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REPUBLIŠKI ZBOR 

34. seja 

(25. novembra 1971) 

Predsedoval: Miran Goslar, 
predsednik republiškega zbora 

Začetek seje ob 9.15. 

Predsednik Miran Goslar : Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam 
34. sejo republiškega zbora, ki sem jo sklical na podlagi 168. člena ustave SR 
Slovenije. 

Za današnjo sejo so se opravičili naslednji poslanci: Adolf Tavčar, Maks 
Jamšek, Rudi Gyergyek, Slavko Dolinšek, Miha Prosen, Franc Bart, Polde 
Maček in "Vladimir Vrečko. 

Pred prehodom na dnevni red vas obveščam, da je bil poslanec našega zbora 
in predsednik komisije za družbeno nadzorstvo Ivan Franko dne 3. 11. 1971 
imenovan za sekretarja zveznega izvršnega sveta. Ker po določbah ustave in 
zakona o volitvah poslancev skupščine SR Slovenije poslanec ne more biti 
hkrati imenovani funkcionar ali uslužbenec državne uprave, mu zato preneha 
mandat pred potekom časa, za katerega je bil izvoljen, če nastopi delo ali 
sprejme funkcijo, ki ni združljiva s funkcijo republiškega poslanca. 

Funkcijo sekretarja zveznega izvršnega sveta je nastopil 15. novembra 
1971 in mu je s tem dnem prenehal mandat poslanca republiškega zbora. 

Za današnjo sejo predlagam dnevni red, ki je nekoliko drugačen od tistega, 
ki sem vam ga poslal s sklicem seje. Predlagam, da odložimo razpravo o pred- 
logu zakona o javnih cestah in o predlogu odloka o razvrstitvi javnih cest v SR 
Sloveniji. Razlog za to je predvsem v velikem številu amandmajev, tako 
redakcijskih in tehničnih, kot tudi vsebinskih, ki predlog zakona o nekaterih 
določilih bistveno spreminjajo. O zakonu je bila široka razprava, zanj je veliko 
zanimanje in temu primerno je seveda tudi zelo veliko število raznih predlogov 
in dodatnih pripomb. Tako je imela zakonodajno-pravna komisija vrsto dopol- 
nilnih predlogov in amandmajev. Mimo tega so o zakonu razpravljali tudi drugi 
odbori, tako imenovani nepristojni odbori, na primer odbor za družbenoeko- 
nomske odnose, ki je dal vrsto pripomb, in odbor za urbanizem ter stanovanjsko 
in komunalno gospodarstvo. Zbor delegatov občin je dal zelo obširno poročilo, 
vendar niste imeli dovolj časa, da bi se z njim podrobneje seznanili, čeprav je 
zasedanje delegatov občin izrazilo splošno podporo zakonu in želelo, da se 
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čimprej sprejme. Je pa še dolga vrsta nasprotujočih si stališč in predlogov. Tako 
imamo pred sabo še razne amandmaje posameznih občin. Ce bi hoteli celotno 
gradivo obravnavati že danes, bi bilo preveč zahtevno in bi se v množici 
amandmajev težko znašli. 

Pristojni odbor za proizvodnjo in blagovni promet je včeraj skupaj z 
ustreznim odborom gospodarskega zbora obravnaval vse amandmaje in jih v 
večini sprejel ter uskladil s predlagateljem. Tako je bilo dogovorjeno, da bo 
predlagatelj na podlagi te uskladitve pripravil novo besedilo predloga zakona, 
Torej bomo imeli na prihodnji seji, ko bomo razpravljali o zakonu, mnogo manj 
amandmajev. Zajemali bodo samo sporne primere, ki jih bomo potem rešili 
z glasovanjem. 

Ne glede na to, da danes odlagamo — kot predlagam — razpravo o teh 
dveh dokumentih, je bilo medtem vendarle opravljeno zelo veliko delo. Odbor 
za proizvodnjo in blagovni promet je vse to uskladil in imamo torej zagotovilo, 
da dobimo novo besedilo, za katero lahko upravičeno pričakujemo, da bo 
precej manj pripomb. Seveda jih bo nekaj ostalo, saj gre za nasprotujoča si 
stališča in bomo torej postavljeni pred dejstvo, da se z glasovanjem odločimo 
za ali proti. 

Računamo s tem — tako je obljubil tudi predstavnik predlagatelja — da 
bomo prečiščeno besedilo dobili v kratkem, ker ne izključuje novih razprav in 
še novih dodatnih amandmajev. Zakonodajno-pravna komisija in tudi odbor za 
proizvodnjo in blagovni promet bosta še enkrat zasedala in novo besedilo 
zakona predložila zboru v obravnavo. 

Mislim, da se s tem strinjate. (Poslanci se strinjajo.) Ker sem podobne 
pripombe dobil tudi od samih poslancev, je odbor včeraj sklenil, da o tem 
zakonu danes ne bi razpravljali. Zato predlagam naslednji dnevni red: 

1. odobritev zapisnikov 32. in 33. seje republiškega zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. predlog resolucije o osnovah kadrovske politike v ,SR Sloveniji; 
4. predlog zakona o dopolnitvi zakona o višji pravni šoli v Mariboru; 
5. predlog zakana o uskladitvi aktov o ustanovitvi raziskovalnih (znan- 

stvenih) zavodov z zakonom o raziskovalni dejavnosti; 
6. predlog odloka o dopolnitvi odloka o načinu in pogojih za uporabo 

sredstev, zbranih s prispevkom za graditev stanovanj za udeležence NOV; 
7. osnutek zakona o združevanju kmetov v zadruge, v organizacije zdru- 

ženega dela in v pogodbene skujpnosti; 
8. predlog zakona o ustanovitvi republiškega sekretariata za kmetijstvo 

in gozdarstvo; 
9. volitve in imenovanja. 
Ali se strinjate s predlaganim dnevnim redom? (Da.) 
Dnevni red je sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 32. in 33. seje republiškega zbora. Imate morda kakšno pripombo? 
(Ni pripomb.) 

Ugotavljam, da sta zapisnika 32. in 33. seje republiškega zbora odobrena. 

Na 2. točki dnevnega reda so poslanska vprašanja. Na poslanska 
vprašanja Dušana Horjaka odgovarja Ivo Klemenčič, namestnik republiškega 
sekretarja za gospodarstvo. 
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Ivo Klemenčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Na štiri vprašanja tovariša poslanca Dušana Horjaka dajem naslednji odgovor: 

Odlok o finančnem programu za financiranje projektiranja novih cestnih 
odsekov v Sloveniji je predvideval določena investicijska preddela in finančna 
sredstva za njihovo izvršitev. V to so bili vključeni tudi investicijski program 
in idejni projekt za cesto državna meja—Podkoren—Kranj—Ljubljana—Brega- 
na ter investicijski program, idejni projekt in glavni projekt za predor skozi 
Karavanke. Po izjavi cestnega sklada Slovenije so za cesto Podkoren—Ljubljana 
—Bregana izdelani investicijski program, idejne študije in idejni projekti. 
Podrobno pa takole — za cesto Podkoren—Ljubljana — je idejni projekt 
izdelal »Projekt-nizke zgradbe«; oddan je bil 6. septembra. Elaborat je v 
presoji. Območje Ljubljane: idejni projekt je izdelal ljubljanski urbanistični 
zavod; oddan je bil septembra 1971. Elaborat je zdaj v stopnji sprejemanja in 
v presoji. Zaradi zahtevnosti je seveda pričakovati daljše razprave. Ljubljana— 
Bregana: investicijski program in elaborat z elementi idejnega oziroma glav- 
nega projekta sta izdelala Investicijski biro Trbovlje in firma »Berger«, ki 
dodatno še testira zgornji ustroj. Elaborat je v presoji. Za predor skozi 
Karavanke se izdeluje investicijski program in zbirajo glavni elementi. Elaborat 
je še v izdelavi in bo v obliki študije o upravičenosti in v smislu zahtev 
Mednarodne banke za obnovo in razvoj končan predvidoma do konca tega leta. 

Glede na funkcijo in lego prodora skozi Karavanke, ki povezuje Gorenjsko 
in Koroško ter v širšem smislu Jugoslavijo in Avstrijo, je treba upoštevati 
mednarodni značaj obravnavanega objekta ter vse posledice, ki iz tega izhajajo-. 
Za uspešno načrtovanje ter izdelavo idejnega in glavnega projekta predora so 
nujni podatki o regionalnem značaju avstrijske strani ter načrti in nameni 
gradnje cest na območju predora. Ugotavljamo, da so avstrijski načrtovalci z 
izdelavo regionalnega plana Koroške v veliki zamudi, kar vpliva tudi na 
izdelavo projektov karavanškega predora na obeh straneh meje. 

Iz dosedanjega dela odgovora sledi, da se sklep skupščine SR Slovenije 
uresničuje v skladu z objektivnimi pogoji in da se zaradi tega ne bi moglo 
postavljati vprašanje odgovornosti za neizvršitev postavljene naloge. Problem 
financiranja gradnje predora skozi Karavanke je pogojen s sklenitvijo nepo- 
srednih angažmajev in z vključitvijo avstrijske in jugoslovanske strani ter 
drugih mednarodnih ustanov. Celotna rešitev sistema financiranja gradnje 
obravnavanega predora je potemtakem nujna. Ves sistem obdelave študij 
in projektov je pripravljen na način in po zahtevah Mednarodne banke, tako 
da ga ne bo težko prijaviti tej ali oni mednarodni bančni ustanovi. S takim 
načinom obdelave problema ter z nameni in možnostmi financiranja se strinjajo 
tudi predstavniki koroške deželne vlade, kar potrjujejo vsi doslej opravljeni 
razgovori z njimi. 

Izvršni svet namerava gradnjo predora skozi Karavanke uvrstiti med 
zahteve za kredite Mednarodne banke za obnovo in razvoj, namenjene gradnji 
avtocest v Sloveniji v obdobju do leta 1975. Kakšne bodo dokončne odločitve o 
dodelitvi kreditov, je odvisno od presoje, upravičenosti in prednosti za realiza- 
cijo posameznih programov gradnje cest. Za gradnjo predora se bodo iskale tudi 
druge možnosti mednarodnih kreditov in financiranja. 

Vprašanje predora skozi Karavanke je bilo prvič uradno postavljeno na 
konferenci o mednarodnih cestah, ki je bila na Dunaju oktobra 1969 in sicer 
na zahtevo slovenskih predstavnikov na omenjeni konferenci. Na podlagi sklepa 
konference je bila proučitev predora poverjena cestnemu skladu Slovenije. 
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Izvršni svet Slovenije- v vseh svojih stikih s koroško deželno vlado, ki jih je 
imel v zadnjem času, vztrajno omenja tudi gradnjo predora pod Karavankami, 
ki naj bi povezal bodočo tursko cesto z mednarodno cesto Podkoren—Kranj— 
Ljubljana—Bregana. Zato so si prizadevale tudi gorenjske občine v stikih s 
političnimi predstavniki avstrijske Koroške. Konkretni razgovori so bili pred- 
vsem s podpredsednikom koroške deželne vlade gospodom Weisom. Pričaku- 
jemo, da bo s koroško deželno vlado dosežen sporazum o skupni akciji za 
realizacijo gradnje predora, kar je prvi pogoj za zadevne pogovore z avstrijsko 
zvezno vlado. Zanimivo je, da se šele v poletnih mesecih letošnjega leta v 
uradnih avstrijskih publikacijah prvič pojavljajo podatki o načrtih in namenih 
v zvezi s projekti cest na vplivnem območju bodočega predora ter njegovimi 
možnimi lokacijami, vendar brez natančnejše razlage o uresničitvi tega načrta. 
Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Sledi odgovor na poslansko vprašanje 
Mirka Žlendra. 

Ivo Klemenčič: Tovarišu poslancu Mirku Zlendru dajem naslednji 
odgovor: 

Izvršni svet ocenjuje modernizacijo proge Koper—Šentilj kot zelo pomembno 
in prioritetno nalogo v gradnji sistema prometnih zvez na območju Slovenije. 
Zato podpira prizadevanja združenega železniškega transportnega podjetja 
Ljubljana, da se program modernizacije omenjene proge opravi v najkrajšem 
možnem času. Po posebnem programu združenega ZTP Ljubljana iz aprila 1970, 
ki je izvleček iz splošnega programa modernizacije železniških prog na območju 
Slovenije, prirejen za modernizacijo transverzale Koper—Šentilj, je predvideno, 
da se modernizacija odseka Zidani most—Šentilj v skupni vrednosti 602 milijona 
din opravi do konca leta 1972; dograditev odseka Koper—Divača, z elektrifi- 
kacijo vred v skupni vrednosti 145 milijonov pa do konca 1973. leta. Financi- 
ranje odseka Koper—Divača naj bi se v celoti zagotovilo z bančnimi krediti 
odseka Zidani most—Šentilj po naslednjem ključu: Združeno ZTP Ljubljana bi 
prispevalo 40%, poslovne banke 30 in republiški sklad skupnih rezerv gospo- 
darskih organizacij tudi 30 

Po zakonu o povračilu dela obresti za investicijske kredite za modernizacijo 
železniških prog v Sloveniji ima ZTP Ljubljana pravico do povračila obresti za 
investicijske kredite, ki velja tudi za modernizacijo železniške proge Zidani 
most—Šentilj, ter za drugo etapo graditve proge Prešnica—Koper. Na predlog 
izvršnega sveta je republiška skupščina letos sprejela zakon o konverziji 
investicijskih kreditov za modernizacijo železniških prog Zidani most—Šentilj 
ter Koper—Prešnica, ki zagotavlja za konverzijo kreditov za omenjeni progi 
znesek do 388,3 milijona, ki bo v letih od 1974 do vključno 1978. leta na 
razpolago iz sredstev republiškega proračuna za posebne namene in gospo- 
darske posege. 

S tem je združenemu ZTP Ljubljana omogočeno, da najema bančne in 
druge kredite pod pogoji, ki so za kreditor j a ugodni. Tako je republika v okviru 
sistemsko možnih rešitev povsem konkretno finančno podprla modernizacijo 
proge Koper—Šentilj. Problem je nastal, ko je republiški sklad skupnih rezerv 
odklonil zahtevo železnice, naj sodeluje pri kreditiranju proge Zidani most— 
Šentilj v skupni višini 180,6 milijona, ker tudi poslovne banke pogojujejo 
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svojo udeležbo pri kreditiranju s predvideno udeležbo sredstev sklada skupnih 
rezerv. 

Predloga združenega ZTP podjetja Ljubljana z dne 27. avgusta letošnjega 
leta, naslovljen republiškemu sekretariatu za finance, da se manjkajoča sredstva 
zagotovijo kot krediti iz sredstev za posebne namene iz republiškega proračuna 
ni — po oceni — mogoče uresničiti, ker zaradi številnih drugih obveznosti, ki 
se ne morejo odložiti, prostih sredstev v proračunu ni. Izvršni svet meni, da je 
treba poiskati druge možnosti, izmed katerih je udeležba sredstev sklada 
skupnih rezerv gospodarstva najbolj realna in da bi se moralo na reševanje 
problema vplivati v tej smeri. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Sedaj ostajata še dve vprašanji Ivana 
Krefta. 

Ivo Klemenčič : Tovarišu Kreftu dajemo na prvo vprašanje naslednji 
odgovor: 

Na prehodu Jugoslavija—Grčija so v prometu trije pari brzovlakov in sicer: 
Helas ekspres z vozovi Atene1—Dortmund in Dunaj—Akropolis ekspres vozovi 
Atene—Miinchen ter Atene ekspres z vozovi za Milano, Pariz in Miinchen. Ti 
vlaki imajo na prehodih Sežana, Jesenice in Maribor le majhne zamude in 
s takimi jih sprejme tudi železniško transportno podjetje Zagreb. Do zamud 
prihaja na daljni poti do grške meje. Podobno je v nasprotni smeri, ko prihajajo 
vlaki v Djevdjelijo zelo redno, zamujajo pa na naših progah. 

Pri tem je treba upoštevati, da je razdalja od Jesenic do grške meje dolga 
1293 km, da je od tega 841 km enotirne proge in da železnice pri nas še niso 
v celoti modernizirane. Na progi Beograd—Djevdjelija in Zidani most—Maribor 
je še dieselska in parna vleka. Grške železnice že 6 let prevažajo potnike, zlasti 
delavce iz srednje in južne Grčije in otokov, v Srednjo Evropo prek Patrisa, 
Brindisija po morju in nato z železnico po Italiji prek Brenerja v Miinchen. 
Poleg Brindisija uporabljajo še luke Bari, Anoono, Benetke za turistični promet 
z Grčijo. Na progah združenega ŽTP Ljubljana vlaki za Grčijo nimajo zamud, 
saj imajo kot tranzitni vlaki določeno prednost. Letos so poskušali tudi s pre- 
vozom sadja iz Grčije za Nemčijo in Švico prek Brindisija, vendar za enkrat 
ni dovolj primernih ladij za prevoz sadja in zelenjave. Konkurenčna pot prek 
Bolgarije, Romunije in Madžarske pride v poštev le za tovorni promet iz Grčije 
v Vzhodno Nemčijo in Poljsko. Vsekakor takšni ukrepi škodujejo gospodarstvu 
naše republike oziroma našim železnicam, ker se s tem zmanjšuje količina pre- 
voznega substrata. 

Jugoslovanske železnice si bodo še vnaprej prizadevale obdržati tranzitni 
promet z Grčijo, tako da bodo ^boljšali prevoz, zelo nevarna pa je konkurenčna 
pot prek Italije za Srednjo Evropo, ki jo podpira grška vlada. 

Odgovor na drugo vprašanje: Izolacija slovenskih železniških prevoznih 
poti je vedno bolj nevarna, kajti vse države se bojujejo za tranzitni promet. 
Konkurenčne poti so med drugim naslednje: Italija-—Avstrija, proga prek 
Trbiža, čeprav je pot prek Nove Gorice in Jesenic krajša; Italija—Madžarska, 
proga prek Trbiža in prek Gradca, čeprav je proga prek Ljubljane krajša. Tudi 
sosednja republika Hrvatska vsiljuje svoje prevozne poti, na primer Reka— 
Madžarska, Reka—Linz v kombiniranem prometu Reka—Osijek po železnici in 
nato po Dravi in Donavi do Linza. Tudi tovorni promet iz Madžarske v Italijo 
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se usmerja prek Reke in nato po morju, namesto po železnici prek Ljubljane in 
Trsta. 

Podobne težave so tudi v cestnem prometu, ki so še posebno nevarne za 
prometno izolacijo Slovenije. Takšna nevarnost obstaja zlasti zaradi gradnje 
južne avtoceste v Avstriji na poti Dunaj—Gradec—Celovec—Beljak—Trbiž in 
naprej v smeri Italije in gradnja avtoceste Maribor—Ptuj—Zagreb v smeri 
Splita in Beograda, po katerih se lahko prometni tokovi iz Srednje Evrope proti 
Italiji in Balkanu preusmerijo mimo slovenske smeri Šentilj—Maribor—Ljub- 
ljana—Postojna proti Reki in Italiji. 

Takšnim težnjam se lahko upremo predvsem s pospešeno gradnjo avtoceste 
Šentilj—Maribor—Ljubljana z odcepi proti Gorici, Trstu, Kopru in Reki, ki je 
v tem prostoru prirodno konkurenčna smeri iz Avstrije prek Zagreba. Hvala 
lepa! 

Predsednik Miran Gosi ar: Hvala! Na vprašanje Rada Pušenjaka bo 
odgovoril Slavko Bohanec, republiški sekretar za prosveto. 

Slavko Bohanec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Poslanec Rado Pušenjak se s svojim poslanskim vprašanjem sklicuje na zakon 
0 poklicnem izobraževanju in odrejanju učnih razmerij, ki je bil sprejet v 
juniju 1970. leta. Zakon ureja izobraževanje za tiste poklice, za katere je v 
nomenklaturi poklicev določeno, da se zanje izobražujejo učenci, od katerih se 
pri vpisu ne zahteva uspešno končana osnovna šola. Glede na vprašanje, zakaj 
se toliko časa ni uredilo izobraževanje za te poklice, pojasnjujemo, da je bila 
gospodarska zbornica Socialistične republike Slovenije po tem zakonu obvezana 
določiti nomenklaturo poklicev najpozneje v enem letu po uveljavitvi zakona. 

Gospodarska zbornica je določila nomenklaturo poklicev in jo objavila 
v svojem vestniku avgusta 1971. Nomenklatura je bila objavljena tudi v »Urad- 
nem listu SRS« oktobra 1971. Vanjo je vključenih 67 poklicev in sicer: 11 
poklicev iz metalurgije, 1 poklic iz rudarstva, 6 poklicev iz gumarske industrije, 
1 poklic iz gozdarstva, 5 poklicev iz čevljarske industrije, 3 poklici iz gostinstva 
in 40 poklicev iz obrti. 

Gospodarska zbornica sedaj izdeluje ugotovljene profile teh poklicev, za 
katere bo zavod za šolstvo Socialistične republike Slovenije v skladu s predpisi 
določil podrobne učne načrte. Od teh načrtov je odvisno trajanje izobraževanja 
in predizobrazbe, ki po sedanjem mnenju zavoda za šolstvo ne bo nižja od 
uspešno končanega šestega razreda osnovne šole. 

Potrebe po izobraževanju teh poklicev bodo lahko uresničene, če se bodo 
za to zavzele družbeno-politične skupnosti ali delovne in druge organizacije 
in če bodo v skladu z zakonom izdelani profili in učni načrti. Ze sedaj je znano, 
da se bodo lahko v prihodnjem šolskem letu po tem zakonu izobraževali učenci 
za poklic gozdarja v gozdarskem šolskem centru Postojna, za industrijsko 
čevljarske poklice v čevljarskem šolskem centru Ziri, za gumarske poklice v 
izobraževalnem centru »Sava« Kfranj, za dimnikarski poklic v gradbenem 
šolskem centru Maribor in za poklic rudarja v rudarskem izobraževalnem 
centru Velenje. 

Za nekatere ozke metalurške poklice so bile že pred uveljavitvijo zakona 
ustanovljene organizacijske enote v izobraževalnih centrih na Jesenicah in 
Ravnah. Po tem zakonu, ki ureja tudi učna razmerja, se sklepajo učne pogodbe 
praviloma od 1. junija do 15. septembra. Zato se bo mladina, ki se še ni za- 
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poslila v tujini lahko vključila v izobraževalni proces šele v šolskem letu 
1972/73. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala! Bojan Skrk, republiški sekretar 
za pravosodje in občo upravo, odgovarja na poslansko vprašanje Mihe Prosena. 

Bojan Skrk: Tovarišice in tovariši poslanci! Poslanec Miha Prosen je 
postavil naslednje vprašanje: Tednik »Tedenska tribuna« je v svoji 39. številki 
z dne 27. septembra 1971 med drugim priobčil članek tovarišice Bernarde 
Rakovec »Družinske pokojnine neupravičeno nizke«. V tem članku opisuje 
sodbo vrhovnega sodišča SR Slovenije v zadevi družinske upokojenke Julke 
Molekove iz Ljubljane. Med drugim ugotavlja, da je v prepisu omenjene sodbe 
med drugim rečeno: »S to sodbo vrhovnega sodišča SR Slovenije v Ljubljani so 
razveljavljene vse nepravilno odmerjene pokojnine vdovam z družinsko pokoj- 
nino od 1. 1. 1970 dalje.« Prosim, da mi predstavnik izvršnega sveta odgovori 
na naslednji vprašanji: 

1. Ali dejstvo, da so razveljavljene vse nepravilno odmerjene pokojnine 
vdovam z družinsko pokojnino od 1. 1. 1970 dalje, ne nalaga pristojnim zavodom 
za socialno zavarovanje, da sami preverijo izdane odločbe in nepravilno od- 
merjene družinske pokojnine popravijo? 

2. Ali je stališče republiškega zavoda za socialno zavarovanje, da bodo 
popravili pokojnine le tistim družinskim upokojenkam, ki bodo to posebno 
zahtevale, pravilno? 

Odgovor: V članku tovarišice Bernarde Rakovec »Družinske pokojnine 
neopravičeno nizke« je res navedeno, da vsebuje sodba vrhovnega sodišča SR 
Slovenije v Ljubljani pripis, da so s sodbo razveljavljene vse nepravilno 
odmerjene pokojnine vdovam z družinsko pokojnino od 1. 1. 1970 dalje. 

Tega pripisa sodba v izvirniku in tudi v overovljenem prepisu ne vsebuje, 
ker sodišče v sporu odloča le o posamičnem primeru, marveč ga je dodal 
pooblaščenec vdove, ki je dal novinarki na voljo neoverjen prepis sodbe. 
Novinarka je napisala članek na podlagi prepisa sodbe, ki ga je napravil 
pooblaščenec vdove, ter poprej ni preverila, ali se prepis ujema z overjenim 
prepisom sodbe, ki je bil vročen pooblaščencu. 

Uredništvo tednika »Tedenska tribuna« pojasnjuje v naslednji, to je v 48. 
številki z dne 6. 10. 1971, v rubriki »Odmevi«, da zgoraj navedeni pripis ni 
sestavni del sodbe. 

Republiški zavod za socialno zavarovanje je v 42. številki tednika »Te- 
denska tribuna« z dne 20. 10. 1971 objavil odgovor v zvezi s prej navedenim 
člankom. V njem je pojasnil, da se s sodbo vrhovnega sodišča SR Slovenije, 
izdano v konkretnem primeru Julke Molek in s preostalimi tovrstnimi sodbami, 
ni strinjal in je zato po 20. členu zakona o upravnih sporih vložil na vrhovno 
sodišče Jugoslavije zahtevo za preizkus sodbe vrhovnega sodišča SR Slovenije. 
Dodal je še, da bo v primeru, če bo vrhovno sodišče Jugoslavije zavrnilo 
njegovo zahtevo kot neutemeljeno in potrdilo sodbo vrhovnega sodišča SR 
Slovenije, vsem prizadetim družinskim upokojencem z veljavnostjo od 1. 1. 1970 
uradoma ponovno usklajena družinska pokojnina in da naj zaradi tega dru- 
žinski upokojenci, ki se čutijo prikrajšani, ne vlagajo nobenih zahtevkov. 

Vrhovno sodišče Jugoslavije je s sodbo št. 1230 z dne 30. 7. 1971 zavrnilo 
zahtevo za preizkus sodbe po 20. členu zakona o upravnih sporih, ki jo je vložil 
republiški zavod za socialno zavarovanje zoper sodbo vrhovnega sodišča SR 
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Slovenije. Sodba se sicer ne nanaša na družinsko upokojenko, ki jo navaja 
Bernarda Rakovec v članku tednika »Tedenska tribuna-«, vendar pa na povsem 
enak primer uskladitve družinske pokojnine s 1. 1. 1970. Vrhovno sodišče 
Jugoslavije je s tem spoznalo sodbo vrhovnega sodišča SR Slovenije za pravilno 
in zakonito. 

Predsednik Miran Goslar: Se odgovor na poslansko vprašanje Fran- 
ca Svetelja. 

Bojan S k r k : Poslanec Franc Svetelj je postavil naslednje poslansko 
vprašanje: 

»Gospodarske organizacije v zadnjem času vse pogosteje opozarjajo na 
počasen postopek na gospodarskih sodiščih pri izdaji plačilnih nalogov in izvr- 
šilnih sklepov, zlasti v nekaterih drugih naših republikah. Niso redki primeri, 
ko je treba za potrditev plačilnega naloga ali izvršilnega sklepa čakati tudi 
več mesecev; od vložitve mandatne tožbe pa do pravnomočno izvršilnega sklepa 
preteče včasih tudi šest mesecev. 

Da je ta problem pereč posebno v Sloveniji, kaže podatek, da sodeluje 
slovensko gospodarstvo v presežku terjatev nad obveznostmi v merilu države 
kar s 25 l0/». Za izboljšanje likvidnosti gospodarstva v naši republiki in za večjo 
stabilnost bi bilo potrebno, da bi mandatni in izvršilni postopek skrajšali 
oziroma združili. 

Nekateri predlagajo skrajšanje tega postopka — kar bi razbremenilo tudi 
gospodarska sodišča — tako, da bi bil plačilni nalog hkrati tudi izvršilni sklep, 
na podlagi katerega bi bilo možno izvršiti terjatev po pravnomočnosti izdaje, 
to je v roku 8 dni. Kolikor bi tožena stranka pravočasno vložila ugovor, pa bi 
se postopek redno nadaljeval. 

Pomislek, češ da imamo akceptni nalog, ki nadomestuje izvršilni sklep, 
nima prave podlage, ker praksa kaže, da so akceptni nalog pripravljeni podpisati 
predvsem tisti kupci, ki nimajo nobenih sredstev ali imajo blokiran račun. 
Kupci, ki so kolikor toliko plačilno sposobni, pa akceptnih nalogov ne pod- 
pisujejo. 

Prav tako v gospodarstvu ugotavljajo počasen in zamuden postopek, kadar 
pri službi družbenega knjigovodstva zahtevajo podatke o finančnem položaju 
poslovnega sodelavca. Ta postopek traja približno mesec dni, kar pomeni, da je 
podatek že zastarel. 

V zvezi s tem postavlja poslanec naslednji vprašanji: 
1. Kaj lahko v trenutnem položaju v naši republiki storimo za skrajšanje 

postopka pri izdaji plačilnih nalogov in izvršilnih sklepov pri gospodarskih 
sodiščih oziroma kaj je možno storiti, da bi se položaj glede tega zboljšal na 
območju vse države? 

2. Ali je pri službi družbenega knjigovodstva mogoče rok za dobivanje 
podatkov o poslovnih partnerjih skrajšati?« 

Odgovarjam na prvo vprašanje: Gospodarska sodišča v SR Sloveniji ves 
čas svojega obstoja obravnavajo ter rešujejo mandatne in izvršilne zadeve kot 
nujne in prioritetne, ker se zavedajo, da gre pri tem v večini primerov za 
opravljanje plačilnega prometa. 

V letu 1970 je bilo v naši republiki izdanih 77 731 plačilnih nalogov in 
47 228 sklepov v izvršbi. Po podatkih gospodarskih sodišč je trajal poprečni čas 
reševanja mandatnih in izvršilnih zadev pri gospodarskih sodiščih v SR Slo- 



34. seja 11 

veniji od 3 do 8 dni. V roku do 3 dni so izdajala plačilne naloge in izvršilne 
sklepe gospodarskega sodišča v Celju, Kopru in višje gospodarsko sodišče v 
Ljubljani, ki je pristojno le za dovoljevanje izvršb. 

Pri okrožnem gospodarskem sodišču v Mariboru je bil poprečni čas reše- 
vanja teh zadev 5 dni, pri okrožnem gospodarskem sodišču v Ljubljani pa 8 
dni. Vzrok za nekoliko daljše poprečje pri okrožnem gospodarskem sodišču 
Maribor in Ljubljana je velik pripad teh zadev pri navedenih sodiščih in 
nezasedenost nekaterih delovnih mest. V posameznih primerih so mandatni 
in izvršilni postopki (trajali tudi nekaj dalj od navedenega poprečja, To 
zategadelj, ker sitranke niso dale sodiščem pravilnih predlogov ali niso predlo- 
žile potrebnih listin ah pa so bili kakšni drugi procesni zadržki. 

Poprečen čas za reševanje mandatnih in izvršilnih zadev pri gospodarskih 
sodiščih v Sloveniji je torej zelo kratek in ga ob veljavnih predpisih ne bi bilo 
mogoče bistveno skrajšati brez škode za pravilnost postopka. 

V zvezi z nelikvidnostjo gospodarskih organizacij velikokrat nastaja zastoj 
pri realizaciji izvršbe na žiro računih dolžnikov, če ti ne razpolagajo s potreb- 
nimi denarnimi sredstvi, čeprav sta bila plačilni nalog in izvršilni sklep izdana 
v najkrajšem možnem času. 

Podatkov o trajanju mandatnih in izvršilnih postopkov pri gospodarskih 
sodiščih zunaj Slovenije nimajo niti gospodarska sodišča v Sloveniji niti niso 
zbrani v evidenci sodnega dela ali v drugih statističnih podatkih. 

Postopek pri izdaji plačilnih nalogov in izvršbe sodi v pristojnost zvezne 
zakonodaje. Višje gospodarsko sodišče v Ljubljani je v svojem poročilu skup- 
ščini SR Slovenije že dne 12. 4. 1967 predlagalo-, da se dosedanji postopek 
izdajanja plačilnih nalogov glede delovnih organizacij odpravi in naj ga na- 
domesti postopek, v katerem bi se na podlagi verodostojnih listin dovolila 
izvršba, ki bi se nato tudi izvedla, če v osmih dneh ne bi bilo ugovora zoper 
dovolitev izvršbe. 

Tak predlog je v bistvu prevzel tudi prednacrt zakona o izvršilnem po- 
stopku, ki ga je sestavil bivši zvezni svet za pravosodje v avgustu leta 1970 
in z njegovimi stališči so se strinjala gospodarska sodišča v Sloveniji. 

Uveljavitev nove pravne ureditve je torej odvisna od uveljavitve zakona 
o izvršilnem postopku. Po določbi 11. točke XXX. ustavnega dopolnila sodijo 
sodni postopki, med katere je šteti tudi pravdni in izvršilni postopek, v zvezno 
pristojnost. Zato tudi na tem področju v republiškem merilu ni mogoče izdati 
nobenih predpisov. 

Predsednik Miran Goslar: Na to vprašanje bo dopolnilno odgovoril 
tudi Frape Osterman iz službe družbenega knjigovodstva. 

Franc Osterman: Tovariš predsednik, tovarišace in tovariši poslanci! 
V zvezi z vprašanjem, ki ga je postavil poslanec tovariš Svetelj o počasnem in 
zamudnem postopku službe družbenega knjigovodstva pri dajanju podatkov 
o poslovnem partnerju na zahtevo delovne organizacije, odgovarjamo: 

1. Pri vseh organizacijskih enotah službe družbenega knjigovodstva v 
Sloveniji smo preverili poslovanje v zvezi z dajanjem podatkov o boniteti in 
solventnosti poslovnih partnerjev. Ugotovili smo, da organizacijske enote SDK 
na področju SR Slovenije v vseh primerih od izida zakona o dopolnitvah zakona 
o službi družbenega knjigovodstva izdajajo zadevne podatke v predpisanem 
zakonskem roku petih dni. 
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2. Ne moremo pa trditi, da obstaja enaka ažurnost pri dajanju podatkov 
o boniteti in solventnosti poslovnih partnerjev pri podružnicah SDK v drugih 
republikah. Delovne organizacije iz SR Slovenije se morajo po obstoječih 
predpisih v primerih, ko imajo njihovi poslovni partnerji sedež v drugih 
republikah, obračati s svojimi zahtevki za te podatke neposredno na tiste 
podružnice SDK v drugih republikah, ki vodijo žiro račune njihovih poslovnih 
partnerjev. Pripominjamo, da so nas delovne organizacije iz SR Slovenije že 
v več primerih obvestile o neažurnem dajanju podatkov v organizacijskih 
enotah SDK v drugih republikah. V vseh takih primerih smo tudi intervenirali 
pri glavni centrali službe v Beogradu in pri prizadetih podružnicah. 

3. Na vprašanje, ali je mogoče skrajšati rok za dobivanje podatkov o 
poslovnih partnerjih pri SDK, poudarjamo, da je sedaj veljavni zakonski rok 
petih dni že tako kratek, da ga po našem mnenju ne bi bilo mogoče skrajšati. 
Nasprotno, menimo, da bi bilo treba sprejeti primerne ukrepe zoper odgovorne 
delavce SDK, ki podatkov o poslovnem partnerju ne izdajajo v predpisanem 
roku. V konkretnem primeru torej ne gre za skrajšanje zakonskega roka petih 
dni, marveč za uveljavitev in vzpostavitev ažurnega poslovanja. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Član izvršnega sveta Jožko Štrukelj od- 
govarja na poslansko vprašanje dr. Jožeta Brileja. 

Jožko Štrukelj: Poslanec tovariš Jože Brilej je naslovil izvršnemu 
svetu naslednja vprašanja: Koliko znaša letošnji prispevek Slovenije zveznemu 
skladu za kreditiranje hitrejšega razvoja nezadostno razvitih republik in po- 
krajin in sicer v absolutni visoti in v odstotku narodnega dohodka Slovenije? 
Kolikšen je poleg tega prispevek federacije za financiranje družbenih služb 
v manj razvitih republikah in pokrajinah in kolikšen je vsaj približno prispevek 
Slovenije v ta namen? Koliko v absolutni številki in odstotku narodnega do- 
hodka znaša prispevek Slovenije za izgradnjo potresnih območij Banja Luke, 
čeprav ne gre za reševanje razvoja, gre pa vendarle za fiskalni odliv denarja 
slovenskega gospodarstva? Koliko je doslej republika Slovenija prispevala za 
hitrejši razvoj tistih nezadostno razvitih območij Slovenije, na katerih živi 
četrtina Slovencev in ki so pod jugoslovanskim poprečjem? Kakšno je stališče 
izvršnega sveta Slovenije do zahtev za znatno razširitev obveznosti do manj 
razvitih republik in pokrajin, ker se je izkazalo tudi pri sestavljanju gradiva 
0 srednjeročnem načrtu Jugoslavije od 1971 do 1975? 

Odgovor: Pri (pospeševanju razvoja manj razvitih republik in avtonomne 
pokrajine Kosovo imajo najpomembnejšo vlogo sklad za kreditiranje hitrejšega 
gospodarskega razvoja in dopolnilna sredstva iz zveznega proračuna. Po spre- 
jetem zakonu morajo vse republike in avtonomne pokrajine plačevati v sklad 
obvezni prispevek v višini 1,94"/» družbenega proizvoda v obdobju od 1971 do 
1975. Za Slovenijo znaša v letu 1971 ta obveznost po dosedanjih ocenah gibanja 
družbenega proizvoda 588 milijonov N dinarjev ali 1,7 °/o družbenega proizvoda 
celotnega gospodarstva. 

Za financiranje družbenih služb v manj razvitih republikah in avtonomni 
pokrajini Kosovo je federacija s svojim proračunom za leto 1971 dodelila 
1 milijardo oziroma 1384 milijonov dinarjev splošnih dopolnilnih sredstev, ali 
skupaj z namenskimi dopolnilnimi sredstvi 1681 milijonov dinarjev dopolnilnih 
sredstev. 
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Na podlagi udeležbe Slovenije pri vseh dohodkih zveznega proračuna bi 
znašal prispevek Slovenije v ta namen 336 milijonov dinarjev ali 1 °/o druž- 
benega proizvoda celotnega gospodarstva. Za odpravo posledic potresa v Banja 
Luki bo Slovenija prispevala letos po oceni približno 130 milijonov dinarjev 
ali 0,4'% družbenega proizvoda, za vse navedene oblike pomoči pa približno 
3 o/o celotnega družbenega proizvoda oziroma 3,5 lo/o narodnega dohodka. 

Za hitrejši razvoj manj razvitih območij v Sloveniji je republika v letu 
1971 namenila 20 milijonov dinarjev in sicer v glavnem za beneficiranje ob- 
restne mere na bančne kredite, namenjene gospodarskim vlaganjem na manj 
razvitih območjih. Razen tega je bilo iz republiškega proračunu dodeljenih 
20,5 milijona dinarjev dodatnih sredstev v zvezi z izvajanjem socialno-zdrav- 
stivene politike po širših kriterijih razvitosti, od tega 9,5 milijona dinarjev 
enajstim manj razvitim občinam. Cestni sklad Slovenije je v letu 1971 pred- 
videl 52 milijonov dinarjev za dela na cestah in na objektih na manj razvitih 
območjih. 

Posege na teh območjih izvaja tudi vodni sklad SR Slovenije. Republiška 
izobraževalna skupnost dodeljuje v letu 1971 na podlagi širših kriterijev raz- 
vitosti dopolnilna sredstva temeljnim izobraževalnim skupnostim v višini 147 
milijonov dinarjev — od tega enajstim manj razvitim občinam 77 milijonov 
dinarjev — ter kredite za gradnjo osnovnih šol pod boljšimi plačilnimi pogoji. 
V skladu s sprejetim programom pomaga tudi republiška skupnost otroškega 
varstva manj razvitim območjem z ugodnejšimi pogoji pri gradnji objektov ter 
sofinanciranju raznih oblik otroškega varstva. Skupaj torej 21,5 milijona dinar- 
jev v enajstih manj razvitih občinah. Skupaj torej za nerazvita območja enaj- 
stim občinam 179,5 milijona dinarjev. 

Izvršni svet sicer razume, da so v nerazvitih republikah in v Kosovu 
mnoge potrebe nepokrite, toda tako je tudi v Sloveniji in drugih razvitih 
republikah. Toda naše materialne možnosti nam žal ne dovoljujejo, da bi 
sprejemali nove obveznosti, bodisi direktno ali prek izjem v sistemu za ne- 
razvite, saj so že sedanje na zgornji meji naših zmožnosti. Predstavljajo namreč 
skoraj tretjino letno ustvarjenih skladov slovenskega gospodarstva oziroma 
njegove neto akumulacije. Glede na tak položaj bo Slovenija že dogovorjene 
obveznosti tako kot doslej dosledno izpolnjevala v predvidenih rokih. 

Predsednik Miran Goslar: Poslanskih vprašanj ni več. Morda želi 
kdo postaviti novo vprašanje? Besedo ima Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Tovariši in tovarišice poslanci! Ali je izvršnemu svetu 
Slovenije že kaj znano o tem, kako in kdaj bo zveza poravnala Ljubljanski 
banki obveznosti, ki znašajo približno 290 milijonov din? Doslej je poravnala le 
17 milijonov iz naslova dodatnih obresti za hranilne vloge, druga polovica iz 
tega naslova zapade ob koncu leta. Dolg v višini 290 milijonov din je še odprt. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Franc Borko. 

Franc Borko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Postavljam vprašanje izvršnemu svetu na željo občinske skupščine Ormož. 

Skupščina občine Ormož je na seji obeh zborov dne 28. januarja 1971 
sprejela sklep, s katerim je izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije predlagala, 
da spremeni odlok o razporeditvi delovnega časa v okviru petdnevnega delov- 
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nega tedna (»Uradni list S RS« št. 26-261/68) tako, da bi državni organi in 
organizacije, ki opravljajo zadeve javnega pomena, delali ob sredah nepretr- 
goma od 7. do 17. ure. Predlog je utemeljila s tem, da bi veliki večini strank, 
zaposlenih v dopoldanskem času v SR Sloveniji in. ki se obračajo na te organe po 
15. uri, bolj ustrezal čas med 15. in 17. kot med 17. in 19. uro. Prvič zato, ker 
končajo delo v svoji delovni organizaciji najpozneje ob 15. uri in je zanje 
vsekakor ugodnejše, če svoje zadeve pri državnih organih lahko uredijo ne- 
posredno po delovnem času, drugič pa zato, ker po 17. uri velika večina nima 
več možnosti vrnitve na dom z javnimi prevoznimi sredstvi. Hkrati nastajajo 
pri sedanji ureditvi delovnega časa težave tudi zaradi tega, ker so med mnogimi 
delavci vozači. Po občinah je takih delavcev sorazmerno veliko. Pred njihovimi 
problemi ni mogoče zamižati že sedaj, ko je za stranko vseeno, ali delajo ti 
organi popoldne od 15. do 17. ah pa od 17. do 19. ure. Če bi bila spremenjena 
ureditev za stranke še ugodnejša, je možno prikazati in upoštevati tudi pro- 
bleme delavcev-vozačev v polni teži. 

Menimo, da izvršni svet ne razpolaga s točnimi podatki, koliko občin in 
koliko v republiških organih se predpisanega delovnega časa ne drži več. 
Ocenjujemo, da sedanjega delovnega časa ne upošteva več kot polovica občin. 
Kršitelji spreminjajo delovni čas največkrat tako, kot je predlagala naša 
skupščina, se pravi, da delajo ob sredah neprekinjeno od 7. do 17. ure. Repu- 
bliški sekretariat za pravosodje in oboo upravo je v zvezi z našim predlogom 
s svojo okrožnico št. 14-2/67 dne 26. maja 1971 zaprosil vse občinske skupščine 
v SR Sloveniji, naj povedo svoje mnenje. Kolikor smo obveščeni, je večina 
občin v Sloveniji naš predlog podprla. Res je tudi, da je bilo ob tej priložnosti 
danih tudi nekaj drugačnih predlogov za spremembo, vendar je večina občin 
soglašala z našim predlogom. 

Od časa, ko je bil naš predlog posredovan, je preteklo že 9 mesecev, vendar 
nas izvršni svet še ni obvestil o svojem stališču do tega vprašanja. Zaradi tega 
je odbornik naše skupščine dne 4. novembra 1971 predlagal, da občinska skup- 
ščina na prvi prihoidnji seji sama uredi delovni čas za te organe tako, da bodo 
đelali ob sredah od 7. do 17. ure, tako kot je to že storila skupščina občine 
Grosuplje. Za usodo našega predloga se pri nas zanimajo tudi druge občine. 
Zato prosim, da predstavnik izvršnega sveta pove svoje stališče do tega vpra- 
šanja in kdaj bo o njem dokončno sklepal. Menim, da zares ni racionalno po 
vsej sili vzdrževati zaradi formalnosti predpise, ki skoraj nikomur ne ustrezajo, 
saj jih je praksa že zavrgla in jih še vedno zavrača kot neustrezne za razmere 
v SR Sloveniji. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Zoran Lešnik. 

Zoran Lešnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
S premijami in regresi spodbujamo med drugim tudi pridelek mleka in mesa. 
Pri izplačevanju premije pa se dogajajo mnoge nepravilnosti. Zaradi tega 
vprašujem republiški sekretariat za gospodarstvo, kdo je upravičen do premije 
za mlado pitano govedo in kakšne so kazni, če premije ne izplačujejo tako 
kot to določa predpis o premijah? Ker tolmačijo posamezne kmetijske organi- 
zacije veljavni predpis zelo različno, prosim za odgovor republiški sekretariat 
za gospodarstvo oziroma republiški sepretariat za kmetijstvo-, če bo tedaj že 
ustanovljen. 
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Predsednik Miran Goslar: Kaže, da ni več vprašanj. Zato končam 
to točko dnevnega reda. 

Sledi 3. točka dnevnega reda, to je predlog resolucije o osnovah 
kadrovske politike v SR Sloveniji 

Predlagatelj je komisija za volitve1 in imenovanja skupščine SR Slovenije. 
Predstavnik je tovariš Marjan Orožen. Ali morda želite uvodno besedo? (Da.) 
Prosim! 

Marjan Orožen: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Glede na to, da je bila o vsebinskih predlogih za pripravo in sprejem skup- 
ščinskega dokumenta o kadrovski politiki v tem domu že obširnejša razprava 
o tezah, ki jih je predložila komisija za volitve in imenovanja, bom dal le 
nekaj uvodnih pripomb in pojasnil: 

1. Predlog resolucije o osnovah kadrovske politike v Socialistični republiki 
Sloveniji, ki je pred vami, je izoblikovan na podlagi večmesečne razprave in 
izhodišč, vsebovanih v tezah za pripravo dokumenta o kadrovski politiki. Komi- 
siji za volitve in imenovanja kot predlagatelju so bile v času javne razprave 
posredovane pripombe organov skupščine, vodstev družbenopolitičnih orga- 
nizacij in devetnajstih republiških ustanov, občinskih komisij za volitve in 
imenovanja ter številnih posameznikov. 

2. Javna razprava, ki je sledila objavi besedil v Delu in Občanu, je pod- 
prla pobudo in kazala potrebo po sprejetju resolucije o osnovah kadrovske 
politike v Socialistični republiki Sloveniji. Podprla je tudi osnovna izhodišča, 
izoblikovana v tezah, ter hkrati opozorila, da bi kazalo posamezne probleme 
bolj poudariti, nekatere elemente kadrovske politike pa bolj povezati ter kon- 
kretneje opredeliti nosilce posameznih nalog. 

Komisija je sprejela vse pripombe, ki so izhajale iz koncepta, sprejetega 
v tezah in ki bi prispevale k večji jasnosti in konkretnosti. Ni pa mogla 
sprejeti tistih pripomb, ki so bile v navzkrižju z izhodiščem, da je kadrovska 
politika bistveni sestavni del samoupravnih pravic in dolžnosti delovnih ljudi. 
Večina, ki je sodelovala v razpravi, je potrdila, da mora skupščinski dokument 
o kadrovski politiki temeljiti na funkciji in odgovornosti mnogoterih centrov 
samoupravnega odločanja o kadrih in kadrovski politiki v naši družbi. Poudarila 
je, da mora resolucija dati osnovo za široko akcijo družbenega dogovarjanja, 
ki naj pripelje do enotnih meril v kadrovski politiki oziroma do podružbljanja 
teh meril ter ustvarjanja potrebnih pogojev za hitrejše spreminjanje naše kvali- 
fikacije ter izobrazbene strukture na vseh ravneh in področjih. Takšen pristop 
je izpeljan iz ustavnega načela, da delavci in občani v organizacijah združenega 
dela ter družbenopolitičnih in interesnih skupnostih v okviru odgovornosti 
za razširjeno reprodukcijo in razvoj samoupravnih socialističnih odnosov sami 
odločajo o vprašanjih kadrovske politike in nosijo tudi posledice svojih 
odločitev. 

To seveda ne izključuje obveznosti samoupravnih, družbenopolitičnih, 
strokovnih in drugih organov, da spremljajo, opozarjajo in dajejo pobude zlasti 
za družbeno in samoupravno dogovarjanje, o nalogah ter odpravljanju posa- 
meznih problemov na tem področju. 

3. Smisel predloga resolucije in družbenega dogovarjanja o kadrovski poli- 
tiki je po ocenah komisije in javne razprave zlasti v tem, da iz kadrovske 
politike odpravimo elemente stihijnosti ter da se tudi na tem področju bolje 
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organiziramo, toda na nov način in v skladu z novimi potrebami ter sprejetimi 
ustavnimi dopolnili. 

Predlog resolucije pomeni podlago za to, da izpopolnimo praznino, ki je še 
obstajala v naši praksi po ukinitvi administrativno-centralističnega sistema 
kadrovske politike, ko so se kadrovska vprašanja pod vplivom posameznih 
ožjih interesov in podobno često reševala parcialno, nepovezano in nenačrtno. 

4. Sprejemanje resolucije o osnovah kadrovske politike v Socialistični 
republiki Sloveniji poteka hkrati s sprejemanjem in oblikovanjem srednje- 
ročnega in dolgoročnega programa razvoja. To v bistvu pomeni spoznanje, da 
je učinkovita samoupravna kadrovska politika eden najpomembnejših dejav- 
nikov realizacije vsakega razvojnega programa. Zato si predlog resolucije o 
osnovah kadrovske politike prizadeva nakazati, kako in po kakšni poti naj bi 
v srednjeročnem in dolgoročnem razdobju reševali poglavitne kadrovske pro- 
grame. Predlog resolucije ne pomeni le dolgoročne usmeritve, marveč hkrati 
in nedvomno tudi določa ter obvezuje samoupravne in družbenopolitične de- 
javnike za takojšnje reševanje nalog oziroma uresničevanje novih pogledov 
na kadrovsko politiko. 

V tej zvezi je zlasti močno poudarjena potreba po takšnih odločitvah 
znotraj temeljnih organizacij združenega dela in interesnih skupnosti, ki bodo 
omogočile hitrejšo in učinkovitejšo kadrovsko preosnovo in razvijanje novih 
odnosov, ki so jim tuja tehnokratska gledanja na človeka in ki izključujejo 
možnosti manipulacij s človekom. V tem smislu bo treba nadaljnje izpopolnje- 
vati samoupravne akte v delovnih organizacijah in družbenopolitičnih in inte- 
resnih skupnostih. 

5. Posebej je treba poudariti, da predlog resolucije nima namena, da bi 
globlje posegal v opredeljevanje posameznih nalog ustanov, ki se ukvarjajo z 
vzgojo in izobraževanjem kadrov. Resolucija ima namen le opozoriti na tesno 
zvezo med učinkovitostjo in napredkom teh področij ter med uresničevanjem 
družbene kadrovske politike in obratno. 

Podrobnejše opredeljevanje teh nalog bo nedvomno stvar dokumentov, ki 
se bodo oblikovali in sprejemali na omenjenih področjih v prihodnosti. V tem 
smislu predlog resolucije pristojnim organom priporoča, da predložijo skup- 
ščini predlog organizacijskih, kadrovskih in drugih ukrepov na teh področjih 
v skladu z nalogami, ki izhajajo iz resolucije. 

6. Komisija za volitve in imenovanja je do razprave v zborih sprejela 
k predlogu resolucije nekaj pripomb, ki so predvsem redakcijskega značaja in 
jih komisija v celoti sprejema. 

Zato v imenu komisije republiškemu zboru predlagam, da razpravlja o 
predlogu resolucije o osnovah kadrovske politike v Socialistični republiki 
Sloveniji in ga sprejme v besedilu, v kakršnem ga je sprejel tudi enotni zbor 
delovnih skupnosti. 

Dovolite mi, tovariš presednik, samo še dodatno pojasnilo v zvezi s spre- 
minjevalnim predlogom oziroma besedilom, ki ga je sprejel enotni zbor delovnih 
skupnosti. 

Novo besedilo prve točke II. poglavja predstavlja sporazumno rešitev dveh 
spreminjevalnih predlogov, danih na seji enotnega zbora delovnih skupnosti 
v zvezi s to točko. Skupina poslancev gospodarskega zbora je predlagala, 
naj se besedilo, da »bodo sredstva za izobraževanje rastla hitreje kot družbeni 
proizvod«, izpusti, ker po njihovi oceni to prejudicira rešitve, za katere se je 
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treba v letnem, srednjeročnem in dolgoročnem programu šele dogovoriti, upo- 
števajoč seveda vse vidike družbene porabe in zmogljivosti gospodarstva. 

V zvezi s tem je bil dan na isti seji tudi nasprotni predlog, ki se je za- 
vzemal, naj se —-v sicer nekoliko spremenjeni formulaciji — zadrži smisel 
prvotnega predloga. 

V usklajevalnem postopku so se vsi trije predlagatelji — se pravi komisija 
in predlagatelji amandmajev — sporazumeli za besedilo, ki ga je enotni zbor 
potem tudi sprejel. Pri tem so imeli pred očmi, da bo ta vprašanja resnično 
mogoče vsestransko in bolj kompetentno razčistiti šele v razpravi o srednje- 
ročnem in dolgoročnem razvojnem programu in ko bodo na razpolago vsi 
potrebni podatki. Hvala! 

Predsednik Miran Goslar: Hvala! Pričenjam razpravo. Zakonodajno- 
pravna komisija je dala pismeno poročilo v zvezi s predlogom resolucije. Danes 
ste prejeli na klop pismo predsednika enotnega zbora delovnih skupnosti. Izvršni 
svet je dal pozitivno mnenje k predlogu resolucije. Zeli kdo razpravljati? Besedo 
ima Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Zelo mi je žal, da moram 
dati amandma k besedilu, ki ga je sprejel enotni zbor delovnih skupnosti, čeprav 
menim, da je boljše, da ne dajemo amandmajev, če je en zbor besedilo resolucije 
že sprejel. 

Prvotno besedilo tez oziroma osnutkov je bilo za mene bolj sprejemljivo. 
Med zasedanjem zbora je imel sejo tudi odbor za kulturo in prosveto republi- 
škega zbora, ki je moj amandma, ki ga bom prebral, tudi zavrnil. Zato bom 
skušal potem, ko ga bom utemeljil, zbrati potrebne podpise, da bomo lahko o 
amandmaju formalno glasovah. 

Moj amandma se glasi takole : »V II. poglavju 2. točke naj se zadnji stavek 
drugega odstavka dopolni tako, da se za besedama »potrebnih kadrov« doda 
besedilo »saj njihov razvoj zaostaja predvsem zaradi pomanjkanja ustreznih 
kadrov«. Nadaljnje besedilo ostane nespremenjeno. 

Kratka utemeljitev: Ugotovljeno je, da so k napredku najrazvitejših dežel 
največ prispevali sposobni kadri, medtem ko pri nas prevladuje mišljenje, 
da vse rešujejo materialne investicije. 

Vnaprej poudarjam, da s svojimi izvajanji nimam namena spodkopavati 
temeljev, na katerih je resolucija zgrajena, marveč bi nasprotno rad, da bi 
bih ti temelji še čvrste j ši. 

Glede na to, da predstavljam občino, ki sodi med enajst najmanj razvitih 
slovenskih občin, moram ponovno postaviti tudi vprašanje, kako reševati 
kadrovske težave manj razvitih območij, kjer razvoj zaostaja prav zaradi po- 
manjkanja ustreznih kadrov. Čeprav je v Jugoslaviji težko primerjati dve tako 
različni razdobji kot je kapitalistično do leta 1941 in socialistično po revoluciji, 
so vendarle tudi v stari Jugoslaviji kadri, ki jih je vzgojila partija, močno 
vplivali na izobraževanje in preoblikovanje celotnega političnega in kulturno- 
prosvetnega življenja, posebno v zadnjem obdobju pred revolucijo, ko so 
partijska gesla osvojila tudi kmečko podeželje. 

Dovolite, da iz knjižice »Narodna junaka Milan Majcen in Janči Mevželj«, 
ki je šele pred kratkim izšla, obravnava pa tudi obdobje pred revolucijo, 
navedem podatke, ki dokazujejo, kako veliko vlogo so imeli takrat napredni 
ljudje in napredne organizacije na nerazvitem podeželju. To so bila predvsem 
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društva kmečkih fantov in deklet, ki so sodelovala tako na kulturno-prosvetnem 
področju kot tudi na področju izobraževanja pri prebujanju družbene, politične 
in narodne zavesti slovenskih ljudi ter celo pri reševanju (gospodarskih vprašanj. 
Napredni kadri so bili namreč navzoči tudi v kmetijskih zadrugah in hranilnicah 
ter posojilnicah, za kar je bilo vsekakor potrebno tudi znanje, ki si ga je bilo 
takrat teže pridobiti kot danes. Vendar so si ga morali pridobiti, če so hoteli 
biti aktivni tudi pri gospodarskem razvoju Slovenije. 

Tudi boj za obstanek na kmetijah je bil takrat veliko težji, kot je tre- 
nutno. Geslo kmječke delavske vzajemnosti, ki ga je uporabljala partija, 
je bilo v prid ne samo kmečkega ljudstva, marveč tudi delavskega razreda. 
Delavstvo je imelo v kmečkem ljudstvu močno oporo v najbolj kritičnih časih, 
ko je v zaščito svojih političnih in gospodarskih pravic moralo tudi stavkati in 
je ostalo brez zaslužka. Kadri, ki jih je posredno ali neposredno vzgajala partija, 
so opravili tudi takrat veliko delo. O delavskih stavkah ne bom govoril, ker so 
le posredno povezane s kadrovskim vprašanjem in je njihova zgodovina dovolj 
znana. 

Navedel bom le nekatere akcije, ki so zahtevale tako ali drugače izšolane 
kadre, akcije, ki so jih v obdobju desetih let 1926—1936 organizirah na posebno 
pobudo partije v okviru društva kmečkih fantov in deklet. Med drugim je bilo 
3838 predavanj različne vsebine o gospodarskih vprašanjih, o zgodovini delav- 
skega gibanja, o kmečkih uporih in podobno. Bilo je 412 kmetijsko-strokovnih 
tečajev, 398 gospodinjskih tečajev, 271 poučnih izletov, 673 dramskih iger, 61 
pevskih nastopov, akademij in koncertov, 218 tekem koscev, 95 tekem žanjic itd., 
34 društev je imelo knjižnice s 6320 knjigami, 56 društev je ustanovilo tudi 
čitalnice. V tem obdobju so društva priredila 864 prireditev, 242 izletov v naravo, 
427 tekem pa je obiskalo 430 000 kmečkih in drugih udeležencev. 

Samo leta 1935—1936 so imela društva 850 članskih sestankov, nad 400 
predavanj, 31 tečajev, priredila so 200 gledaliških iger, 8 smučarskih tečajev 
in tekem, 700 tekem koscev, 50 tekem žanjic, 50 tekem pri drugih kmetijskih 
delih, 80 poučnih izletov in 850 prireditev. Vsi ti podatki so, kot je že omenjeno, 
iz knjižicev »Narodna junaka Milan Majcen in Janči Mevželj«. 

V knjižici so še drugi podatki, ki jih ne bom navajal, zadostuje naj le 
ugotovitev, da so nam politične šole — ali univerze, kot so jih imenovali — ki 
so bile organizirane po zaporih v Sremski Mitrovici, Bileči in drugod, dale 
tolikšno število sposobnih, požrtvovalnih in prekaljenih kadrov, da so lahko 
tako ali drugače razdajali svoje znanje tako široko, da ga je bila deležna skoraj 
slednja slovenska vas, da ne govorim o Ljubljani, kjer so bila s partijsko po- 
močjo organizirana tudi razna predavanja in legalna založba »Nova knjiga«, 
ki je izdajala osnovna marksistična dela. Iz njih je črpala znanje cela pred- 
vojna generacija napredne mladine. Taki samoučno izšolani kadri so s svojo 
nenehno dejavnostjo izpolnili vsako praznino, ki so jo odkrili. Sedaj to delajo 
drugi, tisti, ki smo jih z revolucijo potisnili ob stran. Kot nekoč nam, tako sedaj 
njim ni žal časa in truda, da se uveljavijo. Čas je, da to uvidimo in da se res 
potrudimo uresničiti postavljene naloge. O tem je dr. Franc Hočevar v letošnji 
deseti številki »Teorije in prakse« zapisal takole: »Premagujemo stanje, v kate- 
rem smo se zadnja leta znašli, stanje, ki bi ga lahko označili na različne načine 
z zastojem, z utrujenostjo in tako dalje, stanje, ki je porajalo mnoge dileme 
in konflikte. Dopuščamo, da do takšnega stanja lahko pride iz različnih vzro- 
kov, ne more pa biti dvoma, da je to znamenje, da so prišli v krizo neki temeljni 
odnosi v družbi, da so .se na tej podlagi razšli in da so se iztirila določena 
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vprašanja, pojavili pa so se konflikti. Bil je to znak, da moramo v družbo vnesti 
določeno inflacijo, odpreti možnosti in perspektivo za razvoj družbenih odnosov, 
razrešiti nesporazume in konflikte.« 

Se vedno je torej čas, da tak negativen razvoj zaustavimo, kar je na kmeč- 
kem podeželju predvsem dolžnost šole. Ne gre seveda le za denar, marveč tudi 
za kadre, ki bi bili sposobni, da s svojim znanjem in s pomočjo družbe pravo- 
časno rešijo probleme, ki se vse bolj kopičijo. Če bi pravočasno omogočili izobra- 
ževanje talentiranim kmečkim in delavskim otrokom, ne bi imeli tolikih težav. 
Slovenija je obstala pod jugoslovanskim poprečjem tudi glede kvalifikacijske 
izobrazbene sestave zaposlenih. Že pred leti je imela najnižji odstotek zaposlenih 
z visokošolsko in višješolsko izobrazbo. Tudi glede deleža zaposlenih s srednje- 
šolsko izobrazbo je Slovenija na zadnjem mestu in za 1,3 °/o pod jugoslovanskim 
poprečjem. V strukturi zaposlenih je imela Slovenija pred leti sorazmerno naj- 
več visoko kvalificiranih in kvalificiranih delavcev. Se bolj zaostaja Slovenija 
za razvitimi državami glede zaposlenosti strokovnih kadrov, zlasti srednjih. 
Srednjestrokovni kadri so udeleženi v strukturi zaposlenih v Sloveniji samo za 
10®/», v razvitih državah znaša njihov delež približno 20®/». Da bi bila težava 
še večja, odhajajo iz Slovenije v veliko večjem številu kot iz drugih republik 
strokovni kadri in kvalificirani delavci v tuje države. Na njihovo mesto pri- 
hajajo ponavadi manj sposobni in manj izobraženi. To so statistični podatki, ki 
jih je v deseti številki »Teorije in prakse« objavil Miro Mastnak. 

Od uvedbe komunalnega sistema je izvajanje štipendijske in kadrovske 
politike v neposredni pristojnosti občinskih skupščin. Z družbenim dogovorom 
o štipendiranju in kreditiranju študentov in dijakov na ravni republike naj 
bi dosegli enotno vodenje štipendijske politike. Začetek izvajanja tega dogovora 
je od občine do občine različen. Odvisen je od gospodarske moči posamezne 
komune in tudi od zavzetosti subjektivnega dejavnika. Pri republiški izobraže- 
valni skupnosti deluje sklad za štipendije in posojila, ki skrbi za šolanje na- 
darjene mladine in drugih kadrov. Ri podeljevanju štipendij sodeluje sklad 
tudi s službo poklicnega usmerjanja pri komunalnih zavodih za zaposlovanje. 

V občinah že tretje leto zbirajo in predlagajo tudi kandidate za štipendije 
republiške izobraževalne skupnosti, ki seveda tudi nima neomejenih možnosti. 
Način štipendiranja in s tem kadrovanja se bo izboljšal šele, ko bo sprejet 
dogovor o štipendiranju in kreditiranju študentov v okviru občine, ki najbolj 
pozna svoje potrebe. Ne bi se smelo zgoditi, kot se je, da bi ostal na primer 
brez zdravnika kraj, ki ga je imel skoraj sto let, sedaj ga pa nima, in tudi ne 
brez veterinarja, kjer bi bil zaradi uspešne živinoreje nujno potreben. Sicer 
bo lahko prišlo do političnih problemov. 

Na eni strani manjka na kmečkem podeželju visoko izobraževalnih kadrov, 
na drugi strani pa statistični podatki dokazujejo, da je bilo letos med brez- 
poselnimi 722 oseb z visoko, višjo in srednjo izobrazbo. Do aprila se jih je sicer 
zaposlilo 87, vendar je število nezaposlenih z omenjeno izobrazbo naraslo že 
naslednji mesec na 673, junija na 678 in julija na 745! Torej je bilo v juliju 
za 23 višje kot v začetku leta. 

Samo s štipendiranjem tega problema seveda ne bomo mogli rešiti, poskušati 
pa moramo. V radgondskii občini bodo dogovor o štipendiranju podpisale vse 
delovne organizacije. Toda tudi republiška izobraževalna skupnost bo morala še 
naprej pomagati, po možnosti celo še bolj, kot je pomagala doslej, ker bo 
občina šele po več letih lahko prevzela večje obvezno štipendiranje kadrov. 
Skoda, da letos kar 15 kandidatov naše občine ni moglo dobiti štipendije od 

2» 
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republiške izobraževalne skupnosti. Čeprav nosijo glavno odgovornost za ka- 
drovsko politiko republiška izobraževalna skupnost in občinske skupščine, 
mora tudi naša skupščina z vsemi družbenopolitičnimi organizacijami prevzeti 
vsaj del te odgovornosti. Resolucija kaže, da se republiška skupščina tega 
zaveda; zavedajo se tudi družbenopolitične organizacije, ki same čutijo, da brez 
dobrih kadrov tudi njihovo delo ne napreduje tako, kot je bilo zaželeno. Po- 
govor s podpredsednikom izvršnega sveta Slovenije Vinkom Hafnerjem v 
uredništvu »Komunista« 9. 10. 1971 se sicer ne nanaša neposredno na kadrovska 
vprašanja, marveč na socialno razlikovanje, vendar je v njem toliko uporabnih 
podatkov tudi o vprašanju, o katerem danes razpravljamo. Med drugim je 
naveden tudi podatek, da je v osnovnih šolah na Slovenskem približno 40 ®/o 
učencev iz delavskih družin, v srednjih šolah že samo 18'%, na visokih šolah 
pa samo 16'%. V nasprotju s tem znaša delež delavcev v socialni strukturi 
prebivalstva Slovenije približno 55 °/o in v strukturi zaposlenih približno 75®/». 

Podatkov o izobraževalni strukturi kmetov tu ni in tudi niso potrebni, saj 
vemo, da je ta pri njih slabša kot pri delavcih, saj ima le približno 20 l0/o kmetov 
takšno ali drugačno strokovno izobrazbo v kmetijstvu. Kako je s srednjo in 
visokošolsko izobrazbo kmečkih otrok, tudi vemo, ker kmečke družine pač 
ne zmorejo stroškov, o štipendijah pa sem tudi že govoril in dovolj povedal. 
Ponavljam po tovarišu Hafnerju, da kmet rodi kmeta, delavec delavca, pre- 
možnejši človek ali intelektualec, kar ni zmeraj isto, rodi intelektualca. »Ravno 
inteligenca je tisti dejavnik,« je Kardeljeva misel iz »Komunista« 1969, »ki 
skupaj z vsemi zavestnimi dejavniki delavskega razreda in socializma daje 
ideološko, filozofsko in znanstveno argumentacijo za socialistično samoupravno, 
progresivno in demokratično družbeno akcijo. Zato Zveza komunistov ne sme 
z nezaupanjem gledati na inteligenco nasploh, pač pa se mora 'postaviti na 
kritično stališče do nekaterih določenih ideoloških in političnih teženj v naši 
družbi, do teženj, ki se izražajo tako med nekaterimi deli inteligence kot drugih 
družbenih slojev.« 

Socialna struktura Zveze komunistov Jugoslavije, ki jo zopet navajam po 
Hafnerjevem gradivu, je takale: od skupaj 1 490 000 komunistov je 30'°/o de- 
lavcev, 40 »/o drugih zaposlenih, 6 % kmetov, 6 %> vojaških oseb, 5 "/o študentov 
in dijakov in 13 %> ostalih, v glavnem upokojencev. V Sloveniji je to nekoliko 
drugače, vendar je prerez podoben: 27% je delavcev, 52"/o drugih zaposlenih, 
1 <Vo kmetov, 5 *Vo študentov in dijakov in 15 '°/o ostalih. V prizadevanjih za 
premostitev neustreznega kadrovskega stanja v Zvezi komunistov Jugoslavije 
se bodo morale angažirati vse družbenopolitične organizacije, predvsem Socia- 
listična zveza delovnega ljudstva v enakih prizadevanjih, v delovnih organi- 
zacijah pa predvsem delavci sami ob podpori družbenopolitične skupnosti in 
družbenopolitičnih organizacij. 

Naša resolucija kaže, da se zavedamo, da je za doslednejše uresničevanje 
demokratičnih načel kadrovske politike potrebna tudi družbena akcija. Ker 
smo se tega doslej najbrž premalo zavedali, je ta politika postala preveč zaseb- 
nišika. Taki zasebniški kadri se bodo morali umakniti, če bodo nepopustljivo 
nasprotovali interesom proizvajalcev in njihovim pravicam v združenem delu. 
Nadomestili naj bi jih kadri, ki se nenehno zavedajo, da je vsebina in smisel 
samoupravljanja predvsem v tem, da delovni ljudje kot proizvajalci in upo- 
rabniki, z eno besedo kot občani, v vsakem trenutku dejavno in neposredno 
odločajo o vseh družbenih zadevah. V sedanjem času, ko z ustavnimi dopolnili 
prenašamo težišče za razvoj samoupravljanja še bolj na združeno delo, moramo 
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to upoštevati tudi v kadrovski politiki na nerazvitem podeželju. Če bo naša 
resolucija to dosegla, se nismo trudili zaman. 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi besedo? Nihče več. Bo kdo 
zavzel stališče do tega amandmaja? Tovariš Orožen, prosim! 

Marjan Orožen: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Na podlagi posveta s prisotnimi člani komisij moram povedati, da mislim, 
da je to, kar predlaga tovariš Kreft, že zajeto in sicer ne samo v tem delu, 
marveč tudi na drugih mestih. Zato menimo, da tega ni potrebno še posebej 
poudarjati in to tembolj, ker sta bila tudi povod in razlog za pripravo tega 
dokumenta prav v tem, kar predlaga tovariš Kreft kot dopolnitev in kar sem 
obširno obrazložil tudi v svoji razpravi. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Tovariš Kreft, ali 
vztrajaš pri amandmaju? 

Ivan Kreft (iz klopi): Ne! 

Predsednik Miran Goslar: Ne vztrajaš torej, ker je tvoj tekst v 
bistvu pojasnjevalen. Torej imamo samo amandma predlagatelja. Prosim, če 
vzamete dokumenta, ki ste ju dobili danes na klop, to se pravi pismo pred- 
sednika enotnega zbora in poročilo zakonodajno-pravne komisije. 

Amandma predlagatelja je k prvi točki 2. poglavja. To imate v pismu 
predsednika enotnega zbora. Kdor je za amandma, naj dvigne roko. (Večina 
poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Amandma je sprejet. 
Sedaj sledijo amandmaji zakonodajno-pravne komisije k drugemu in tret- 

jemu poglavju. To imate v poročilu zakonodajno-pravne komisije. Kdor je za, 
naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji zakonodajno-pravne komisije sprejeti. 
Sledi amandma komisije enotnega zbora delovnih skupnosti za razvoj 

samoupravnega prava v delovnih organizacijah. To imate na drugi strani pisma 
predsednika enotnega zbora. Gre za začetek tretjega odstavka prvega poglavja. 
Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Tudi ta amandma je sprejet. 

To pomeni, da lahko glasujemo o predlogu resolucije o osnovah kadrovske 
politike v Sloveniji v celoti. Kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je 
resolucija sprejeta. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o dopolnitvi zakona o višji pravni šoli v Mariboru. 

Predlagatelj je izvršni svet. Predlog zakona so obravnavali odbor za pro- 
sveto in kulturo, odbor za finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija. 

Zeli kdo besedo? (Nihče.) Torej glasujmo! Kdor je za zakon, naj dvigne 
roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

iikretarlat Sfcupšćins SSS 
dokumentacija 
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Ugotavljam, da je zakon o dopolnitvi zakona o višji pravni šoli v Mariboru 
sprejet. 

5. točka dnevnega reda je predlog zakona o uskladitvi aktov o 
ustanovitvi raziskovalnih ' (znanstvenih) zavodov z zakonom o raziskovalni 
dejavnosti. 

Predlagatelj je izvršni svet, ki je prvotno tudi predlagal, da obravnavamo 
predloženi zakon po skrajšanem postopku kot predlog zakona. Odbor za pre- 
sveto in kulturo našega zbora in zakonodajnoHpravna komisija sta predlagala, 
da se zakon obravnava v drugi fazi, to je kot osnutek. S tem se je na seji 
zakonodajno-pravne komisije strinjal tudi predstavnik predlagatelja. 

2eli kdo razpravljati o tem, ali naj zadevo obravnavamo kot predlog zakona 
ali kot osnutek zakona? Besedo želi dr. Ernest Petrič kot predstavnik pred- 
lagatelja. 

Dr. Ernest Petrič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Želim samo izjaviti, da je izvršni svet na svoji zadnji seji pred dvema dnevoma 
sprejel stališče, da sprejema sugestijo zborov in torej ne vztraja pri skrajšanem 
postopku. 

Predsednik Miran Gos I ar: Hvala. Torej ni spora o tej proceduri; 
to pomeni, da obravnavamo zakon kot osnutek. 

Kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne, potem bomo glasovali samo o sklepu, 
ki vam ga bom prebral. Predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 

1. osnutek zakona o uskladitvi aktov o ustanovitvi raziskovalnih in znan- 
stvenih zavodov z zakonom o raziskovalni dejavnosti se sprejme; 

2. predlog zakona pripravi izvršni svet skupščine SR Slovenije; 
3. pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet prouči vse pripombe in 

predloge, dane k osnutku zakona, in predloži skupščini SR Slovenije predlog 
zakona. 

,Kidor je za sklep, naj dvigne roko! Prosim, tovarišica Ulrihova. 

Ela Ulrih (iz klopi)): Kaj pa glede roka? 

Predsednik Miran Goslar: Roka niste predlagali in ga zato tudi jaz. 
ne bom. Prosim, tovarišica Ulrihova! 

Ela Ulrih: Tovariši poslanci! Predlagali smo več ali manj normalen 
postopek sprejemanja tega zakona zaradi tega, ker menimo, da bi morala 
izvršni svet in sekretariat za prosveto in kulturo pripraviti nekoliko drugačen 
predlog in sicer, da ne bi a priori usklajeval vseh danes samostojnih inštitutov 
z zakonom o raziskovalni dejavnosti in da ne bi republika še naprej ostajala 
ustanovitelj vseh obstoječih inštitutov, marveč da bi se v času pripravljanja 
zakona razčistilo, za kateri inštitut naj. ustanoviteljstvo še nadalje prevzame 
republika in za kakšne naj se ustanoviteljstvo prenese neposredno na gospo- 
darske organizacije, ker po naravi dela, ki ga opravljajo, vanje tudi sodijo. 

To je zahtevnejša naloga in zaradi tega smo predlagali, naj bi bdi rok za 
predložitev predloga zakona najmanj šest ali celo več mesecev. Domneva se 
namreč, da bo treba v nekaterih primerih doseči sporazume z gospodarskimi 
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organizacijami, da bi prevzele ustanoviteljstvo. Take izkušnje imamo tudi že 
z nekaterimi dosedanjimi primeri. 

Predlagamo torej, da rok vsaj ne bi bil krajši od 6 mesecev, morda celo 
kaj več. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Tovarišica Ulrihova, mislim, da prav 
zaradi tega ne postavimo roka. To bi bil moj predlog. 

To se pravi, da bi se sklep končal s 3. točko, kjer bi rekli: »Pri pripravi 
predloga zakona naj izvršni svet prouči vse pripombe in predloge, dane k 
osnutku zakona, in predloži skupščini SR Slovenije predlog zakona.« Vprašanje 
roka pa bi ostalo odprto. 

Ce ste za sklep, prosim, da to potrdite z dvigom rok. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Tudi nihče.) 

Ugotavljam, da smo sprejeli sklep o sprejemu osnutka zakona o uskla- 
ditvi aktov o ustanovitvi raziskovalnih in znanstvenih zavodov z zakonom 
o raziskovalni dejavnosti. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o dopolnitvi odloka o načinu in pogojih za uporabo sredstev, zbranih s pri- 
spevkom za graditev stanovanj za udeležence NOV. 

Predlagatelj je komisija skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV. 
Predlog odloka je obravnavala zakonodajno-pravna komisija, poslan je 

bil tudi izvršnemu svetu. Mnenja izvršnega sveta nimamo. 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima Vlado Črne. 

Vlado Crne: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! S 
predlogom odloka, ki ga zboru predlaga komisija za vprašanja borcev NOV, 
uresničujemo sprejeto priporočilo skupščine SR Slovenije iz leta 1948, ko je le-ta 
sprejemala zakon o zbiranju sredstev za gradnjo stanovanj za borce NOV. 
Takrat je bilo izrečeno jasno priporočilo, da bo treba nekaterim občinam, ki 
so naštete v predlogu odloka, posebej dodeliti enkratno pomoč, ker so tako 
ali drugače materialno prizadete. 

Komisija je problem obravnavala že konec leta 1969 in tudi kasneje, leta 
1970. Vendar je bilo tako stališče odklonjeno zaradi tega, ker je bil zakon 
o zbiranju sredstev podaljšan in zato ni bilo potrebno spreminjati sistema 
delitve. 

S sprejetjem tega odloka in z veljavnostjo zakona o zbiranju sredstev za 
stanovanja borcev NOV delno uresničujemo stališče skupščine, da je treba vse 
stanovanjske probleme borcev rešiti najkasneje v treh letih, to je do konca 
leta 1971. 

Predvideno je, da se bo do konca leta zbralo približno 39 milijard starih 
dinarjev. S temi sredstvi bomo rešili 11 500 stanovanjskih problemov bor- 
cev NOV. 

Na podlagi evidentiranih primerov še vedno ostaja približno 3000 nerešenih 
stanovanjskih problemov borcev. Občinske organizacije Zveze združenj borcev 
in občinske komisije za vprašanja borcev se zelo zavzemajo, da se v celoti 
uresniči in izvede sklep skupščine in sicer, da se rešijo vsi stanovanjski problemi 
borcev. 

Predsedstvo republiškega odbora Zveze združenj borcev zelo prizadeto pod- 
pira tako stališče. Podpira tudi stališče naše komisije, ki predlaga pristojnim 
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organom, da tudi v novih republiških predpisih uredijo še nadaljnje zbiranje 
sredstev za reševanje stanovanjske problematike borcev NOV za toliko časa, 
dokler ne bodo rešeni vsi primeri, ki so bili evidentirani ob sprejemanju 
zakona. 

Predlaga se, naj bi sistem zbiranja, ne pa tudi delitve, veljal še do konca 
leta 1972. S tem bi v celoti uresničili sprejeto priporočilo skupščine in rešili vseh 
14 900 stanovanjskih problemov borcev. 

Prepričan sem, da s tem odlokom ni enakomerno rešeno stanovanjsko 
vprašanje borcev v vseh občinah. Prav zato predlagam, da poslanci v razpravi 
o novih predpisih, ki urejajo financiranje stanovanjskega gospodarstva, pod- 
prejo stališče komisije, da se sistem zbiranja sredstev za stanovanja borcev 
še podaljša. Prepričan sem, da bomo lahko pripravili tudi tak odlok o delitvi 
sredstev, ki bo v celoti zagotovil enakomerno rešitev vseh stanovanjskih vpra- 
šanj borcev. 

Občinska organizacija Zveze združenj borcev in občinska skupščina Tr- 
bovlje sta poslali skupščini protestno pismo v zvezi s predlaganim odlokom. 
Naj povem, da so v pismu vzroki protesta nerazumljivo navedeni. Gre namreč 
za to, da deli banka na nivoju republike zbrana sredstva občinam nepovratno 
in ne kot kreditna sredstva, kot se navaja v protestu organizacije Zveze zdru- 
ženj borcev Trbovlje. Prav tako s predlaganim odlokom ne menjamo sistema 
delitve. Z njim namreč na podlagi priporočila izločamo iz delitve le majhen 
del sredstev in ga dodelujemo občinam kot enkratno pomoč. Za te namene gre 
približno samo 10l0/o v letu 1971 ustvarjenega presežka, ki je nastal zaradi pove- 
čanja skupne mase osebnih dohodkov. 

Prav tako ste na klop oziroma z gradivom dobili tudi protest občine Murska 
Sobota. Murska Sobota predlaga, da se odlok zavrne, oziroma, da se tudi Murski 
Soboti dodeli taka enkratna pomoč. 

Ne bom na dolgo govoril še o drugih vzrokih. Predlagam-, da tako ureditev 
sprejmete, tako da se zanjo prizadeto in energično zavzamete tudi takrat, ko 
boste razpravljali o novih predpisih, ki urejajo stanovanjsko gospodarstvo, in 
da postavimo v teh predpisih tak sistem, ki bo omogočil v celoti rešiti vse stano- 
vanjske probleme borcev. 

Sprejemam amandma zakonodajno-pravne komisije, glede na to, da vse- 
binsko ne spreminja našega odloka. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Crne je omenil, da imate na klopi 
pismo občine Murska Sobota. Tega pisma nimate, dobila ga je samo komisija 
za vprašanje borcev. Prav tako nimate pismg. skupščine občine Trbovlje. Karel 
Forte bo verjetno o tem razpravljal. Prosim. 

Karel Forte: Tovariš predsednik, tovar išice in tovariši poslanci. Ne bi 
polemiziral s predstavnikom komisije za vprašanja borcev o tem vprašanju, 
vendar se mi zdi potrebno, da vas seznanim z vsebino omenjenega pisma. Se 
preden bi ga preoital, bi vprašal, če s tem, ko iz mase denarja, ki je določena 
namensko, izvzamemo določeno vsoto, ne menjamo sistema. Jaz to tako razu- 
mem, da smo maso zmanjšali. 

Občinska skupščina in občinski odbor Zveze združenj borcev NOV sta me 
zadolžila, da pred tem domom posredujem njihova stališča v zvezi s pred- 
loženim odlokom. »Skupščina občine Trbovlje,« citiram, »Zveza združenj borcev 
NOV Trbovlje, komisija za vprašanja borcev in invalidov NOV in upravni 
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odbor sklada za gradnjo in adaptacijo stanovanj borcev NOV so se odločili, 
da ostro protestirajo pri skupščini SR Slovenije glede takšnega načina dodelje- 
vanja sredstev nekaterim slovenskim občinam. Stališča zgoraj omenjenih 
dejavnikov so naslednja: 

1. Ne strinjamo se s takšnim načinom reševanja problematike samo v 
nekaterih občinah, ker je tak način popolnoma nesistemski ter ne upošteva 
nobenih objektivnih kriterijev. 

2. Predlog 4. a točke k odloku je z odlokom o načinu in pogojih za uporabo 
sredstev, zbranih s prispevkom za graditev stanovanj za udeležence NOV 
(Uradni list SRS, št. 15/118/1969), v popolnem nasprotju, ker bi bilo treba, če 
bi bil ta predlog sprejet, uskladiti ključ razdelitve sredstev in tudi spremeniti 
odloke občinskih skupščin, ki temeljijo na republiškem odloku. Poleg tega 
so sredstva po republiškem odloku lahko samo kreditna sredstva, ne pa enkratna 
pomoč, kot to določa predlog novega odloka. Ce je enkratna pomoč mišljena 
kot posojilo, bi bilo treba natanko določiti merila za vračanje anuitet. 

3. Ne trdimo, da ne bi bile nekatere izmed omenjenih občin upravičene 
do dodatnih sredstev, vendar menimo, da je tudi občina Trbovlje, glede na 
obrazložitev predloga, prav tako upravičena do nekih sredstev, ki jih konec 
koncev prispevamo tudi v naši občini. Poleg' tega je stanovanjsko vprašanje 
borcev NOV v Trbovljah še vedno problematično, kar je moč ugotoviti iz 
obsežnega gradiva, ki daje natančno sliko tega problema.. 

4. Upravni odbor sklada za gradnjo in adaptacijo stanovanj borcev NOV 
je vsa sredstva, s katerimi razpolaga, koristno oplemenitil in naložil prav na 
temelju dobro zasnovane kreditne politike na tem področju. 

5. Smo proti takšnemu načinu urejevanja te problematike, še zlasti zaradi 
tega, ker se odloča brez poprejšnjega sporazumevanja na nivoju občin, ki so 
povsem upravičene dajati neko soglasje o odlivu sredstev, ki jih vsi skupno 
ustvarjamo.« 

Kot sem bil obveščen, so bila stališča posredovana v obliki protestnega 
pisma. Podpisali so ga predsednik občinske skupščine, občinskega odbora zveze 
združenj borcev NOV in predstavnik upravnega sklada za gradnjo in adaptacijo 
stanovanj borcev NOV. 

Odkar smo v naši skupščini, kljub nekaterim prejšnjim odklonilnim sta- 
liščem glede nujnosti obstoja takšne komisije, sprejeli sklep o formiranju ko- 
misije za vprašanja borcev NOV, smo tako na terenu kot tudi od borcev slišali 
o njenem delu samo pohvalo. Tudi ob sprejemu prvega odloka je bila, zlasti 
pri borcih, pozdravljena solidarnost izražena v odloku o delitvi sredstev. To 
predvsem zato, ker je bil odlok vendar izdan ob soglasju občin. Sedaj takšnega 
soglasja ni. To se vidi iz pisma občine Trbovlje, in tudi na zasedanju smo slišali, 
da protestirajo tudi druge občine. Prepričan sem, da so potrebe za pospešeno 
reševanje stanovanjskih problemov borcev NOV v odloku navedenih občin 
pereče. Hkrati moram poudariti, da obstaja tak problem tudi v moji volilni 
enoti. Posebej se problem zaostruje glede gospodarskega stanja kolektiva 
zasavskih premogovnikov. Kljub plafoniranim cenam premoga so prav rudarji 
v preteklosti z vso zavzetostjo reševali tudi stanovanjske probleme borcev NOV. 
Vendar vseh, glede na znano stanje, niso mogli rešiti. V informaciji izvršnemu 
svetu SR Slovenije zasavski premogovniki med drugim navajajo tudi to: 

»Stanovanjsko vprašanje je na območju našega podjetja še vedno zelo 
pereče. Sedanji stanovanjski skladi in gospodarsko stanje podjetja ne zadoščajo 
za odplačevanje anuitet in za pospešeno gradnjo stanovanj. Obenem mora 



26 Republiški zbor 

podjetje skrbeti tudi za upokojence, med njimi tudi za borce NOV. Ta sredstva 
se od tam odlivajo po dveh kanalih.« 

V obrazložitvi odloka, ki naj ga danes sprejmemo, predlagatelj pravi: »Že 
ob sprejemanju odloka o načinu in pogojih za uporabo sredstev, zbranih s 
prispevkom za graditev stanovanj za udeležence NOV, v aprilu 1969, je bil 
v obrazložitvi s strani komisije skupščine SR Slovenije za vprašanje borcev 
NOV, naveden kot posebno pereč stanovanjski problem udeležencev NOV v 
občinah z obsežnim območjem in kjer živi večje število kmetov-borcev, oziroma 
v občinah, kjer je prišla industrijska proizvodnja zaradi zastarelosti v resne 
gospodarske težave. Tedaj je bilo tudi poudarjeno, da bo treba verjetno kasneje 
tem občinam dodeliti enkratna dodatna sredstva, poleg sredstev, ki so določena 
z veljavnim odlokom o njihovi delitvi. O tem problemu je tudi komisija za 
vprašanja borcev NOV večkrat razpravljala in zavzela stališče, da je treba za te 
primere najti ustrezno rešitev.-« 

Ah naj mar po današnjih ocenah stanje v zasavskem premogovniškem 
bazenu in težave, s katerimi se srečujejo rudarji ter po nekakšni diskrecijski 
pravici, ki ni nikjer pravno sankcionirana, izločimo iz tega kroga občin tudi 
območje — da uporabimo formulacijo same komisije — kjer je prišla indu- 
strijska proizvodnja zaradi zastarelosti v resne težave, kot je to primer za- 
savskih premogovnikov? 

Glede na povedano predlagam, da komisija upošteva gornja dejstva in pred 
končnim sprejemom odloka doseže soglasje občinskih skupščin. Kolikor ti 
predlogi s strani komisije ne bodo sprejeti, kot poslanec tega območja ne 
morem glasovati za predloženi odlok. Sicer se pa s tem, kar je rekel tovariš 
predsednik, glede zbiranja sredstev v 1972. letu za reševanje stanovanjske 
problematike borcev, v celoti strinjam. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Vinko Hafner, podpredsednik 
izvršnega sveta. 

Vinko Hafner: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Izvršni svet je na svoji seji sprejel na znanje odlok, vendar ni zavzel do njega 
konkretnega stališča, ker nismo poprej — na način, ki je za to običajen — 
pretresali tega predloga v odboru in drugod, vendar to ne po krivdi komisije. 
To izjavljam v imenu izvršnega sveta. 

Glede samega predmeta pa govorim sedaj v svojem imenu, kot poslanec. 
Govorim predvsem zato, ker je tovariš Crne napovedal v zvezi s sprejemom 
tega odloka tudi nekatere ureditve v bodočem sistemu stanovanjskega gospo- 
darstva. Moram vas obvestiti, da smo v odboru izvršnega sveta že obravnavali 
resolucijo o stanovanjskem gospodarstvu in oba zakona, ki jih mora sprejeti 
skupščina še v letošnjem letu zaradi gospodarjenja v prihodnjem letu. Pri tem 
smo pretresah načelno tudi vprašanje borcev, kar navajam zaradi tega, ker 
bomo že na naslednji seji izvršnega sveta razpravljali o dokončnem predlogu 
zakona in resolucije in predlagali, da jih skupščina sprejme kot predloge 
zakonov. Moram reči, da v odboru nismo bili soglasni z intencijami predloga, 
ki ga daje tovariš Crne. Mislim, da moramo te stvari še temeljito premisliti. 
Vsekakor ne zavračam tega, da je njegov predlog povsem resen, da ga podpira 
celotna organizacija borcev, vendar moramo videti tudi nekatere druge okol- 
nosti. Improviziral bom samo nekaj podatkov, ker ta trenutek nimam pri roki 
ustreznih dokumentov. Vendar bi vas opozoril na naslednje: , 
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Slovenija je že pred sprejemom zakona o zbiranju dela stanovanjskega 
prispevka za reševanje borčevskih stanovanjskih vprašanj relativno uspešno 
reševala borčevske stanovanjske probleme, vsekakor pa od vseh jugoslovanskih 
republik najbolje. Zato obstajajo tudi ustrezni podatki. Ko smo sprejemali 
zakon, ki ga je podpiral izvršni sVet in tudi jaz osebno, smo ga sprejemali zato, 
da pospešeno rešimo še nekaj resnično perečih stanovanjskih problemov borcev. 
Takrat se je število teh problemov omejevalo na približno 3000. To število 
sedaj improviziram, kajti bilo jih je morda tudi 3500 ali nekaj manj. Vendar 
je bilo približno 3000 primerov označenih kot resnično perečih. Napravljen je 
bil račun, da bi z različnimi oblikami, z gradnjo družbenih stanovanj in deloma 
s financiranjem lastne stanovanjske graditve, rabili za te primere približno 
8 milijard oziroma 80 milijonov novih din. 

Do sedaj je po podatkih, ki jih je dal tudi tovariš Črne, rešeno direktno 
ali posredno 11 500 stanovanjskih problemov borcev in zbranih v te namene 
39 milijard, oziroma 390 milijonov novih dinarjev. Dejal je, da bi bilo treba 
rešiti še približno 3000 primerov. Ce sedaj upoštevamo, da so medtem nastale 
podražitve v stanovanjski gradnji in da prvotno predvidenih 8 milijard ni več 
vredno 8 milijard in bo zato potrebno več denarja, je vendarle vsota, ki je bila 
v ta namen zbrana, mnogo večja od tiste, ki smo jo postavili na začetku reše- 
vanja tega problema. Rešeno je očividno, tudi po podatkih tovariša Crneta, 
mnogo več primerov, kot jih je organizacija Zveze borcev takrat, štela med zelo 
pereče. 

Mislim torej, da je stvar takale: ne dvomim o tem, da teh 3000 primerov še 
obstaja, vendar rečem tudi to, da stanovanjski problem borcev sploh ni do 
kraja rešljiv. Kajti sedaj se ne rešujejo več samo neposredno borci, temveč 
se prek njih rešujejo že tudi stanovanjski problemi njihovih otrok in podobno. 
Seveda je težko ugotoviti, kdaj gre direktno za borca in kdaj za njegovega 
otroka, ker se navadno stvari prepletajo. 

Hočem povedati tole: če ne bi zavzeli nekega določenega stališča do tega 
vprašanja, torej do izjemnega reševanja tega problema, potem se bodo stvari 
vlekle še naprej. Tako kot ljudje ne odobravajo, če problem borcev zanemar- 
jamo, prav tako tudi ne odobravajo takega reševanja, ki povzroča privilegije. 
Tako mi kot borci moramo pametno ravnati, da politično zelo pomembne 
akcije, ki jo je izvedla skupščina, ne spremenimo v nasprotje, v politični polom. 
Mislim, da smo doslej pametno ravnali, vendar moramo imeti glede tega 
nekatere zadržke. 

Moram vas opozoriti še na to, da naša republika, kljub uspešnemu reševanju 
tega vprašanja že v preteklosti izloča tudi zdaj največji odstotek stanovanj- 
skega prispevka za borčevske potrebe, to je 0,8 °/o bruto osebnega dohodka, 
medtem ko druge republike izločajo le 0,6, 0,4, 0,3l0/o in podobno. Mi smo se že 
menili o tem, kako vsa ta vprašanja reševati naprej, vendar še nismo imeli 
priložnosti za soočenje niti s skupščinsko komisijo niti z Zvezo borcev. Menimo, 
da bi te stvari v prihodnje reševali takt>, da se v prihodnjem letu ne nadaljuje 
več zbiranje teh sredstev iz stanovanjskega prispevka, marveč bi se anuitete 
od kreditov iz teh sredstev, ki bodo prihajale naslednjih nekaj let, uporabljale 
za nadaljnje učinkovito reševanje borčevskih stanovanjskih problemov, kolikor 
še obstajajo. To naj bi se opravilo tako, da bi se anuitete vključile v solidarnostni 
sklad pri občini s posebno pravico borčevske organizacije, da vpliva na. raz- 
polaganje s temi sredstvi in da jih uporabi na način, ki bo ustrezal krajevnim 
potrebam in potrebam borcev. Mislimo, da bo to moralo zadovoljiti še tiste 
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pereče probleme, ki jih je treba še reševati. To sem povedal zategadelj, ker 
smo tik pred sprejemanjem predloga zakona, najprej v izvršnem svetu in nato 
v skupščini. 

Res je, da sprejemanje predlogov ni brezpogojno vezano na to vprašanje, 
kajti če skupščina odloči, ga bomo lahko reševali s posebnim zakonom. "Vendar 
mislimo, da bi bilo pametno, da se že s temi zakoni stvar dokončno reši. S tem 
pa seveda stvari ne prejudiciramo. 

Mislim, da bomo sedaj, ko sprejemamo te zakone, začeli ustrezen uskla- 
jevalni postopek tako s komisijo za borce kot tudi z republiškim odborom 
Zveze borcev, s katerim smo v mnogih težavnih problemih in včasih tudi 
nasprotjih vedno našli politično in gospodarsko sprejemljive rešitve. Prepričan 
sem, da jih bomo tudi v tem primeru, če se bomo zelo smotrno pomenili in 
soočili različne poglede. 

Kar zadeva predlog odloka, moram reči tole: izvršnemu svetu do njega 
nismo zavzeli stališča. Sam se prav tako nisem dovolj poglobil niti v odlok niti 
v dodatne predloge. Zato se bom glasovanja vzdržal. Vendar ne zato, da bi 
diskvalificiral predlog komisije, ki je najbrž premišljen, marveč zato, ker do 
njega nimam stališča zaradi kasnejših rešitev. 

Prosim prisotne novinarje, da tako improviziranih podatkov in stališč kot 
sem jih navedel, ne uporabljajo za kakršnokoli javno objavo. Ko bo priložnost 
za to, da se bomo definitivno o tem pomenili, bo izvršni svet predložil svoja 
uradna stališča. V tem primeru bom tudi sam osebno kvalificiran, da dajem 
mnenje v njegovem imenu. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Drago Benčina. 

Drago Benčina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zaradi nekaterih pomislekov glede sprejema tega odloka mislim, da bi bilo 
treba poseči nekoliko nazaj in ugotoviti, kakšen je bil položaj takrat, ko smo 
sprejemali odlok, in v kakšnih okoliščinah je bil ta odlok tudi sprejet. 

Predvsem je treba ugotoviti, da je bil osnovni pristop takrat tak, da se 
ugotovijo potrebe na območju vse Slovenije, v vseh občinah in sicer ne glede 
na to, ali gre za razvite ali nerazvite občine ter, da se problem rešuje solidarno, 
se pravi, da se sredstva najprej zlivajo v skupno blagajno in potem iz nje 
delijo glede na potrebe nerešenih stanovanjskih problemov borcev in ne glede 
na to, kje ti borci živijo. 

Da bi se ugotovilo, koliko je teh primerov in koliko je potrebnih sredstev, 
je bil opravljen popis. Komisija je dala za to potrebna navodila, vendar smo 
— na žalost — že pred sprejemom zakona in odloka ugotavljali, da se pri 
popisu niso uporabljali enotni kriteriji. To je seveda razumljivo, ker je po- 
pisovalo toliko komisij, kot je občin, in ker kriteriji niso bili izdelani do 
podrobnosti. Nekatere občine so se namreč odločile, da bodo ta problem reševale 
tako, da bodo gradile nova stanovanja in jih potem dajale na razpolago borcem; 
druge občine so skušale ta problem reševati tako, da so dajale manjše kredite, 
zlasti na podeželju idr. Seveda so bih borci včasih zadovoljni tudi z enim 
milijonom ali dvema. Tisti, ki je hotel graditi novo stanovanje, pa je seveda 
potreboval včasih tudi 15 ali 20 milijonov starih dinarjev. 

Zaradi tega smo ob sprejemu zakona — na to opozarjam tiste tovariše 
poslance, ki v prejšnji mandatni dobi niso sodelovali — ugotavljali, da bi bilo 
treba opraviti v nekem smislu revizijo tega popisa. Vendar smo se potem 
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sporazumeli, da bi bila revizija neprimerna, zaradi tega, ker bi lahko terjala 
predolg postopek in zakon ne bi bil pravočasno sprejet. Takrat je šlo za to, 
da bo zakon čimprej sprejet, da bodo sredstva čimprej pritekala, ne pa, da bi 
se stvar tako zapletla, da zakon sploh ne bi bil sprejet, kar seveda ne bi bilo 
v prid reševanja teh problemov. 

Zaradi tega je bilo takrat sprejeto stališče, naj se odlok sprejme po ključu, 
ki je bil predlagan, komisija za borce pa je zadolžena, da spremlja dejansko 
realizacijo teh sredstev in potem predloži skupščini morebitno spremembo 
tega ključa. 

Glede na razpravo tovariša Forteja, češ da občina Trbovlje protestira proti 
taki delitvi, moram povedati, da je na primer občina Kočevje in zlasti organi- 
zacija Zveze borcev v Kočevju že takrat protestirala proti sprejemu takrat 
predlaganega ključa. Vendar so se člani Zveze borcev v Kočevju iz solidarnosti, 
da bi bil zakon sprejet, strinjali, da se sprejme v taki obliki, kot je bil pred- 
ložen, s pogojem, da se potem, ko bo realizacija pokazala, kje smo in koliko 
sredstev je posamezna občina zbrala in koliko problemov je v posamezni občini 
rešenih, opravijo določene spremembe. 

Mislim, da je sedaj po več kot dveletnem zbiranju sredstev bolj ali manj 
jasno, katera občina je lahko s sredstvi, ki so bila zbrana, rešila te probleme 
več ali manj uspešno in kje so ti problemi ostali nerešeni. Že takrat je bilo 
namreč jasno, da nekatere občine — kot je tovariš Črne poudaril — teh 
problemov ne bodo mogle uspešno rešiti. Tovariš Črne je takrat v svojem 
ekspozeju omenil predvsem občine Kočevje, Jesenice, Celje, Novo mesto in še 
nekatere druge. Takrat je bilo že jasno, da tem občinam sredstva ne bodo 
zadostovala. Zakaj? Zato, ker so bile prav te občine pri popisu stanovanj in 
pri svojih zahtevah preskromne. Sistem je bil namreč tak, da je vsaka občina 
dobila približno 35'°/o zahtevanih obresti. Kot sem že dejal, so bili kriteriji 
različni in je tisti, ki je bil preskromen, potegnil kratko. Tega smo se več ali 
manj takrat vsi zavedali, vendar smo rekli, da je v redu in da bomo imeli čez 
leta, ko se bo izvajal zakon oziroma odlok, še vedno možnost popraviti pred- 
lagani odlok. 

Mislim, da je popolnoma normalno, da je sedaj komisija prišla s predlogom 
za korekturo, kako naj se tistim občinam, ki niso uspele v tem času rešiti tega 
problema, na nek način pomaga. Mislim, da sta bih za to na razpolago dve 
varianti in sicer: ali v celoti spremeniti delitveni ključ ali pa iz vseh sredstev, 
ki so zbrana za letošnje leto, blokirati določen del sredstev, oziroma jih odvzeti 
iz skupne mase in dodeliti občinam kot enkratno pomoč. Tako je komisija tudi 
storila. 

Mislim, da je to veliko preprostejše in da bi bilo dosti bolj zapleteno, če 
bi morali spreminjati ključ za vsako posamezno občino, ker je namreč zelo 
težko ugotavljati, kadar računamo to na desetinke in stotinke odstotka, če bo to 
najbolj primerno ali ne. 

Če govorim sedaj konkretno o predlaganem odloku, ne morem ugotavljati, 
koliko je posamezna občina v resnici upravičena do teh sredstev. Mislim, da 
moramo komisiji pri tem zaupati. Če smo ji zaupali ves čas, tudi ko je pri- 
pravila odlok, ji moramo zaupati tudi sedaj, ko je spremljala realizacijo in da 
je vodila pravilno politiko. 

Kot mi je znano, ni tako, kot pravi tovariš Karel Forte, da o predlaganem 
odloku občine niso bile seznanjene. Komisija je imela sektorske posvete z vsemi 
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občinami in z vsemi organizacijami Zveze združenj borcev in drugimi ter je 
bil tak sporazum dosežen. Nihče, kot mi je znano, na posvetih temu ni oporekal. 

Ne morem se spuščati v upravičenost posamezne občine, lahko pa povem 
glede na to, da je med temi občinami navedena tudi kočevska občina, kjer sem 
poslanec, kakšno je stanje v tej občini. 2e prej sem omenil, da je občina že 
takrat nasprotovala taki delitvi, vendarle je potem pristala glede na obljube 
in zagotovila, ki so bila dana, da se bo položaj pozneje spremenil. V občini 
Kočevje je namreč stanovanjska problematika borcev še vedno zelo kritična 
in sicer iz dveh razlogov: kdor količkaj pozna položaj med NOV, bo lahko 
pritrdil, da je bila občina Kočevje glede na stanovanjski sklad ena najbolj 
prizadetih občin; samo mesto Kočevje, ki je bilo v celoti porušeno, marveč tudi 
vsa bližnja in daljna okolica. 

Glede na preveč skromne zahteve je bila občina Kočevje pri udeležbi 
skupnih sredstev udeležena samo z 1Iz skupnih sredstev je občina Kočevje 
dobila 1,01'%, ima pa približno 2000 članov Zveze borcev, ki imajo priznano 
dvojno štetje. Mislim, da je treba upoštevati predvsem število borcev, ne pa 
razvitost občine, gospodarski položaj v enem ali drugem podjetju, in koliko je 
še sedaj članov Zveze borcev, ki nimajo rešenega tega problema. Občina 
Kočevje prejema torej 1%. Primerjajmo sedaj nekatere druge občine in bomo 
takoj videli, kakšen je položaj. Občina Metlika je mnogo manjša in prejema 
2,17 "/o, občina Šmarje, ki ima 700 borcev, prejema 2,18 '%>, občina Piran 2,40%, 
Radovljica 2,09 %>, Črnomelj 3,34%, Ilirska Bistrica 2 %», Izola 2'%, Sežana 2%>, 
Nova Gorica 3 °/o, Trbovlje 1,42 %, torej 0,40 °/o več kot Kočevje, Koper celo 
6 %) in podobno. 

Mislim, da je glede na dosedanji ključ delitve sredstev in na potrebe, ki 
so na primer v kočevski občini, ta predlog popolnoma utemeljen. Ne samo to, 
marveč, s temi enkratno dodeljenimi sredstvi še ne bomo rešili vseh problemov. 
V Kočevju je namreč nerešenih še 200 problemov, od tega je 86 nujnih. Za te 
namene bi potrebovali, če bi poprečno dah še vsakemu 4 milijone, 350 milijonov. 
Vendar problem tudi s tem še ne bo rešen. Nepravilnost, ki je bila povzročena 
kočevski občini takrat, tudi s tem odlokom v celoti ne bo odpravljena. Zato 
mislim, da je s stališča kočevske občine to najmanj, kar lahko zahteva, kajti 
1 "/o pomeni približno toliko, kot zbere občina sama na svojem območju. 

To se pravi, da se je občina v teh letih praktično sama reševala s svojimi 
sredstvi in ni bila deležna nobenega prelivanja. 

Na koncu še to. Ze prej sem poudaril, da je treba komisiji za borce kot 
skupščinski komisiji, ki je sestavljena tudi iz predstavnikov Zveze borcev in 
nekaterih drugih družbenopolitičnih organizacij, dati zaupanje. Po mojem mne- 
nju ji je treba dati tudi priznanje, ker je opravila za borce tako zelo pomembno 
nalogo. Upam, da je skupščini predlagala tako realno rešitev, ki je bila tudi 
sprejeta, zato tudi sedaj ne bi smeh omahovati, ah je predlagana enkratna 
pomoč pravilna ali ne, čeprav je verjetno težko trditi, da je to popolnoma 
pravilno. Nemogoče je namreč v taki situaciji zadovoljiti in ugotoviti vse 
potrebe in sredstva pravično razdeliti. Mislim, da je komisija dobila zaupanje 
še zlasti na zadnji seji sociahio-zdravstvenega zbora, ko se je obravnaval 
omenjeni predlog odloka. Na seji tega zbora je bil odlok soglasno potrjen in 
mislim, da je s tem dobila komisija tudi njegovo polno zaupanje. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Avgust Majerič ima besedo. 
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Avgust Majerič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Najprej bi hotel povedati, da se tokrat v celoti strinjam z izvajanjem tovariša 
Hafnerja. Izrekel je namreč vse moje misli in po vsej verjetnosti tudi koga 
izmed nas, predvsem pa mnenje velikega dela javnosti o tej problematiki. 

Ob sedanji razpravi, ko ponovno načenjamo problem, bi vendarle želel 
opozoriti na tisto obdobje, ko smo sprejemali tak način zbiranja sredstev za 
reševanje stanovanjskih problemov borcev. Takrat smo jasno povedali, da gre 
za reševanje stanovanjske problematike 3000, 4000 borcev, predvsem tistih, 
z najnižjimi osebnimi dohodki in na območju, kjer gospodarska moč občine in 
regije ni mogla v obdobju 20 let po vojni rešiti problemov ustrezno in pravilno. 
Takrat smo to vsi podprli, misleč, da bomo s tem problem in dolžnost družbe 
do borcev rešili v zelo kratkem času. Tako je bilo rečeno tudi s strani pred- 
lagatelja. Tovariš Crne je bil takrat osebno predlagatelj odloka, ki smo ga 
podprli. Takrat je bil določen tudi čas in določena je bila tudi vsota. 

Skratka, pred seboj smo imeli zelo precizen odlok in tudi namen je bil 
takrat zelo jasno postavljen. Danes me pa preseneča to, da ponovno prihaja 
do problemov. Lahko bi torej sklepali, da se problem sploh ni premaknil 
s točke, ki je bila takrat postavljena. Menim, da je na tem področju prišlo 
že do posameznih ekscesov in da se je z odlokom in s sredstvi reševala tista 
problematika stanovanjskega gospodarstva, ki ne sodi povsem na področje 
reševanja stanovanj neposrednih udeležencev NOB, to je borcev. Dejansko je 
tako kot je dejal tovariš Hafner, da je to že stranski način za reševanje pro- 
blemov otrok borcev. Pri tem bi mimogrede opozoril na dokaj problematično 
vprašanje: Kaj pa potomci tistih borcev, ki so v tem času že umrli? Njihovi 
otroci namreč te pravice nimajo več. Skratka; postavlja se vprašanje, ali je 
neka doslednost. Tudi jaz ne mislim danes zavzeti dokončnega stališča oziroma 
glasovati za sprejem tega odloka, čeprav menim, da bi bil skrajni čas, da se 
s sredstvi, ki so še na voljo, dejansko rešijo vsaj v letošnjem letu tisti problemi, 
zaradi katerih je bil odlok sprejet. 

Moram reči, da so občine verjetno res s tega območja; toda ali so sedaj 
res vse ali ne? O tem — žal — ne morem dajati dokončnega mnenja. Zavzemal 
se bom, da v prihodnje takšen vir zbiranja sredstev za ta namen ne bi več 
obstajal. Strinjam pa se, da za nerešene stanovanjske probleme borcev NOV 
uporabljamo sredstva iz anuitet. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši! Pred tremi leti smo imeli, 
zlasti poslanci z območja Maribora, mnogo upravičenih in tehtnih pripomb 
k takratnemu predlogu tega zakona oziroma odloka. Ker se nam je vsem 
mudilo — bili smo pred počitnicami — smo zadevo takrat prehitro reševali. 
Menim, da bi bil čas, da stvari nekoliko revidiramo. Predloženi amandma ob- 
čine Šmarje pri Jelšah npr. zahteva določeno korekturo v tem smislu, da naj 
bi se ji dodalo 25 milijonov starih dinarjev. Težko je reči, da občina ni upra- 
vičena do tega dodatka. 

V veliki meri bi se pridružil besedam tovariša Hafnerja. O vsem tem 
slišimo na terenu toliko kritik in komisiji ne bi želel izraziti nezaupnice. 
Vendarle menim, da dokumentacija ni dovolj prepričljiva, zlasti ko vidimo 
amandma občinske skupščine Šmarje. Menim, da bi bilo treba zadolžiti ko- 
misijo, da vso zadevo bolje dokumentira in da ugotovi, kakšno bo stanje tudi 
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v bodoče. Prihodnje leto bomo lahko šli na drugačno delitev, ko bo komisija 
ugotovila, da je treba spremeniti ključ. Nisem proti temu, da se tem občinam 
dajo dodatna sredstva, vendar samo takrat, ko bomo to vprašanje rešili v 
razpravi med komisijo in predstavniki občin in vseh borčevskih organizacij. 
Ko bomo imeli dokumentacijo, sem prepričan, da bomo odlok verjetno vsi 
podprli. Takrat smo povsem razumeli, v čem je cilj akcije. Cilj akcije je bil 
kot rečeno — rešiti te probleme. In kaj je iz tega nastalo? Vsi skupaj postajamo 
v očeh slovenske javnosti neresni, ker smo takrat govorili o 14 milijardah starih 
din, do sedaj pa smo porabili že 39 milijard. Kljub temu je še vedno ostalo 
enako število nerešenih stanovanjskih problemov. 

Tovariš predsednik, predlagam, da se ta zadeva odloži in zadolži komisijo, 
da pripravi dodatno dokumentacijo. Potem naj da izvršni svet svoje pripombe 
k vsemu temu stanovanjskemu kompleksu. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Majda Benedik. 

Majda Benedik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ne bi se oglasila, vendar je bilo danes izrečenih le malce preveč besed na 
račun borcev. Nekaj je celo takšnih pripomb, ki jih je najbrž težko prenesti 
in sicer, da si rešujejo borci na račun tega sklada svoje družinske zadeve. 
Protestiram tem ugotovitvam, čeprav nimamo na razpolago podatkov o upo- 
rabi teh sredstev. Lahko, da jih je kdo tudi tako uporabljal, vendar verjetno 
s tem niso reševali socialne diferenciacije. Toda vseeno ugotavljam iz podatkov 
skupščine mesta Ljubljana, kako so se reševale prošnje za dodeljevanje kre- 
ditov do sedaj in da je v Ljubljani še vedno nerešenih 365 prošenj. 

Pri tem njena komisija za stanovanjske zadeve borcev NOV posebej navaja 
skupino 250 udeležencev NOV, ki stanujejo v privatnih stanovanjih. Mi danes 
vsega tega prav gotovo ne bomo rešili in bomo to vprašanje reševali v bodoči 
ureditvi stanovanjskega gospodarstva. Kljub temu pa že danes pripominjam, da 
toliko borcev še stanuje tako in da je še veliko borcev, ki v 25 letih niso imeli 
časa bojevati se za to, da si bodo gradili hiše in ne vem kakšna razkošna 
stanovanja. Ti borci so več ali manj zaradi preobremenitve ostali kar v privatnih 
stanovanjih. Lastniki teh hiš pa so jim: redko naklonjeni. Še nadalje bodo 
pritiski na borce, da zapustijo privatne hiše. Tedaj bomo ostali popolnoma 
praznih rok, ker res ne bodo rešena vsa borčevska stanovanjska vprašanja. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Franci Gerbec. 
Tovariš Forte, ti si prej dvignil roko. Ali boš še prosil za besedo? (Forte 

iz klopi: »Sem že razčistil.«) 
Franci Gerbec ima besedo. 

Franci Gerbec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Sicer se nisem mislil oglasiti, vendar bi rad predlagal, da se razprava ne samo 
v zvezi z vsebino tega odloka, marveč tudi o vseh teh vprašanjih ne skuša 
diskvalificirati tako, da se potem jemlje kot napad na borce. Mislim, da to 
onemogoča trezno razpravo o teh vprašanjih. 

Na sestanku koordinacijskega političnega aktiva v Domžalah je bilo ugo- 
tovljeno oziroma potrjeno tisto, kar je rekel tovariš podpredsednik Hafner. To 
se pravi, da imamo danes še vedno vrsto nerešenih problemov borcev, čeprav 
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smo sprejeli ukrepe, s katerimi naj bi rešili prav najtežje probleme na tem 
področju. 

Mislim, da bi resnično odkrita, tovariška in razumna razprava o teh vpra- 
šanjih po občinah pokazala, da je bilo storjeno veliko, da pa so bile pri tem 
storjene tudi napake, da niso bili upoštevani socialni kriteriji, da so se zastonj 
delile parcele ljudem, ki imajo po 600 000 din mesečnih osebnih dohodkov in 
tako dalje. Ponovno poudarjam, da bo kdo skušal diskvalif icirati mene ah druge, 
češ da smo proti pomoči, proti organizirani družbeni pomoči in takojšnji 
rešitvi stanovanjskih problemov borcev. V osnovi bi se strinjal, da je delitev 
sredstev po tem odloku vprašljiva. Prepričan sem, da so občine, ki so relativno 
močnejše, imele možnosti rešiti ta vprašanja. Izjavljam, da ne bom glasoval 
za odlok. Tudi v občini so mi rekli, da se z njim ne strinjajo. Mislim, da ne 
bomo napravili velike škode, če realiziramo tisti predlog, ki ga je dal tovariš 
Forte, razen če bo predsednik komisije tovariš Črne zatrdil, da je bilo resnično 
doseženo soglasje z občinami glede tega odloka. Vendar sem obveščen, da do 
soglasja ni prišlo. Hvala! 

Predsednik Miran Gosi ar: Magda Mihelič, prosim! 

Magda Mihelič: Tovarišice in tovariši poslanci! Govorim kot član 
skupščinske komisije za borce in ne kot poslanec občine Celje in sicer zaradi 
tega ne, ker je občina Celje navedena v tem odloku. 

Moram reči, da so argumenti, ki jih je navajal v svoji razpravi tovariš 
Benčina, vodih komisijo, da je začela pripravljati odlok, s katerim naj bi se 
popravile v letu 1968 storjene nepravilnosti in s tem krivica nekaterim 
občinam zaradi doslednejše uporabe kriterijev. Komisija je že lani razpravljala, 
ah naj bi začela reševati ta problem na kak ustrezen način. Govorili smo o več 
možnih variantah, vendar pa zaradi tega, ker je bila veljavnost odloka po- 
daljšana, nismo predlagali ustrezne rešitve. 

Odlok je bil podaljšan še za letošnje leto. Že v začetku letošnjega leta smo 
se dogovarjali, da bo treba letos končno popraviti storjeno krivico tistim 
občinam, za katere je bilo že v letu 1968 ugotovljeno, da moramo zanje izvesti 
korekcijo. Tudi danes je bilo v referatu predsednika komisije povedano, da je 
treba zadevo vendarle urediti. Dogovorili smo se, naj bi samo presežni del 
sredstev, ki se bodo zbrala v letošnjem letu na tem računu, razdelili nekaterim 
občinam tako, da nobeno občinsko združenje borcev ne bi bilo prizadeto, če 
osebni dohodki ne bi tako porasli. 

Komisija je v utemeljitvi odloka upoštevala takratno stanje občinskih 
skupščin in občinskih združenj borcev ter stanje, ki je bilo že takrat predvsem 
v občinah Jesenice, Radlje in Celje. 

Mislim, da ne gre z današnjim odlokom zamenjavati načina reševanja 
stanovanjskega problema borcev, kakršnega bomo uvedli v prihodnjem letu, 
marveč gre predvsem za to, da se tem občinam popravi krivica, ki jim je bila 
storjena leta 1968. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Vlado Črne, prosim! 

Vlado Črne: Samo še nekaj dodatnih pojasnil oziroma odgovorov na 
pripombe posameznih poslancev. 

3 
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Potreba po zamenjavi republiškega odloka ali občinskih odlokov je prak- 
tično nemogoča, ker bi delitev popolnoma spremenila za vsa tri leta in pol, 
kolikor je odlok veljal. Zato smo to obšli. 

Z občinskimi organizacijami Zveze združenj borcev in z občinskimi komi- 
sijami so bila posvetovanja in to dvakrat: takrat, ko je bilo prvikrat pred- 
videno, da se taka dodatna delitev izvede, to je bilo konec leta 1970, in sedaj, 
v prvih mesecih leta 1971. Takrat so bili vsi obveščeni, da bomo v primeru, če 
zakon velja samo do 31. 12. 1971, uresničili sprejeto stališče skupščine in iz 
sredstev izločili določen znesek ter ga razdelili tistim občinam, ki so bile ob 
sprejemanju odloka in zakona obravnavane kot zelo problematične. 

Stališče izvršnega sveta ni znano, ker v enem mesecu in pol ni imel pet 
minut časa, da bi o odloku dal svoje mnenje. Mislim, da lahko zbor izreče 
izvršnemu svetu tudi kritiko, ker lahko se zgodi, da prav zato, ker tega mnenja 
nimamo, ne bomo mogli odloka, za katerega trdim, da je upravičen, sprejeti. 
Ne bom obravnaval stanovanjske problematike borcev. Samo tovarišu Hafnerju, 
ki je govoril kot poslanec in ne kot član izvršnega sveta, povem, da enostransko 
ocenjuje stanovanjsko problematiko borcev, da jo pozna zelo površno in da je 
tako površno pozna tudi tovariš Majerič. 

Ce bi bilo res, da rešujemo že vnuke, nečake in ne vem koga še, potem 
ne bi imeli invalida v prostoru, ki meri 3 X 4 in nima niti najnujnejših drugih 
pogojev. Naj pripomnim, da je bil ta invalid tako skromen, da ni niti prišel 
na občinsko komisijo z zahtevo, da se mu reši stanovanjski problem. Danes ni 
čas, da bi razpravljali o vsej tej problematiki. Samo, če je tako kot trdi 
tovariš Hafner, da je bilo samo 3000 primerov, naj povem, da smo razdelili 
denar 11 000 borcem. Potemtakem smo okoli 8000 borcem denar podarili, zato 
da so si izboljšali življenjski standard. Najbrž to ni res. Najbrž je res, da 
imamo več kot 14 000 težkih stanovanjskih primerov. To lahko povedo tovariši 
iz Metlike, Črnomlja, to lahko povedo tovariši iz primorskih občin in to lahko 
povedo tudi tovariši iz dolenjskih občin. Ponovno poudarjam, da tako površno 
ocenjevanje te problematike našim potomcem ne bo dalo dobrega zgleda za 
reševanje tega problema. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Crne, sodeč po tvoji diskusiji, 
komisija vztraja, da glasujemo o odloku. Se kdo želi besedo? Tovariš Božiček, 
ali boš obrazložil še svoj amandma? Tudi predlagatelj ni zavzel stališča do 
amandmaja občine Šmarje oziroma tovariša Božička. 

Benjamin Božiček (iz klopi): Prosim, da se glasuje. 

Predsednik Miran' Goslar: Se kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce ne, potem dajem najprej na glasovanje amandma tovariša Božička. 

Dobili ste ga na mizo. Pomeni prerazporeditev sredstev. 
Kdor je za ta amandma, prosim, da dvigne roko. (23 poslancev dvigne roko.) 

Je kdo proti? (7 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (26 poslancev.) 
Amandma ni sprejet. 
Glasujemo o amandmaju zakonodajno-pravne komisije. Ce pogledate v 

poročilo zakonodajno-pravne komisije, vidite, da gre samo za tekst prvega 
odstavka brez same lestvice, ker je lestvica ista kot v predlogu predlagatelja. 
Po predlogu zakonodajno-pravne komisije naj se 2. odstavek ne začne od 
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»sredstev, zbranih-« ampak »Ne glede na določbe 2.. točke« itn. Imate to pred 
seboj? (Da.) 

Kdor je za amandma zakonodajno-pravne komisije, naj dvigne roko. (30 
poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (En poslanec.) Se je kdo vzdržal? (24 
poslancev.) 

Amandma je sprejet. 
Imamo še majhno spremembo, ki se nanaša na 2. točko in sicer, da bi 

namesto besede »osmi« veljala »naslednji«. Gre za veljavnost odloka, kdaj naj 
bi začel veljati. To je predlog predlagatelja,, ki ga podpira tudi zakonodajno- 
pravna komisija. 

Kdor je za, naj dvigne roko! (23 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? 
(En poslanec.) Se je kdo vzdržal? (26 poslancev.) 

Amandma ni sprejet. 
Glasujemo o predlogu odloka v celoti. Kdor je za, naj dvigne roko! (24 

poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (4 poslanci.) Se je kdo vzdržal? (29 
poslancev.) 

Odlok ni sprejet. 
Predlagam pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.55 in se je nadaljevala ob 12.40.) 

Predsednik Miran Goslar: Nadaljujemo sejo. Začenjam 7. točko 
dnevnega reda. Osnutek zakona o združevanju kmetov v zadruge, orga- 
nizacije združenega dela in v pogodbene skupnosti je predložil izvršni svet. 

Prejeli ste stališča in mnenja pravnega sveta. Osnutek zakona so obrav- 
navali odbor za proizvodnjo, in blagovni promet, odbor za družbenoekonomske 
odnose, odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko in zakonodajno- 
pravna komisija ter delegati občin. Poročila in mnenja ste prejeli. Na sejo so 
vabljeni nekateri poslanci socialno-zdravstvenega zbora, ki bodo sodelovali v 
razpravi. 

Besedo ima Milovan Zidar.. 

Milovan Zidar : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Maja letos sta republiški in gospodarski zbor skupščine SR Slovenije obrav- 
navala predlog za izdajo zakona o združevanju kmetov v kmetijske zadruge 
organizacije za kooperacijo v sestavu delovnih organizacij in v pogodbene 
skupnosti. Zbora sta predložene teze sprejela in zadolžila izvršni svet, da na 
teh izhodiščih in upoštevaje pripombe, izražene v razpravi, izdela osnutek 
zakona. Predlog za izdajo zakona je bil v celoti objavljen tudi v Kmečkem 
glasu, tako da se je z izhodišči seznanil zelo širok krog kmečke javnosti. V 
mnogih občinah pa je bila tako v samoupravnih organih kmetijskih delovnih 
organizacij kot tudi v kmečkih sekcijah pri Socialistični zvezi organizirana 
javna razprava. Iz poročila k osnutku zakona sledi, da so se v razpravo vključile 
tudi družbenopolitične organizacije v republiki, npr. sekcija za kmetijstvo pri 
republiški konferenci Socialistične zveze, skupina za kmetijstvo pri, komisiji 
za družbenoekonomske oidnose pri centralnem komiteju, odbor za zadružništvo 
in kooperacijo pri gospodarski zbornici, svet za kmetijstvo prav tako pri gospo- 
darski zbornici, sindikat, delavcev kmetijstva v žitvilski in tobačni industriji pa 
tudi številni posamezniki, ki so. svoje pripombe izražali v, ustni obliki in tudi 
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v pismenih prispevkih. O tem je poročal naš tisk. Naj kot povzetek javne 
razprave ugotovim, da so bila izhodišča v javnosti ugodno sprejeta in da je 
bila postavljena zahteva po čimprejšnjem sprejemu zakona. Dane so bile mnoge 
pripombe in dopolnitve, ki jih je predlagatelj v izdelavi osnutka skušal upo- 
števati, kot je razvidno iz same obrazložitve. 

Medtem je tekla tudi javna razprava o zveznih in republiških ustavnih 
dopolnilih. Sprejeta dopolnila k zvezni ustavi na novo opredeljujejo tako 
položaj združenega dela kot tudi osebnega dela nasploh, kar bistveno spreminja 
ustavni položaj delovnih ljudi. Razprava o republiških ustavnih dopolnilih 
pa je pospešila tudi razmišljanja o razmerju med posameznimi samoupravnimi 
subjekti in o njihovi popolnejši družbeni integraciji. 

Javnost se je opredeljevala tudi o položaju kmečkega osebnega dela glede 
njegovega vključevanja v samoupravne odnose na podlagi združevanja dela 
in sredstev tako med seboj kot z združenim delom ter družbenimi sredstvi, kar 
naj bi omogočilo hitrejši razvoj materialne podlage kmečkega dela in organizi- 
rano vključevanje v družbeno reprodukcijo, se pravi izboljševanje družbenega 
položaja kmeta. 

Zaradi razprav in ustavnih sprememb, ki oblikujejo temelje, na katerih 
bo stal zakon, o katerem danes razpravljamo, kasnimo z izdelavo osnutka in 
s sprejemom zakona. Zakon bomo lahko namreč dokončno oblikovali in sprejeli 
šele po sprejemu dopolnil k republiški ustavi. Prav zato so odprta še nekatera 
vprašanja in dileme v predloženem osnutku. Ker so bistvene pripombe iz do- 
sedanje razprave vnesene v obrazložitev zakona ali pa zajete v same člene, 
mi dovolite, da se v uvodnem pojasnilu omejim le še na tiste zadeve, ki še niso 
povsem razčiščene, in pa tudi na dileme, ki v zvezi s tem gradivom obstajajo 
in jih je pred sprejemom zakona vsekakor potrebno razčistiti. 

Ustavimo se najprej pri osnovi in obliki združevanja. Prva oblika pred- 
videva združevanje osebnega dela in zasebnih sredstev med seboj in z druž- 
benimi sredstvi ter združenim delom v kmetijskih zadrugah in organizacijah 
kmetov v sestavu kombinatov in drugih delovnih organizacij, kar smo opredelili 
kot organizacijo združenega dela. 

Osnutek upošteva sedanje kmetijske organizacije in predvideva kmetijsko 
zadrugo kot organizacijo združenega dela v smislu drugega odstavka točke 2 
XXIV. zveznega ustavnega dopolnila. Predlagatelj izhaja iz dejstva, da je bilo 
v Sloveniji po stanju konec leta 1970 81 kmetijskih zadrug in kombinatov, 
ki so se ukvarjale s kooperacijo kot redno dejavnostjo. Od tega je bilo 17 
kmetijskih kombinatov in 64 zadrug. Skupna vrednost njihovih osnovnih sred- 
stev je znašala 31. decembra 1970. leta 133 milijonov S din. Od tega je bilo 
70% sredstev* v kombinatih in 30®/o v zadrugah. 

Ker zadružna dejavnost organizacijsko in knjigovodsko ni jasno razmejena, 
lahko le ocenjujemo, da je bilo za poslovno dejavnost s kmeti angažiranih 
okrog 25 do 30 "/o vrednosti osnovnih sredstev. Podatki tudi kažejo, da je 
družbeno organizirana kmetijska proizvodnja udeležena v skupnem blagovnem 
prometu s 50 %>, od česar odpade na kooperacijsko dejavnost 20 do 25 l0/o. Seveda 
je potrebno upoštevati, da so to poprečni podatki, da so razlike med organiza- 
cijami precejšnje, da je lastna oziroma kooperacijska proizvodnja v eni ali 
drugi organizaciji zelo različno razvita. V kmetijskih organizacijah je bilo lani 
zaposlenih 18 426 delavcev, od tega v zadrugah 5800. Iz teh podatkov vidimo, 
da je v obstoječih organizacijah osredotočena pomembna materialna osnova 
kmetijske proizvodnje in relativno veliko število delovnih kolektivov, kar je 
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rezultat 25-letnih vlaganj v kadre tako iz skupne družbene akumulacije kot iz 
naslova kooperacije in zadružništva, oziroma je to — kot pravimo v novejšem 
času — rezultat kmetovega minulega dela. 

Razen tega razpolagajo kmetijske delovne organizacije s pomembnimi 
predelovalnimi kapacitetami in relativno razvito osnovo za komercialno organi- 
zacijo. Zato ni čudno, da je bila javna razprava proti takšnim reorganizacijam, 
ki bi odsvojile proizvodne potenciale, ki predstavljajo temelj napredka in ve- 
čanja proizvodnje, storilnosti dela in razvijanja samoupravnih odnosov. Zato 
v osnutku zakona predvidevamo, da si združeni kmetje in delavci na podlagi 
sporazuma o združevanju prilagodijo poslovno in samoupravno strukturo tako, 
da bodo res lahko upravljali lastne in skupne zadeve ter razpolagali z dohodkom 
kot rezultatom skupnega dela združenih sredstev. Tako kot naj bi se v kombi- 
natu kmetje, ki v raznih oblikah kooperacije s to organizacijo trajno poslovno 
sodelujejo, združili v organizacije za kooperacijo, naj bi se na podlagi samo- 
upravnih sporazumov v razvitejših zadrugah lastna kmetijska proizvodnja, 
predelovalni obrati in druge pomembnejše dejavnosti organizirali v ustrezne 
temeljne organizacije združenega dela. O medsebojnih odnosih med enotami, 
o združevanju sredstev za skupni razvoj v obliki skupnih vlaganj, ne pa kot 
prelivanje, naj bi se temeljne organizacije združenega dela pogodile in dogo- 
vorile s samoupravnim sporazumom o združevanju oziroma z ustanovitveno 
pogodbo pri novoustanovljenih organizacijah. 

Osnutek ne predvideva nikakršnih variant za nadaljnjo podrobno ureditev 
notranjih organizacijskih vprašanj in samoupravnih oblik, ker je to v smislu 
XV. dopolnila k zvezni ustavi pravica in dolžnost samoupravno organiziranih 
delovnih ljudi v organizacijah združenega dela. Podobno velja tudi za zadruge 
in druge kmetijske organizacije. Osnutek predvideva podobno delitev dohodka, 
kot jo poznamo v organizacijah združenega dela, tudi za zadruge in obrate 
za kooperacijo, torej razporejanje dohodka za osebno in skupno potrošnjo 
kmetov in delavcev ter za akumulacijo,. ki jo razporejajo v poslovni sklad 
kot družbena sredstva. Osnova za delitev je udeležba dela z družbenih delovnih 
sredstev in obseg poslovnega sodelovanja zadruge oziroma organizacije kmetov. 

Razprava je ugodno ocenila tudi druge oblike združevanja kmetov iz sred - 
stev dela na osnovi premoženjsko-pravnih razmerij v obliki pogodbene skup- 
nosti. To so najpreprostejše oblike združevanja, ki naj bi se ukvarjale predvsem 
s proizvodnjo po osnutku zakona, pa tudi' s predelavo in prometom lastnih 
pridelkov in nabavo proizvodnih sredstev za lastne potrebe. 

Naloga teh proizvodnih enot na vasi pa naj bi bila tudi poslovno povezo- 
vanje z delovnimi organizacijami. Proizvodne skupnosti, ki trajno poslovno 
sodelujejo s kmetijskimi organizacijami, naj bi imele tudi možnost izkoriščanja 
družbenih zemljišč in drugih proizvodnih objektov, ki morda sedaj niso ustrezno 
izkoriščeni. V praksi se še oblikujejo številne oblike skupne nabave kmetijske 
mehanizacije in skupna uporaba drugih strojev. V pogojih razdrobljene posestne 
strukture je to pogoj za racionalno uporabo sodobne mehanizacije. Težnja 
za odpravo težaškega in nizko produktivnega dela ruje zakoreninjeno ne- 
zaupanje kmetov do skupnega dela in gospodarjenja. Napori za večanje storil- 
nosti dela, ki jo omogoča sodobna tehnika, in spoznanje, da jo je mogoče 
racionalno uporabljati le v skupni rabi, utrjujejo zavest o nujnosti združevanja 
kmečkega dela in delovnih sredstev pa tudi o združevanju denarnih sredstev 
za skupne namenske investicije. Zgledi skupne nabave in uporabljanja žitnih 
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kombajnov, strojnih agregatov za pridelovanje krompirja na Gorenjskem, 
skupna obnova hmeljišč v večjih obdelovalnih enotah in gradnja obiralnih 
postaj za hmelj v Savinjski dolini, strojne skupnosti na škofjeloškem področju 
in drugje, opozarjajo na razširjenost te najpreprostejše oblike združevanja, ki 
jo je potrebno zakonsko normirati in pospeševati morda tudi z drugimi ukrepi. 

Osebno menim, da je tak razvoj pogoj za hitrejši napredek zasebnega 
kmetijstva pri nas in da je tudi v duhu prvega odstavka druge točke 24. do- 
polnila k zvezni ustavi. Zato ni čudno, da je ta del zakonske materije naletel 
v javni razpravi na ugodne odmeve in na podporo. 

Kot tretja oblika je poleg opisanih pogodbenih skupnosti, kjer se združujejo 
kmetje med seboj v delu in poslovanju na osnovi združenih zasebnih sredstev, 
predvidena tudi omejena možnost zaposlovanja pri dopolnilnem delu. V pri- 
meru, da bi zaposlovanje drugih oseb preraslo določeno število delavcev, pa 37. 
člen osnutka zakona predpisuje takšno obliko združevanja, ki je prilagojena 
kmetijskim razmeram. Pri tem je upoštevan tako sedanji značaj delovnih orga- 
nizacij z imenom kmetijska zadruga kakor tudi značaj, ki izhaja iz tradicij 
preteklosti, ko je zadruga delovala kot delovna organizacija na osnovi zadružne 
lastnine kot zasebne oblike družbene lastnine. Menimo pa, da praktični razlogi 
narekujejo, da je iz poslovnega predmeta razvidno, za kakšno vrsto organizacije 
gre. 

Vsekakor bo morala nadaljnja razprava, zlasti pa posebno dopolnilo 
v republiški ustavi, razjasniti tudi to vprašanje. V prvih razgovorih so namreč 
kmetje do oblike, predvidene v 37. členu, pokazali dokajšnje nezanimanje, 
verjetno predvsem zaradi novosti in nezadostne proučenosti vloge, ki jo ta 
oblika v poznejšem razvoju lahko pridobi. Ker zvezna ustava omogoča takšno 
obliko združevanja zasebnih sredstev zasebnega dela za združeno delo, kjer se 
del ustvarjene vrednosti oziroma akumulacija podružblja v obliki skladov, 
ki jih te organizacije samoupravno razporejajo z njimi, najbrž ni razloga, da 
tega ne bi dovolili tudi v kmetijstvu. Saj gre za gospodarsko dejavnost, kjer 
je osebno delo pravzaprav najbolj množično. 

Sele razvoj in čas bosta pokazala, ali taka oblika dovolj spodbuja k razvoju 
proizvodnje in materialne osnove dela, ali se lahko na pobudo kmetov samih 
razvija povsod tam, kjer ni nobene druge kmetijske organizacije oziroma kjer 
obstoječe organizacije iz kakršnihkoli razlogov niso dovolj uspešne in ali lahko 
postane osnovna proizvajalna oziroma poslovna celica v razvitejšem okolju. 
Izražena so bila, kot je že rečeno, tudi tehtna mnenja, naj bi poslovno skupnost 
s statusom posebne organizacije združenega dela v zakonu oblikovali kot 
zadrugo. Tega za zdaj nismo upoštevali tako zaradi ocene, da gre vendarle za 
različne lastninske in proizvodne odnose, kakor tudi zaradi želje, da bi bili 
nazivi v sistematiki zakona čimbolj jasni in ne nazadnje zaradi nezadostne 
proučenosti same oblike in ocene o njenem prihodnjem razvoju v samoupravnih 
odnosih na vasi. 

Dosedanja razprava zaostruje zahtevo po ureditvi notranjih odnosov samo- 
upravnega položaja in odločanja v vseh obstoječih organizacijah, kjer se kmetje 
združujejo v lastnih oblikah sodelovanja. Pri tem gre zlasti za to, da se od- 
stranijo še zadnji ostanki neenakopravnega obravnavanja kmečkih proizvajalcev 
in postavijo trdni temelji za razvoj resnično demokratičnih odnosov tako s 
kmeti kot tudi z delavci na osnovi povezovanja gospodarskih in drugih in- 
teresov. 
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Obstoječe organizacije se lahko z notranjim prestrukturiranjem oblikujejo 
v integrirane organizme, v katerih so temeljne organizacije združenega dela 
poglavitne nosilke gospodarske aktivnosti* in samoupravnega odločanja v smislu 
XXI. ustavnega dopolnila ali po posameznih vrstah proizvodnje v zadružni 
dejavnosti ali pa tudi po teritorialni razsežnosti in zaokroženosti. 

Ustrezna in uspešna reforma v notranji organizaciji združenega dela 
je lahko čelo spodbuda za nadaljnja integracijska gibanja v smeri že tolikokrat 
deklarirane zahteve po krepitvi in oblikovanju kmetijsko živilskih kompleksov. 

Razčiščevanje odnosov navznoter in poslovno povezovanje navzven, seveda 
na podlagi čistih računov in jasno determiniranega samoupravnega položaja 
kmetov^članov in delavcev, sta najbrž med seboj povezana procesa in temelj 
nadaljnjega napredka kmetijstva pri nas nasploh. 

Naslednje vprašanje, ki v osnutku ni povsem razjasnjeno, je vprašanje 
združevanja sredstev ali delovnih sredstev. V osnutku izhajamo s stališč, da 
zakon omogoča združevanje zasebnih sredstev v vseh oblikah, torej zemlje, 
delovnih sredstev, kakor tudi denarnih sredstev v obliki članskih deležev in 
drugačne oblike združevanja denarnih sredstev, potrebnih za skupno nabavo 
opreme, težje mehanizacije ali za morebitno dograditev ali postavitev pre- 
delovalnih objektov, skladišč in drugih naprav, ki jih zadružniki skupno 
potrebujejo. i 

V tem smislu postavlja 3. člen omejitev, da ne bi moglo priti do rentništva. 
Zakonodajna komisija ima k temu pripombe. Vsekakor bomo morali to upošte- 
vati, menimo pa, da bo združevanje denarnih sredstev potrebno omogočiti 
v zadrugah in v organizacijah za kooperacijo in to na osnovi 5. točke XXII. 
ustavnega dopolnila in to v tem smislu, da bo objekt, za katerega se bodo 
združevala sredstva, postal družbena lastnina, vlagatelji, člani, kooperanti 
oziroma zadružniki pa bodo prejeli vrnjene anuitete in imeli pravico, da ob- 
jekt uporabljajo in soupravljajo. 

Naslednje vprašanje, ki v osnutku in v razpravah nekaterih odborov še 
ni bilo povsem razjasnjeno, je vprašanje, kaj je zadruga v ustavnem smislu. 

Sodim, da 2. točka XXIV. zveznega dopolnila, ki govori o zadrugah nasploh, 
ne računa dovolj s. specifiko in že obstoječim položajem v kmetijstvu, temveč 
govori na splošno o združevanju v zadruge. Pod to točko najdemo poleg kmečkih 
tudi obrtniške zadruge in podobne oblike združevanja delovnih ljudi, ki z oseb- 
nim delom opravljajo določene dejavnosti. 

Ta razlaga je toliko bolj utemeljena, ker 17. člen zvezne ustave, ki govori 
o kmetijskih zadrugah kot delovnih organizacijah, ni bil razveljavljen. 

Skupnosti — na podlagi pogodbe iz 37. člena — so v bistvu formulirane 
kot pravne osebe, v nekem smislu male kmečke zadruge, ki se morajo regi- 
strirati in lahko v okviru dopolnilnega dela oziroma v okviru združenega 
dela poleg kmetov-članov zaposlujejo tudi druge osebe. 

Razpoložljivi fondi v kmetijstvu in realne možnosti kakor tudi nekajletno 
strokovno in politično delo pri sanaciji samoupravnih odnosov narekujejo, da 
v navedenem smislu utrdimo obstoječe organizacije. To pa je zahtevala tudi 
javna razprava in v tem smislu so postavljena tudi politična izhodišča II. kon- 
ference Zveze komunistov Slovenije. 

V zakonu ohranjamo tradicionalne zadružne institucije, kot so delež, jam- 
stvo članstva in podobno, čeprav so bile v minulih razpravah deležne tudi 
kritike. Zavedamo se, da te institucije same po sebi gospodarsko morda niso 
najpomembnejše, s stališča zadružne tradicije pa pomenijo psihološki element 
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zaupanja kmeta v organizacijo. Zato članstvo uveljavljamo kot obvezno, deleže 
in jamstvo pa neobvezno, s tem da morajo predlagatelji že ob ustanavljanju 
zadruge omogočiti, da deleži in njihova višina socialno šibkejšim kmetom in 
delavcem ne bi preprečili vstopa v članstvo. 

Precej pozornosti je bilo deležno tudi določilo iz osnutka, ki naj bi v pri- 
hodnje preprečilo prehajanje premoženja, ki je bilo ustvarjeno v zadrugah 
in drugih kmetijskih organizacijah, zunaj kmetijstva v druge delovne orga- 
nizacije. 

Predlagamo, da premoženje likvidiranih zadrug prevzame občina, kot to 
velja za vse delovne organizacije, ki ga nato preda drugi zadrugi ali drugi 
kmetijski organizaciji, pod pogojem, da prevzame obveznosti do nadaljnjega 
razvijanja kmetijske dejavnosti na njenem področju. Če pa take možnosti ni, 
pa preda ostanek premoženja zadružni zvezi Slovenije. 

Vloga občine na področju urejanja pravnih odnosov tako v zadrugah 
kot tudi v pogodbenih skupnostih, je v smislu tega zakona pravzaprav dokaj 
odgovorna. 

Iz razprave izhajajo številne zahteve kmetov, da naj da bodoči zakon orga- 
nizacijam za kooperacijo v sestavu kmetijskih kombinatov in drugih delovnih 
organizacijah status pravne, osebe. Menimo, da zahteve ne upoštevajo dovolj 
sprememb, ki jih v položaju in pri ustvarjanju in razpolaganju z dohodkom 
pridobivajo delovni ljudje, pa tudi kmetje ■—• člani v smislu tega zakona, pred- 
vsem pa tudi že na osnovi XXI. dopolnila zvezne ustave, ki določa, da »delovni 
ljudje v temeljnih organizacijah združenega dela na osnovi dela neposredno in 
enakopravno urejajo medsebojne odnose pri delu in poslovanju, upravljajo 
z družbenimi sredstvi in samostojno odločajo o dohodku in drugih vprašanjih 
iz svojega družbenoekonomskega položaja«. 

Ugotavljamo pa, da so vzroki nezaupanja, iz katerih izhaja ta zahteva, 
često upravičeni. Zato osnutek predvideva samoupravni sporazum o združevanju 
kot temeljni pogodbeni akt, v katerem so združeni kmetje oziroma kooperanti 
oziroma člani in delavci, zaposleni v tej enoti, sporazumejo med seboj o temelj- 
nih odnosih in z drugimi temeljnimi organizacijami združenega dela v inte- 
griranem podjetju o vseh bistvenih odnosih, kot je vprašanje statusa same 
enote, načina ugotavljanja dohodka, osnov in meril pokrivanja stroškov skupnih 
služb integriranega podjetja, pravice razpolaganja in gospodarjenja s prevzetimi 
osnovnimi in obratnimi sredstvi, načina, norm in meril združevanja sredstev 
za gradnjo skupnih obratov in proizvodnih objektov, ki služijo vsem enotam, 
oblikovanja skupnih rezervnih in podobnih rizičnih oziroma solidarnostnih 
skladov, pravice samostojnega odločanja o včlanjenjji v zadružno zvezo ter 
druge asociacije. 

Skratka, ne glede na to, da izhaja samostojnost že iz XXI. dopolnila zvezne 
ustave, smo v posebnem členu osnutka — prav zaradi zahtev v razpravi — 
še posebej našteli temeljne elemente, ki opredeljujejo samostojnost enote tako 
glede dela kot tudi glede gospodarjenja in pa vse tiste določbe, ki preprečujejo 
odlivanje oziroma odtujevanje rezultatov združenega dela, ki izvirajo iz združe- 
vanja dela in delovnih sredstev in obsega poslovanja s to enoto. 

Tako ravnamo zato, da bi pospešili uresničitev odnosov, ki jih samoupravni 
položaj kmetov zahteva v praksi in to v smislu ustave ter zaradi upravičenega 
nezaupanja kmeta oziroma kmetov, katerih samoupravni položaj je bil v 
mnogih primerih okrnjen z odvzemom oziroma prelivanjem rezultatov njihovega 
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dela bodisi s prenizkimi cenami za prodane pridelke bodisi s prelivanjem 
dohodka. 

Zato se zahteva po pravni osebi in žiro računu omejuje na sporazum in 
konkretne dogovore v neposrednih samoupravnih skupinah in na dogovor 
o tehniki oziroma načinu ugotavljanja dohodka. Menimo, da teh vprašanj 
niti s preglasovanjem v skupščini ne moremo razčistiti racionalno in ekonomsko 
opravičljivo za vse primere v Sloveniji. 

Pravica in obenem dolžnost kmetov in delavcev je, da bodo morali v 
neposredni praksi podrobne oblike realizacije načel zakona uresničiti sami. 
Pri tem pa mislimo tudi na aktivno vlogo občinskih skupščin pri teh vprašanjih. 
Prav gotovo je današnja razprava na zboru ena od možnosti za razčiščevanje 
še drugih odprtih vprašanj. Ob posameznih kritičnih pripombah, ki so bile 
dane k osnutku zakona, se zavedamo, da so prav gotovo potrebne še razprave 
tako glede opredeljevanja pravnonormativnih formulacij kot glede opredelje- 
vanja družbenoekonomskih odnosov in ciljev, ki jih z zakonom omogočamo. 
Kot rečeno, osnutek zakona temelji na številnih javnih razpravah, na stališčih 
družbenopolitičnih organizacij ter na dolgotrajnem strokovnem in političnem 
delu v republiških upravnih organih. 

Prav gotovo bo šele ustavna reforma prinesla tisto jasnost, ki omogoča 
doslednejšo razrešitev nekaterih dilem. Zaradi tega je razprava v zboru v 
tem trenutku aktualna še zlasti zato, ker omogoča razjasnitev in opredelitev 
vseh temeljev, ki bodo določali zakonsko in tudi ustavno normiranje, ki bo 
ustrezalo doseženim materialnim in družbenoekonomskim osnovam. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Franc Kosmač, poslanec 
socialno-zdravstvenega zbora. 

Franc Kosmač: Kot članu drugega zbora, prosim tovariša predsed- 
nika, da mi dovoli sodelovati v razpravi. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Naposled je le pred nami osnutek zakona 
o združevanju kmetov v zadruge, organizacije združenega dela in pogodbene 
skupnosti. Lahko trdim, da je želja in zahteva vseh kmetov, da naj bo zakon 
razumljiv, jasno napisan in da naj čimbolj upošteva upravičene zahteve kmeč- 
kega človeka, ki mu je družba zaupala skrb za zadostno in boljšo oskrbo trga 
s kmetijskimi dobrinami. 

Slovenci smo imeli že v preteklosti zelo dobro razvito zadružništvo. Bilo 
je na evropski ravni. Slovenski kmet se ni nikoli združeval takrat, ko mu je 
bilo dobro. Združevati se je začel, ko mu je bilo slabo. Tako se je zelo zgodaj 
otresel vaškega oderuha in trgovca in pri tem iskal oporo prav v zadružništvu. 
Žal pa je bila v polpretekli dobi napravljena našemu zadružništvu velika škoda. 
Namesto koraka naprej smo jih naredili precej nazaj. Ne bi našteval dejstev, 
saj so nam znane. Mislim pa, da je čas, da pozabimo, kar je bilo slabo narejeno 
in čimprej napravimo in popravimo kolikor se le da. 

Zadnja leta je postal položaj nevzdržen. Velik del zadrug je propadel. 
Nekatere pa še vedno gospodarijo prav dobro. V večini primerov so se zadruge 
kmetom več ali manj odtujile in postale trgovske organizacije, ki poslujejo 
pod enakimi pogoji kot podjetja. Dosedanji zakon o zadružništvu je že zdavnaj 
zastarel in neučinkovit, ker je zgubil svoj smisel in namen. Tudi kmetijska 
služba v zadrugah se je znašla v sila nezavidljivem položaju, saj se je od nje 
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zahtevalo, naj se vse bolj ukvarja s trgovskimi posli, ustvarjala pa se je tudi 
zmeda na kmetijskem tržišču. Kadar je nastopila konjunktura, se je med zadru- 
gami in kombinati razvijala prava drobnjakarska konkurenca, če pa je bila 
letina dobra, je ponavadi odpovedal odkup. Seveda na škodo kmetov in po- 
trošnika. Nastal pa je tudi nov pojav, ki ga prej nismo poznali: beg kmečkih 
ljudi v industrijo. Kmečka mladina je začela množično zapuščati zemljo. Indu- 
strija je pač dajala večji kos kruha. 

Ne morem mimo pripombe, ki sem jo danes slišal od tovariša Krefta. V 
stari Jugoslaviji so se številne kmečke družine in kmečka mladina trdo držale 
na zemlji, ker drugega izhoda ni bilo, ker takrat nismo imeli večjega kosa kruha 
v industriji, danes pa, ko se kmetov kos kruha vse bolj manjša, v industriji 
pa veča, ni to nič čudno. Na vasi pa je prišlo sedaj do novega pojava, ki ga 
prej nismo poznali, to je, da se je začel na vas seliti celibat, ki smo ga doslej 
poznali samo v župniščih in samostanih. Povedal vam bom primer takega 
kmeta. Na zboru kmetov je dejal dobesedno tako : »Če že uvažate vse kmetijske 
pridelke, vse kmetijske dobrine, je moj predlog, da sedaj, ko smo s Kitajci 
v boljših odnosih, uvozimo še nekaj Kitajk. Menda jih imajo tam dovolj, so 
pridne delavke in tudi otroke rade delajo^. Mislim, da mislijo prav tako tudi 
tista kmečka dekleta, ki so gospodar na svoji zemlji, čeprav Kitajcev ne bi 
marale.« 

Za kmečkega človeka doslej ni veljalo socialistično načelo, da kdor , družbi 
več da, naj od nje tudi več dobi. Sadove dela v kmetijstvu in v gozdarstvu so 
delili drugi. Kmet ni imel pravice, da bi si enakopravno delil ustvarjeni 
dohodek kakor delavec v tovarni, da ne govorimo pri tem o socialnih razlikah. 
Cisto naravno pa je, da ga je tudi gospodarjenje v zadrugi začelo vse manj 
skrbeti. Vse to pa nam narekuje, da čimprej dobimo čimboljši zakon o zdru- 
ževanju kmetov. 

Kmetovalci se dobro zavedamo, kaj nam tak zakon pomeni. Kmetje želimo 
in zahtevamo, da imamo za svoje delo enak položaj in enake pravice kakor 
drugi delovni ljudje v združenem delu. Torej tudi pravico, da si delimo svoj 
del ustvarjenega dohodka, če dobro gospodarimo. To je tista gonilna sila, ki 
spodbuja k večji proizvodnji. 

Močno pa se motijo tisti, ki mislijo, da se kmet in delavec v zadrugi ne 
bosta razumela. Mislim, da lahko to kar mirne duše prepustimo njima, da si 
delo uredita vsak po svoje in delita, kolikor bosta ustvarjala. Se bolj zmotno 
pa je mnenje nekaterih, da se kmetje borimo za nekakšen srednjeveški ceh ah 
pa za privilegije. Mislim, da smo zadružniki vedno dobro gospodarili, samo 
potrebno je ustvariti pogoje za to. 

Osnutek zakona, ki je danes pred nami, je prav gotovo najboljši, kar smo 
jih imeli po vojni. Vendar pa moramo upoštevati še končne predloge in po- 
pravke, ki jih je dal odbor za zadružno kooperacijo pri gospodarski zbornici, 
da zakona, na katerega čakamo že toliko časa, ne bo treba popravljati že 
v bližnji prihodnosti. S sprejetjem tega zakona pa moramo pohiteti, da bomo 
lahko takoj ustanovili zadružno zvezo kot vrh zadružništva, za kar je že usta- 
novljen pripravljalni odbor. Seveda pa je ustanovitev sekretariata za kmetijstvo 
pri izvršnem svetu že tudi prava gospodarska nujnost. 

Prosim tovariše poslance za razumevanje in solidarnost. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Franc Saga j, poslanec so- 
cialno-zdravstvenega zbora. 
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Franc Saga j : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
K osnutku zakona o združevanju kmetov v zadruge, organizacije združenega 
dela in v pogodbene skupnosti želim dati nekaj pripomb. 

Ne strinjam se s 1. členom, ki pravi, da se v zadruge združujejo kmetje 
in drugi delovni ljudje. V tezah je bilo določeno, da se lahko združujejo kmetje 
in drugi delovni ljudje, ki delajo s svojimi delovnimi sredstvi v kmetijstvu. 
Kolikor bi besedilo prvega člena dovoljevalo^ bi bilo omogočeno tudi delavcem, 
da so med ustanovitelji zadrug. Ker gre v tem primeru za ustanovitev novih 
zadrug, sem mnenja, da naj bi bili ustanovitelji kmetje, delavce, nekmete, ki bi 
se zaposlili v zadrugi, pa že tako ščiti zakon o delovnih razmerjih. Predlagam, 
da se namesto »kmetje in drugi delovni ljudje« vstavi besedilo »kmetje in drugi 
delovni ljudje, ki delajo s svojimi delovnimi sredstvi v kmetijstvu«. 

Nadalje se ne strinjam s 3. in 17. členom, ki obravnavata določanje in 
plačilo deležev. Prvi govori o tem, da članski delež ne daje pravice do nado- 
mestila in dela dohodka. Vprašam, čemu naj vplačam delež, če ob morebitnem 
prenehanju članstva nimam pravice zahtevati, da se mi vrne. 

Nadalje predlagam v zvezi s 17. členom, naj bosta višina in način vplačila 
deležev enotna. Delež naj bo primerno visok in zavarovan z večkratnim jam- 
stvom. 

Nekoliko dalj časa bi se pomudil pri tretjem delu osnutka zakona, ki govori 
o združevanju kmetov v okviru delovnih organizacij. Po uvedbi zemljiškega 
maksimuma in sprejetju zakona o samoupravljanju so nastala iz bivših zadrug 
družbena kmetijska gospodarstva kot samoupravne delovne organizacije. S tem 
je članstvo zasebnih kmetov v teh organizacijah prenehalo, vsa nepremična in 
premična osnovna sredstva pa so prišla v last teh novoustanovljenih družbenih 
organizacij brez nadomestila bivšim članom in marsikje kmet oziroma bivši 
član zadruge še do danes ni dobil vrnjenega vplačanega deleža. 

S to reorganizacijo zasebni kmet ni izgubil samo lastne organizacije, temveč 
tudi tista zemljišča, ki so presegala maksimum, v mnogih primerih tudi naj- 
boljšo zemljo. K oslabitvi gospodarske moči zasebnega kmeta sta nemalo pri- 
spevala tudi zakon o upravljanju z gozdovi in odvzem vinogradov na podlagi 
zakona o viničarskih odnosih. Mislim, da je glede na navedeno vsak komentar 
o zaostalosti zasebnega kmeta in iz dneva v dan naraščajoči vaški revščini 
odveč. Zaradi prirojene vztrajnosti za obstanek se je vključil v proizvodnjo tam, 
kjer mu je bila dana možnost. To možnost je imel v kooperacijskem sodelovanju 
z obstoječimi družbenimi organizacijami, vendar vsaj v začetku mnogokje brez 
kakršnihkoli samoupravljalskih pravic. 

Da se razmere na vasi ne bi slabšale v nedogled, so se v zadnjih letih na 
pobudo naših političnih organizacij pravice zasebnega kmeta pri samouprav- 
ljanju začele širiti, vendar le formalno. Kooperanti, čeprav zastopani v svetih 
in delovnih enotah, se predvsem pri delitvi ustvarjenega dohodka niso uve- 
ljavljali oziroma niso bili soudeleženi. Zadovoljiti so se morali s poročili o 
letnem zaključnem računu, ko so ga v soglasju z zastopniki delovnega kolektiva 
potrdili in s tem je bilo njihovega samoupravljanja konec. 

Samo po sebi je razumljivo, da kmetje kooperanti niso zadovoljni in da 
odločno zahtevajo pravično razdelitev dohodka. Glede na zahtevo kmetov 
kooperantov v javni razpravi predlagam zboru, da se v 27. členu uzakoni načelo, 
da imajo obrati za kooperacijo status pravne osebe in samostojen žiro račun. 
Kolikor se predlagano načelo ne uzakoni, je primerneje, da se tretji del, ki 
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obravnava združevanje kmetov v okviru delovnih organizacij, izpusti in izda 
zakon o združevanju kmetov v zadruge in pogodbene skupnosti, da ne bodo 
razočarani in da ne bo zakon ostal le na papirju. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Štefan Sambt ima besedo. 

Štefan Sambt: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Pozdravljam osnutek zakona o združevanju kmetov v zadruge, organizacije 
združenega dela in v pogodbene skupnosti. To bo prvi slovenski zakon o zadruž- 
ništvu, ki bo uzakonil pravice kmetov do svobodnega združevanja. Torej take 
pravice, kot jih imajo vsi delovni ljudje že danes. S tem zakonom, ki je po 
mojem mnenju že usklajen z novimi amandmaji, če ne v celoti pa vsaj delno, 
se priznavajo kmetom enake pravice kot vsem preostalim občanom naše repu- 
blike. 

Zakaj je zakon potrebno čimprej sprejeti? Predvsem zato, da zaščitimo 
kmete v že obstoječih kmetijskih organizacijah in v obratih pri kombinatih. 
To predvsem tam, kjer svojega poslovanja še niso prilagodili zahtevam kmetov 
in kjer se še vedno držijo starega načina ter nočejo priznati kmetom niti 
osnovnih samoupravnih pravic. Nekateri se še danes bojijo, da bomo s tem 
zakonom dali kmetom preveč pravic. Tovariši, ni se bati, da bi kmetje te 
pravice preveč izkoriščali. Ni se bati množičnega ustanavljanja novih kmetijskih 
organizacij. To bo prišlo v poštev le tam, kjer obstoječe kmetijske organizacije 
tudi po sprejemu tega zakona ne bodo prilagodile svojega poslovanja novim 
določilom. Zato bo zakon zaščitil kmete in jim dal možnost, da sami odločajo 
o svoji organiziranosti. Za nas kmete je najpomembnejše to, da sami svobodno 
odločamo o svoji organiziranosti, ne pa da nam to organiziranost vsiljuje nekdo 
drug, kot se je doslej večkrat dogajalo. Ce bodo kmetje sami odločali v svojih 
organizacijah o vseh vprašanjih brez kakršnihkoli varuhov, ki se jim še sedaj 
dobrohotno ponujajo z vseh strani, se ni bati, da bi te svoje organizacije slabo 
vodili in jih pripeljali v nelikvidnost. Razmere, v katerih je kmet živel doslej, 
so ga naučile skrbno gospodariti tudi s skromnimi sredstvi, zato bo te izkušnje 
uporabljal tudi pri vodenju svojih organizacij. 

Predloženi osnutek zakona v glavnem upošteva predloge javne razprave. 
Zato tudi k osnutku nimam nobenih bistvenih pripomb. Menim pa, da so 
utemeljene pripombe odbora za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega 
in republiškega zbora ter odbora za zadružništvo in kooperacijo pri gospodarski 
zbornici in zakonodajno^pravne komisije. Te pripombe naj predlagatelj po 
mojem mnenju še enkrat pretrese. Mislim, da ne spreminjajo cilja zakona in 
da jih lahko v glavnem vključi v predlog zakona. Zakon je treba sprejeti 
čimprej, da bomo lahko začeli delati po novem. 

Glede posameznih členov podpiram možnost, ki je bila izražena v javni 
razpravi, da je lahko obrat kmetijske organizacije pravna oseba, z lastnim 
žiro računom, vendar s to spremembo, da lahko samoupravni organ kmetov 
odloči, da od tega določila odstopa in sklene, da ima skupni žiro račun v okviru 
celotnega kombinata. Mislim, da ni nič nenavadnega in nič hudega, če to 
vključimo v zakon. S tem bomo dali tudi dokaz, da je nova organizacija res 
svobodna. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar Ivan Pučnik ima besedo. 
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Ivan Pučnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Iz 
znanih razlogov je nujno, da zakon o združevanju kmetov čimprej sprejmemo. 
Pri oblikovanju zakona moramo upoštevati, da želimo z zakonom urediti 
odnose tam, kjer so bila osnovna samoupravna načela do kmetov izigrana. 
Moram pa reči, da so nekatere kmetijske organizacije ta odnos pošteno in 
pametno uredile. Z vsebino zakona moramo vrniti kmetom zaupanje v naš 
samoupravni sistem in jim utrditi zavest, da s svojim osebnim delom niso 
nepomembni člani naše družbe. Pri tem pa moramo upoštevati, da na nekaterih 
področjih v odnosu do kmeta ni niti najosnovnejših samoupravnih niti moralnih 
norm. Kmetovo ekstenzivno proizvodnjo jemljemo kot gospodarsko rezervo 
nekaterih gospodarskih organizacij. Nasprotovanje proti organiziranosti kmetov 
postaja zadnje čase aktivno pri vseh tistih, ki so svoje poslovne interese prila- 
godili kmetu iz polpretekle dobe. Nekateri prikrito, nekateri pa popolnoma 
odkrito nasprotujejo kmetom, da bi se proizvodno organizirali. 

Navajam primer, ko je predstavnik Ljubljanske banke ob razpravah o 
razvojnem programu kmetijstva in s tem v zvezi tudi o organiziranosti kmetov 
izjavil: »Kmetje si lahko ustanavljajo zadruge, obrate ali karkoli hočejo, 
vendar ni banke na svetu, ki bi jih kreditirala.« Tega ni izjavil delavec na 
nepomembnem delovnem mestu, temveč kreditni referent kmetijske podružnice 
te banke. 

Taka in podobna nasprotovanja se pojavljajo povsod tam, kjer bi se z 
organizacijo in organiziranostjo kmetov poseglo v poslovni prostor posameznih 
grupaCij, ki menijo, da je takšen odnos do kmeta zakonit in dosežene interesne 
pozicije krčevito branijo in jih bodo branile z vsemi sredstvi. Ker se bo kmet 
težko spoprijemal z administracijo teh interesnih grupacij, ki ne bo hotela 
spremeniti odnosov, bi moral zakon čim dosledneje določati njegove samo- 
upravne pravice. Moramo upoštevati, da so kmetje neorganizirani, prostorsko 
razbiti, da so obremenjeni z občutki, da so v družbi nepomembni, da izobrazbena 
in starostna struktura ni ugodna. Zato se bodo skušali pri uveljavljanju njihovih 
pravic izigrati kljub zakonu. 

Navajam primer, ko je kljub drugačnemu sklepu samoupravnih organov, 
administracija spretno vrinila v pogodbo, ki naj ureja odnose med obratom 
kmečke proizvodnje in kombinatom, takole določilo: »Obrat prispeva k odpla- 
čevanju skupnih investicij, izvedenih do ustanovitve obrata, in za pokritje 
izgube kombinata iz leta 1969 sorazmerno z ostalimi obrati, po ključu od bruto 
prometa, izračunanega po letnem načrtu, do izplačila vseh obveznosti.« 

V ilustracijo navajam, da po podatkih službe družbenega knjigovodstva 
izguba okoli 100 milijonov ni nastala pri dejavnostih, ki so poslovale s kmeti. 
Nasprotno; dejavnosti, ki so poslovale s kmeti, so po bilančnih podatkih te 
službe ustvarile nekaj milijonov čistega dobička, čeprav so bile obremenjene 
s prevelikimi stroški. Vrednost investicij, ki naj bi jih ta kooperacijski obrat 
plačeval, pa znaša približno milijardo starih dinarjev, ki je smotrno investirana 
izključno v lastno vinogradniško proizvodnjo. Kljub temu pa so poskusi, da bi 
se kmetje zadolžili za plačevanje anuitet za te investicije. Verjetno ta primer 
v Sloveniji ni osamljen. Ko pa se kmetje takemu neupravičenemu prelivanju 
sredstev upirajo, se jim očita, da hočejo uničiti družbeno proizvodnjo, da se za 
njihovimi težnjami skrivajo zgolj špekulacije in podobno. Ta primer navajam 
zato, da bi imeli pred očmi težak položaj kmeta na nekaterih področjih, ko 
bo uveljavljal svoje upravičene zahteve. 
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Menim, da bi moral zakon čim določneje opredeliti pravice kmetov v 
obratih za kooperacijo v okviru že obstoječih kmetijskih organizacij. Te oblike 
proizvodne organiziranosti kmetov so najbolj perspektivne. Pri osnutku zakona 
je zmeraj preveč prisotna skrb, da bi se kmetje prehitro ali preveč organizirali. 

Po mojem se lahko bojimo ravno nasprotnega. Predvsem na zaostalih 
področjih je dokajšnje število kmetov apatičnih zaradi starostne strukture in 
drugih že znanih in povedanih razlogov. Zato je odveč, da tudi s tem osnutkom 
zakona še vedno poskušamo voditi kmeta za roko in to pri razreševanju tistih 
njegovih problemov, ki jih sam najbolj pozna in tudi občuti. Casje že, da se 
kmetom bolj zaupa. Če jim ne bomo zaupali, jih namreč tudi pri izvrševanju 
tega zakona ne bo zraven, čeprav je zakon namenjen njim. 

Izrazit izraz nezaupanja je tudi odpor, da bi zakon določil, naj bodo obrati 
za sodelovanje s kmeti pravna oseba. Vsi vemo, da je taka oblika združevanja 
najbolj perspektivna, ker bi ti obrati kmečke proizvodnje lahko pocenili poslo- 
vanje, ker bi z drugimi obrati podjetja lahko imeli nekatere skupne službe, 
strojni park in podobno. Ali ni bolj smotrno, da se v obstoječih kmetijskih 
podjetjih organizirajo taki samostojni obrati, ki jih bodo kmetje imeli za 
svoje, ker bodo imeli občutek, da so v njih doma, da ni možno nobeno prelivanje 
sredstev brez njihovega odločanja in da bodo o poslovanju obrata skupno z 
delavci odločali popolnoma samostojno. Zakaj to prepuščamo sporazumom, pri 
katerih bodo iz že navedenih razlogov kmetje v primerjavi z administracijo 
prišli na slabšo samoupravno in ekonomsko pozicijo? 

Ce kmetje ne bodo našli svojega mesta v obstoječih kmetijskih organiza- 
cijah, bodo ustanavljali zadruge, kar bo zakon omogočil. Na marsikaterem 
področju naše republike bo to iz gospodarskih razlogov škodljivo, ker bomo 
namesto ene delovne organizacije, ki je že tako v težkem položaju, dve ali pa 
tri še slabše. Predlagam, da se 28. člen dopolni z določilom, da so ti obrati 
pravna oseba, razen če samoupravni organi teh obratov sklenejo drugače. 
Predlagam, da predlagatelj upošteva pripombe, ki sta jih na seji 10. tega meseca 
sprejela odbor za proizvodnjo in blagovni promet in odbor za družbencv 
ekonomske odnose našega zbora. Nujno je, da se upoštevajo vse pripombe, 
ki sta jih. v osnutku dala odbora za zadružništvo in kooperacijo in iniciativni 
odbor za ustanovitev zadružne zveze pri gospodarski zbornici. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Franc Kuralt, predsednik 
odbora za zadružništvo in kooperacijo pri gospodarski zbornici. 

Franc Kuralt: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Na sejo sem prišel kot,predstavnik odbora za zadružništvo in kooperacijo pri 
gospodarski zbornici, obenem pa sem tudi zasebni kmetijski proizvajalec. Tukaj 
bi rad povedal stališče odbora za zadružništvo in kooperacijo. 

2e nekaj let, to je že od začetka temeljitejših razprav o položaju zasebnega 
kmetijstva, pričakujemo kmetje nov zakon o združevanju kmetov. Po 2. seji 
konference Zveze komunistov je postalo vprašanje čim hitrejših sprememb 
pri organiziranju kmetov še nujnejše. Ne gre toliko za velike organizacijske 
spremembe — teh je bilo po osvoboditvi več kot dovolj — temveč gre za vse- 
bino dela in samoupravljanja v kmetijskih organizacijah. Zato ni čudno, da 
so bile teze o združevanju kmetov pri kmetih zelo ugodno sprejete. V zadnjem 
času se je zaradi zakasnitve sprejemanja zakona pri kmetih že pojavljalo 
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malodušje, češ da z zakonom ne bo nič oziroma da bo precej spremenjen v 
škodo kmetov. 

Odbor za zadružništvo in kooperacijo pri gospodarski zbornici in tudi tretji 
zbor zadružnikov in kooperantov — to so predstavniki združenih kmetov, kme- 
tijskih in gozdno-gospodarskih organizacij — sta se vseskozi zavzemala za 
sprejem zakona in bila med najaktivnejšimi pobudniki za nov zakon. Menimo, 
da osnutek zakona po vsebinski razporeditvi obsega vse oblike združevanja, 
ki pridejo v poštev na Slovenskem. Omogoča prilagoditev obstoječih organizacij 
novemu zakonu, lahko pa kmetje ustanavljajo tudi nove zadruge in pogodbene 
skupnosti. V zadnjem času, leto dni nazaj, morda nekaj več, že lahko ugotav- 
ljamo pozitivne vsebinske premike v obstoječih organizacijah, so pa tudi take 
organizacije ali bolje rečeno posamezniki, ki ne vidijo ali nočejo videti vse- 
binskih premikov, do katerih bi lahko prišlo tudi v njihovih organizacijah, 
zlasti sedaj, ko so razčiščena ideološka vprašanja o vlogi in mestu .kmetov 
v naši socialistični družbi. 

Obravnavani osnutek ima to odliko, da določa, da morajo biti zadruge 
in obrati za kooperacijo kmečke organizacije, ki jo skupno upravljajo kmetje 
in delavci. Skupno upravljanje temelji na ustvarjenem dohodku, pri katerem 
so udeleženi kmetje in delavci s svojimi osebnimi in skupnimi potrebami, 
določen del dohodka pa je namenjen tudi za skupne naložbe. 

Vsi se dobro zavedamo, da novi zakon o združevanju kmetov, ki je po 
svojem značaju organizacijski, ne moije bistveno vplivati na gospodarski 
položaj kmeta. Kmetje pričakujemo, da bo ob prenosu pristojnosti iz federacije 
na republike pri oblikovanju slovenske državnosti tudi kmetijstvo dobilo svoje 
pravo mesto. Zaostajanje- kmetijstva bo imelo negativne posledice pri celotnem 
družbenem razvoju. Za obvladanje kmetijskega prostora — a le-tega je največ 
v hribovitih krajih — je treba zagotoviti zasebnemu kmetu posebno pomoč, 
da se bo izkopal iz težav in razvil sodobnejšo proizvodnjo. S potrebno 
družbeno intervencijo za povečanje proizvodnje, ureditev tržišča, ureditev 
socialnih' problemov na vasi, ki bo morala biti večja kot doslej, se bo moral 
zagotoviti primeren kos kruha mladim kmetom, ki bodo ostali na kmetijah. 
Kmetijstvo samo, ne glede na sektor lastništva, danes še ni sposobno z lastnimi 
viri in sredstvi obnavljati, kaj šele razširiti svojo proizvodnjo. Ni drugega 
izhoda, kot da preidemo na čiste ekonomske cene z urejenimi paritetami cen 
pridelkov in reprodukcijskega materiala, ali pa da s premijami in regresi 
spodbujamo kmetijsko proizvodnjo'. Kmetijstvo kot gospodarska panoga ne 
more biti nerentabilno, ker bi bil odliv sposobnih kadrov iz kmetijstva še 
večji, kot je bil doslej. Ce se bodo zaradi slabih gospodarskih razmer vasi še 
nadalje praznile, bo zdravljenje še težje in bo .zahtevalo neprimerno večja 
sredstva od sedanjih. 

K reševanju vseh nakopičenih problemov v kmetijstvu — z dobro pre^ 
mišljenim programom — bo tudi novi zakon prispeval svoje. Kmetje se bomo 
oprijeli svojih organizacij in z združenimi močmi ob družbeni pomoči razvili 
najsodobnejšo proizvodnjo in pridelali čimveč kakovostnih pridelkov. Ce se 
bomo zanašali samo na zakon, kot na kakšno čarobno palico za reševanje vseh 
zapletenih gospodarskih problemov, ki jih mora reševati naša družbena skup- 
nost, pa bomo kmetje ponovno razočarani, kar bo imelo na vasi hude posledice. 
Menimo, da je zakon samo solidna pravna podlaga za reševanje raznih pro- 
blemov. 
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Pri osnutku zakona bi rad opozoril na dve novosti. Pri kmetih je zbudila 
veliko zanimanje misel, da bodo lahko. člani zadrug in kooperanti zdravstveno 
in pokojninsko zavarovani tako kot delavci. Menim, da je to določilo nekoliko 
pretogo. Mislim, da bi bilo pravilno, da bi ta zakon dal možnost takega zavaro- 
vanja, pogoje za zavarovanje pa naj bi urejal pokojninski zakon. Rečeno je bilo, 
da naj bi kmečki delavec, ki je zavarovan po tem določilu, dosegel poprečje 
slovenskega delavca, kar pa ni primerno za sedanje kmetijsko stanje in pogoje 
pridobivanja sredstev v zasebni proizvodnji. 

Druga novost je možnost, da lahko zadruge, organizacije kmetov, samo- 
upravne skupnosti kmetov-lastnikov gozdov in druge interesne skupnosti, usta- 
novijo Zadružno zvezo Slovenije. Ideja o ustanovitvi zadružne zveze je bila 
v javni razpravi ugodno sprejeta. Zveza naj bi bila vrh organizacije združenih 
slovenskih kmetov v kmetijstvu in gozdarstvu. Zadružna zveza naj bi bila tudi 
nosilec programa preusmerjanja kmetij. Svojim članom bi dajala organi- 
zacijsko in pravno pomoč, zlasti pa bi skrbela za dosledno izvajanje zakona 
in poglabljanje samoupravljanja na vasi. Praktično bi zveza predstavljala zdru- 
žene kmete v naši republiki. Zveza naj bi delovala tudi na poslovnem pod- 
ročju. Mislim namreč, da je tudi na tem področju potrebno njeno sodelovanje. 
Kot so omenjali že prejšnji govorniki, smo kmetje dostikrat predmet izrabljanja 
raznih trgovskih in drugih monopolov in prav zaradi tega hočemo, da nas 
zadružna zveza na tem področju zastopa in to področje tudi ureja. Zaradi 
specifičnosti zadružne zveze je iniciativni odbor za njeno ustanovitev pred- 
lagal nekal >re spremembe. Bistvo predlogov je v tem, da bi bil svet občnega 
zbora prilagojen tako, da bi člani, za katere bo zveza opravljala več zadev, 
volili svoje predstavnike po številu članov delovnih skupnosti. 

Za ustanovitev zadružne zveze se zelo zavzemajo kmetje, ki so tako organi- 
zacijo doslej pogrešali, pričakujejo pa od nje veliko pomoč. Razumeti je treba, 
da zadružna zveza ne more rešiti vseh problemov, ki so se nakopičili v zasebnem 
kmetijstvu, določeno delo pa lahko opravi. 

K osnutku imam še nekaj pripomb in predlogov. Poenostaviti je treba 
postopek pri ustanavljanju zadrug. Postopek je bil v tezah enostavnejši in pri- 
stopnejši, osnutek pa vnaša ustanovitveno pogodbo, podobno kot velja za usta- 
novitev poslovnega združenja. To je za kmete zapletenejše in premalo ra- 
zumljivo. Ugotavljamo tudi, da je osnutek zakona za kmete na splošno pre- 
malo razumljiv in pisan v jeziku, ki ga kmet danes še ne razume. To se pravi, 
da vsebuje preveč tujih izrazov. 

Zadruge naj bi ustanavljali kmetje in drugi delovni ljudje, ki se ukvarjajo 
s kmetijsko dejavnostjo. Tako določilo je bilo tudi v težah. Osnutek pa daje 
možnost ustanavljanja zadrug vsem občanom. Naša odbora se odločno zavze- 
mata, da lahko le kmetje ustanavljajo zadruge. To naj bodo njihove organi- 
zacije. 

Se določneje bi morah opredeliti pravice tistih članov zadrug, ki so v 
zadruge vložili svoja sredstva. Njihove pravice ne bi smele ugasniti z amorti- 
zacijo sredstev. Ne vem, če bo to zadostna spodbuda za vlaganje sredstev v 
skupne naložbe: npr. v nabavo skupnih večjih kmetijskih strojev in drugih 
naprav. Ob morebitni ukinitvi zadruge bi moralo biti premoženje dodeljeno 
drugi zadrugi na območju občine ali pa zadružni zvezi. To je potrebno zato, 
da se izognemo dosedanji praksi, ko se je skupno ustvarjeno premoženje od- 
tujevalo brez vednosti soustvarjalcev, kmetov. V zadnjem desetletju se je skoraj 
vse premoženje, ki so ga bivše zadruge ustvarile, zadrugam odtujilo in prišlo 
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v druge roke. To premoženje danes nemalokrat služi monopolistom kot orodje 
za izrabljanje delovnega kmeta. Tako imamo danes razne predelovalne obrate, 
mlekarne, klavnice ipd., ki so v rokah ljudi, ki prek njih samo izrabljajo 
že tako siromašno zasebno kmetijsko proizvodnjo. 

Na naših odborih so bile izrečene tudi besede, da je v osnutku zakona vse 
preveč nezaupanja do kmetov. Zakaj bi morali določati, da morajo biti deleži 
za člane, ki niso kmetje, najnižji in plačljivi v najugodnejših pogojih? Menimo, 
da ni nevarnosti, da bi teh zadev ne mogli urediti člani sami v statutu. Če pri- 
znavamo, da so zadruge delovne organizacije, potem tudi hi potrebno, da občine 
potrjujejo statute, določilo o članstvu, deležih in jamstvu, ampak je dovolj, če 
jih obravnavamo kot druge delovne organizacije. Bolj je treba zaupati družbeni 
zrelosti kmetov, vlogi političnih sil in končno tudi zadružni zvezi. Vsi ti dejav- 
niki bodo zlahka — brez administrativnih ukrepov — uredili medsebojne 
odnose. 

V primerjavi s tezami je v osnutku določneje in podrobneje opisana orga- 
nizacija združenega dela, to se pravi obrat za kooperacijo in kombinatom, ter 
delavci in kmetje naj bi urejali samoupravni sporazumi. Določila 28. člena 
predvidevajo, kako naj se ti odnosi urejajo. Dodati bi bilo potrebno, da ima 
obrat za kooperacijo status pravne osebe, razen če samoupravni organi ne od- 
ločijo drugače. Menimo, da bi s takim določilom hitreje urejali medsebojne 
odnose. Ce takega določila ne bo, bo v nekaterih organizacijah veliko napre- 
zanja, očitanj, sporov med kmeti in kolektivi itd. V dosedanji praksi je tega 
preveč. S takim določilom bi odpravili tudi možnost, da bi prišlo do izkoriščanja 
zasebnega kmetijskega proizvajalca. Menimo tudi, da ne drže trditve, da bi se 
tako razbijale obstoječe kmetijske organizacije in da bi postalo zaradi tega 
poslovanje dražje- Člani zadrug in kooperanti so bili vedno tisti, ki so se borili 
proti velikim režijskim stroškom, ker so jim prav ti stroški odvzemali dohodek. 
Tudi ni res, da bi se kmetje želeli izločiti iz velikih kmetijskih organizacij, saj 
je njihov interes prav obraten in sicer, da enakopravno sodelujejo v teh orga- 
nizacijah. Z novim določilom bi bih medsebojni odnosi zelo hitro urejeni, ne 
samo z besedami, temveč tudi z dejanji. Prav na podlagi gornjih ugotovitev sta 
se zbornična odbora in še posebej tretji zbor zadružnikov in kooperantov 
odločila, da naj novi zakon določi, da imajo obrati v kooperaciji status pravne 
osebe. 

Menim, da bi s tem veliko pridobili na času pri prilagajanju določilom 
novega zakona, utrdili bi medsebojne odnose, najpomembnejše pa je, da bi 
s tem dali kmetom zaupnico in tako odpravili vzroke nerazpoloženja kmetov, 
ki bi drugače postalo lahko tudi političen problem. 

Četrto poglavje osnutka je novost v naši zakonodaji. Pogodbene skupnosti 
že obstajajo in bodo nastajale nove. Predlagamo, da jih ne omejujemo samo na 
29 členov. Skupnosti naj zajemajo toliko členov, kolikor jih lahko organizirajo. 
Sedaj delujejo razmeroma majhne skupnosti, ki skupno kupujejo večje stroje, 
ki presegajo zmogljivosti posameznih kmetij. V naši praksi ne poznamo po- 
godbenih skupnosti, ki bi zaposlovale tujo delovno silo. V 30. členu bi morah 
imeti predviden status posebne organizacije združenega dela, če zaposluje 5 
oziroma do 10 delavcev. 

37. člen je povzet iz zakona o obrtništvu. Ker nam pogodbene skupnosti 
kot posebne organizacije združenega dela še niso podrobno znane, naša odbora 
nista povedala svojega mnenja. Kljub temu pa ne bo odveč, če to določilo 
ostane v zakonu. 

4 
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To so v glavnem pripombe, ki smo jih. imeli k zadnjemu osnutku zakona. 
Pripombe vsebinsko ne spreminjajo zakona, vendar bi bili z upoštevanjem 
naših predlogov posamezni členi jasnejši in ne bi bila mogoča različna tolma- 
čenja. 

Mislim, da je treba razumeti, da se zadružni zakon sprejema za potrebe 
kmetov. Zato je treba kmetom pri sprejemanju takega zakona prisluhniti. 
Zakon ima pozitivno vlogo, jepa potrebno iz njega izločiti vse, kar še povzroča 
nezaupanje. Mislim, da z nezaupanjem ne bomo nikamor prišli in kolikor bi ta 
stvar ne bila rešena tako, kot si želimo kmetje, se bomo pač še vedno otepali 
s pasivnostjo kmetov, kar pa je vsekakor zelo škodljivo. 

V imenu odbora za zadružništvo in kooperacijo in iniciativnega odbora 
za ustanovitev zadružne zveze izjavljam, da se zavzemamo za čimprejšnji 
sprejem zakona in da bomo vložili vse svoje sile za čim hitrejšo uresničitev 
zakona v praksi. 

Predsedujoča Lojzka Stropnik: Rado Pušenjak ima besedo. Prosim! 

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši! Podpiram predloženi osnutek 
zakona. Naša želja je, da bi bil zakon sprejet in da bi prišel v vsako kmečko 
hišo. Glede na to bi bilo potrebno, da bi bil pisan v ljudskem jeziku, tako da 
ga bodo razumele tudi kmečke družine. 

K predloženemu osnutku imam samo nekaj kratkih pripomb. Menim,' da 
bi bilo kmetom potrebno v večji meri omogočiti, da bi imeli vpogled v delo 
organizacije, v katero bodo vključeni. To govorim zaradi tega, ker je sedanja 
praksa takšna, da tako imenovani kooperant ne sme izvedeti niti tega, po kakšni 
ceni se prodajajo njegovi izdelki. Tovariši, to je nemogoča stvar. Menim, da bi 
bilo treba z novim zakonom že vnaprej zagotoviti, da do takih anomalij ne bo 
prišlo. 

Ravno zato, da se omogoči večji vpogled v poslovanje, pa bi bilo koristno, 
da imajo kooperanti svoj žiro račun. To bo vsekakor dalo kmetom možnost 
večjega vpogleda in večje kontrole nad poslovanjem ter onemogočilo', da bi še 
vnaprej vodili takšno politiko; ki kmetu onemogoča neposredno sodelovanje. 
Menim tudi, da bi bilo potrebno v zakonu še jasneje definirati nalogo in kom- 
petence kmetov-članov zadruge in delovnega kolektiva. S tem odstranimo 
možnost nastajanja sporov in tako zagotovimo čim uspešnejše in nemoteno 
poslovanje organizacije. 

Precej problematičen se mi zdi tudi člen '4, ki uvaja zdravstveno pokoj- 
ninsko zavarovanje. Mislim, da je stvar vendarle nekoliko nerealna, kljub temu, 
da je imel predlagatelj najboljši namen. Vsi namreč vemo, da bo to povzročilo 
velike stroške, zato se takoj pojavi vprašanje, kdo naj te stroške nosi. Zdi se mi 
nerealno, da bi jih nosila'organizacija. S tem bi obremenili dejansko .vse član- 
stvo in celotno poslovanje. Ce je možno, da ti stroški bremenijo posameznega 
člana, potem je to seveda druga stvar, mislim pa, da bi moralo biti potem to 
jasno napisano. 

Menim tudi, da bi morah naglasiti, da s tem zakonom nočemo našega 
kmetijstva še bolj razdrobiti, kot je že, temveč da skušamo z njim odstraniti 
vse tisto, kar je bilo do sedaj v medsebojnih odnosih nezdravega, kar pa je bilo 
zdravega, pa moramo z zakonom samo učvrstiti. Treba bo tudi poiskati na samo- 
upraven način vse možnosti, da se vsaj del premoženja, ki so ga nekoč kme- 
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tijske organizacije imele, vrne tem organizacijam. Vem, da ne moremo raznih 
velikih podjetij, kot so Agrotehnika, Slovenija-vino, Slovenija-^sadje itd., orga- 
nizirati kot zadružne organizacije, vem pa tudi, da bodo nove organizacije težko 
poslovale, če jim ne bomo pomagali, kolikor je v naši moči. Hvala lepa! 

Predsedujoča Lojzka Stropnik: Besedo ima tovariš Ivan Kreft. . 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri razpravljanju o osnutku 
zakona o združevanju kmetov se ne moremo omejiti le na parciabiost tega 
vprašanja, če hočemo ugotoviti njegov pravi pomen in razsežnost. Zakon o 
združevanju kmetov v zadrugfe smo imeli in še imamo, zadruge pa smo marsikje 
opustih, češ da nam ni uspelo uveljaviti takšnega kmečkega zadružništva, 
kakršno bi ustrezalo naši socialistični samoupravni stvarnosti. Tako smo se 
odločili celo za likvidacijo zadrug, ki so dobro uspevale in veliko, prigospodarile. 
Kmetovalci se sedaj sprašujejo, zakaj smo tako ravnali. Tisti kmetovalci, ki so 
najbolj zainteresirani za napredek, se bodo sicer skušali združevati po tem 
zakonu, vseeno pa se bojijo, da bodo naleteli pri najbolj razočaranih zadružnikih 
na težave, predvsem pri zbiranju finančnih sredstev za nabavo novih osnovnih 
sredstev, brez katerih ne morejo ostati zadruge, ki hočejo pospeševati tudi pri- 
delovanje. Kmetijski kombinati, ki so v večini primerov prevzeli osnovna sred- 
stva nekdanjih zadrug, niso imeli — vsaj v večjem delu — s temi sredstvi kaj 
početi, ker je šlo v glavnem za manjše naprave in lažjo mehanizacijo od sadnih 
škropilnic na ročni in mehanični pogon do manjših traktorjev. V zelo kratkem 
času so večji del brezplačno pridobljenih osnovnih sredstev razprodajah po 
razmeroma nizkih cenah. Medtem ko so morali, zadružniki dinarje dolgo zbirati, 
da so do osnovnih sredstev sploh prišli, jih je pozneje zasebnik, ki morda sploh 
nikoli ni bil v zadrugi, dobil po nižki ceni. Ce so nekdanji zadružniki hoteli 
imeti sadovnjak poškropljen, so morali zaprositi za pomoč zasebnika, ki je od 
kombinata kupil odtujeno zadružno škropilnico in druge stroje. Mnogim je bilo 
to pod častjo, največkrat pa je bilo tudi predrago, zato so raje opustili obdelo- 
vanje sadovnjakov in celo vinogradov. Tako odtujevanje je vsekakor naj- 
pomembnejši razlog za zmanjšano zanimanje za ustanavljanje novih zadrug. 
Dvomim, da bo na radgonskem območju, kjer je bilo zadrug relativno veliko — 
in med njimi nekatere precej močne — sploh ustanovljena kakšna nova'zadruga. 
Kakor drugod tudi tu zadružniki ne morejo pozabiti, kaj se je dogajalo z njiho- 
vimi osnovnimi sredstvi, še manj pa lahko razumejo, da je bil del zemlje 
splošnega ljudskega premoženja prepuščen ljudem, ki se niso nikoli ukvarjali 
s kmetijstvom,. Tako bi se sedaj lahko zgodilo, da bi se kot pobudniki novih 
zadrug pojavili celo nekmet je. Gre predvsem za nove lastnike vinogradniških 
parcel, ki smo jih odvzemali tudi kmetom po zakonu o odpravi viničarskih 
odnosov, sedaj pa jih imajo ljudje, ki najemajo za obdelovanje tujo delovno 
silo, medtem ko je kmet obdeloval to zemljo skupno z viničarjem, čeprav je 
pri tem krajši konec potegnil viničar. 

Drugič je kmetovalec za sedaj še nekoliko rezerviran glede osnutka zakona 
o združevanju kmetov v zadruge, organizacije združenega dela in podobne 
skupnosti tudi zaradi tega, ker še vedno ni dosegel spremembe zakona o gozdo- 
vih. V tem zboru so nekateri poslanci to vprašanje večkrat postavljali. Sam 
nisem bil med njimi, ker slovensko goriški kmetje od svojih malih gozdnih 
parcel niso imeli tolikšnih koristi kot notranjski, pohorski, deloma dolenjski, 
temveč jim poglavitne koristi prinašata živinoreja in vinogradništvo. 

d* 
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Vendar tudi našemu slovensko-goriškemu kmetu z malo gozdno parcelo 
ne gre v glavo, zakaj naj bi se zaradi prodaje lesa vezali še na posebno organi- 
zacijo, torej poleg zadruge še na gozdno gospodarstvo, ki po zakonu skrbi za 
razvoj njegovega gozda, in še na kmetijski kombinat, ki ga v nekaterih dejav- 
nosti zadovoljuje, zato hoče postati njegov kooperant. Vezal bi se torej kar 
na tri gospodarske organizacije: zadrugo, kombinat in gozdno gospodarstvo. 
Vselej smo poudarjali, da zakona o združevanju kmetov ne sprejemamo zaradi 
tega, da bi se v nove zadruge združevali samo zaradi odkupa, češ da trgovina 
ne bi smela biti glavna dejavnost zadruge, vendar kmetovalec vidi v tem 
zakonu prav to kot največjo možnost. Samoupravne pravice, ki mu jih z 
zakonom zagotavljamo, bodo — tako vsaj razmišlja — omogočile zrušiti mono- 
pol dosedanjih posrednikov. Toda še vedno bo prikrajšan, ker zakona o gospo- 
darjenju z gozdovi še nismo spremenili, namreč glede prodaje gozdnega pri- 
rastka. Vemo pa, da so se zadružna razmerja med gozdnimi gospodarstvi in 
lastniki zasebnih gozdov še veliko manj razvila kot so se med kmetijskimi 
kombinati in njihovimi kooperanti. Za območje vinogradniškega gospodarstva 
Kapela bi se sicer upal trditi, da je sodelovanje s kmetijskimi kooperanti tako 
pristno, da ne bo kooperanta, ki bi bil pripravljen tvegati eksperiment z ustano- 
vitvijo nove zadruge, ker se zaveda, da bi prej ali slej propadla, ker zaradi 
pomanjkanja kapitala ne bi imela možnosti za nabavo najpotrebnejših osnovnih 
sredstev, brez katerih ni mogoče intenzivno gospodariti. 

Hočem poudariti to, da za kmeta ni perspektivno niti gospodarno, če se 
veže na več različnih organizacij hkrati, bodisi zaradi prodaje tega, kar pridela, 
bodisi zaradi pospeševanja različnih kmetijskih in gozdnih dejavnosti. 

Zakon o združevanju v zadruge, v organizacije združenega dela in pogod- 
bene skupnosti mu bo dal sicer obilo različnih možnosti, izmed katerih pa je 
najmanj zanimiva tista, ki terja, da ponovno vloži del tistih odnosnih sredstev, 
ki bi sicer služila za lastno razširjeno reprodukcijo v skupna osnovna sredstva, 
ki pa jih po daljšem ali krajšem času lahko zopet kdo odtuji, ne da bi zanje 
dobil enakovreden ekvivalent, čeprav mu bo to mogoče v zakonu zagotovljeno. 

Osnutek ima sicer najboljše namene, zato bom zanj glasoval, treba pa ga 
je še dopolniti, sicer bomo v praksi naleteli na težave, ker nam tisti, ki jim je 
namenjen, ne bodo zaupali. Kmetje namreč menijo, da morajo biti tudi njihove 
organizacije pravne osebe s svojim žiro računom, česar pa osnutek, kakršen 
je pred nami, iz načelnih razlogov ne zagotavlja. 

Predsedujoča Lojzka Stropnik: Zeli še kdo besedo? (Ne želi.) Ce 
nihče ne želi besede, končujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor 
naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o združevanju kmetov v zadruge, organizacije združe- 
nega dela in pogodbene skupnosti, se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi izvršni svet skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet prouči vse pripombe in 

predloge, dane k osnutku zakona, in predloži skupščini SR Slovenije predlog 
zakona. 

4. Izvršni svet naj predloži predlog zakona do 31. 12. 1971. 
Kdor je za sklep, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je republiški zbor sprejel sklep o sprejetju osnutka zakona 
o združevanju kmetov v zadruge, organizacije združenega dela in pogodbene 
skupnosti. 

Pirehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ustanovitvi republiškega sekretariata za kmetijstvo in gozdarstvo, ki ga je 
predložil izvršni svet. 

Predstavnik izvršnega sveta je Milovan Zidar. 
Predlog zakona so obravnavali odbor za družbenopolitični sistem in no- 

tranjo politiko, odbor za finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija. 
Odbora in komisija so dali zboru pismena poročila, zakonodajno-pravna komi- 
sija pa še dodatno poročilo. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ivan Kreft ima besedo. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Bom zelo kratek. 2e precej 
let je preteklo, odkar nimamo republiškega sekretariata za kmetijstvo in 
gozdarstvo, preteklo pa je tudi že nekaj mesecev, odkar je bil večji del kom- 
petenc s področja kmetijske politike prenesen z zveze na republike. Tak prenos 
na našo republiko bi bilo vsekakor laže izvesti, če bi bil sekretariat za kmetij- 
stvo in gozdarstvo v Sloveniji ustanovljen že pred koncem letošnjega junija. 
Od takrat namreč zveza ni več nosilec tolikšne odgovornosti za kmetijstvo, 
vendar pa smo prav zaradi zamude pri ustanavljanju sekretariata obogateli za 
nove izkušnje. Med njimi je gotovo tudi ta, da smo danes še bolj prepričani 
kot kdajkoli prej, da nam je tak sekretariat res potreben, če hočemo priti 
do čistih računov tudi na področju kmetijstva. Sodim, da so v predlogu zakona 
premalo poudarjene politične naloge bodočega sekretariata za kmetijstvo in 
gozdarstvo SR Slovenije, zato podpiram amandma k drugemu odstavku drugega 
člena, ki ga je sprejel odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko. 

Ta amandma se glasi: »Spremlja gibanja kmetijske in gospodarske pro- 
izvodnje ter ekonomske pogoje gospodarjenja na teh področjih, predlaga ukrepe 
za uresničevanje gospodarske politike na področju kmetijstva, gozdarstva, lov- 
stva in ribištva. Sam izvaja ukrepe, za katere je pooblaščen.« 

Pri bolj urejenih gospodarskih razmerah v Jugoslaviji bi seveda laže ureje- 
vali tudi zadeve kmetijstva, vendar je bilo in je tudi sedaj v kmetijstvu tako, 
da se zagotovi večja pomoč tistemu, ki ima večjo moč in ki najbolj glasno 
grozi, ne pa tistemu, ki denar najbolj rentabilno investira. 

Naj navedem nekaj primerov, ko se na področju kmetijstva niso ravnali 
po načelu dobrega gospodarjenja. Slovenija je bila prikrajšana pri prodaji iz 
Amerike uvožene pšenice s cenami franko Novi Sad in ne franko Reka, kjer so 
pšenico iztovarjali. Čeprav je Slovenija dobivala pšenico z Reke, jo je plačevala 
kot da ni uvožena, temveč kot bi bila pridelana na novosadskem kmetijskem 
območju. 

Se večje razlike so nastade pri sredstvih, ki jih je zveza namenila za melio- 
racijo. Slovensko kmetijstvo zveznih sredstev za melioracijo v obliki dotacij 
sploh ni bilo deležno, čeprav jih je bilo leta 1957 v enem samem dnevu v obliki 
dotacije razdeljenih več kot 90 milijard takratne vrednosti. 

Kljub tako velikim dotacijam, ki so jih bila deležna tako imenovana žito- 
rodna območja, pa moramo veliko količino žit še vedno uvažati. Kakšne težave 
imamo zaradi pomanjkanja koruze, je splošno znano. Žitorodna področja pa se 
celo pritožujejo,"da so bila deležna prepičle družbene pomoči in celo odklanjajo 
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prispevek zveznemu skladu za nerazvite, nočejo pa tudi nič slišati o tem, da 
bi v ta sklad prispeval tudi nedružbeni sektor gospodarstva. To poudarjam 
zaradi tega, ker imajo nerazvita območja, ki so v glavnem kmetijska, pravico, 
da zahtevajo, da zanje prispevajo tudi velika, z družbenimi sredstvi meliorirana 
žitorodna področja. 

Vemo tudi, kako ponekod izpolnjujejo davčne obveznosti. Podatke o tem 
sem na tem zboru večkrat navajal in hkrati ugotavljal, da slovenski kmet svoje 
davčne obveznosti izpolnjuje najbolj rfedno, čeprav je njegova slaba zemlja 
bolj obremenjena z; dajatvami kot drugje najboljša. 

Novi sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo Slovenije bo torej imel veliko 
političnih preglavic, preden mu bo uspelo vse' te težave do kraja razčistiti. 
Seveda mu bo pri tem potrebna pomoč vseh, tako izvršnega sveta kot skupščine 
ter družbenopolitičnih organizacij. 

Predsednik Miran Goslar : Želi še kdo besedo? Martin Košir ima 
besedo. Prosim! 

Martin Košir: Tovarišice in tovariši! V imenu odbora izjavljam, da 
odbor sprejema amandma zakonodajno-pravne komisije in sicer s tem, da se 
amandma našega odbora združi z amandmajem zakonodajno-pravne komisije. 
Naš amandma naj bi se vključil v besedilo amandmaja zakonodajno-pravne 
komisije za besedami: »Republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo«, nato 
pa bi teklo besedilo amandmaja naprej, tako kot je predložen. 

Predsednik Miran Goslar: Ugotavljam, da se s predlogom strinja 
predlagatelj, prav tako pa tudi zakonodajno-pravna komisija. Se kdo želi raz- 
pravljati? (Ne.) Torej1 bomo glasovali o tem amandmaju, kot ga je prebral 
tovariš Košir, s tem, da se predlog odbora vključi v tekst, ki ga je predlagala 
zakonodajno-pravna komisija in sicer takoj za besedami: »Republiški sekre- 
tariat za kmetijstvo in gozdarstvo«1. Tem besedam sledi besedilo, ki ga je 
predlagal odbor, nato pa se nadaljuje besedilo, ki ga je predlagala zakonodajno- 
pravna komisija. 

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

Glasujemo o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o ustanovitvi republiškega sekretariata 
za kmetijstvo in gozdarstvo sprejet soglasno. 

Prehajamo na zadnjo, to je 9. točko dnevnega reda, na volitve in 
imenovanja z več podtočkami. 

Najprej imamo predlog odloka o imenovanju republiškega sekretarja v 
izvršnem svetu skupščine SR Slovenije. Predlagatelj je komisija za volitve 
in imenovanja. Pozitivno mnenje je dal gospodarski zbor. 

Zeli kdo besedo? (Nihče.) Prosim, da glasujemo o tem odloku. Kdor je za, 
naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok sprejet in da smo za republiškega sekretarja v 
izvršnem svetu skupščine SR Slovenije imenovali Dušana Cehovina, dosedanjega 
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sekretarja sekretariata zveznega izvršnega sveta za spremljanje gospodarskih 
gibanj. 

Sledi predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti 
v svete visokošolskih zavodov in njihovih združenj in o določitvi delovnih 
in drugih organizacij, ki delegirajo svojega predstavnika v te svete. 

Predlagatelj je prav tako komisija za volitve in imenovanja. Prosvetno- 
kulturni zbor je dal pozitivno mnenje. Želi kdo razpravljati? (Ne.) 

Torej glasujmo! Kdor je za odlok, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Sprejeli smo torej 
odlok o imenovanju predstavnikov družbenih skupnosti v svete visokošolskih 
zavodov in njihovih združenj in o doldčitvi delovnih in drugih organizacij, ki 
delegirajo svoje predstavnike v te svete. 

Sledi predlog odloka o izvolitvi poslanca republiškega zbora skupščine 
SR Slovenije v komisijo za družbeno nadzorstvo skupščine SR Slovenije. 

Tudi tu je predlagatelj komisija za volitve in imenovanja. Zeli kdo raz- 
pravljati o tem odloku? (Nihče.) Kdor je za predlog odloka, naj dvigne roko! 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo tovariša Franca Svetelja, poslanca našega zbora, 
izvolili v komisijo za družbeno nadzorstvo skupščine SR Slovenije. 

Sledi predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča 
v Ljubljani. 

Predlagatelj je isti. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Glasujmo! Kdor je za 
predlog, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Predlog odloka je sprejet in Hacin Tatjana je razrešena dolžnosti sodnika 
okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani. 

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

Predlagatelj je komisija za volitve in imenovanja. Zeli kdo razpravljati? 
(Ne.) Glasujmo! Kdor je za predlog odloka, naj dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi ta odlok sprejet in je s tem izvoljenih 140 sodnikov 
porotnikov okrožnega sodišča v Novem mestu. 

Ker je s tem dnevni red izčrpan, končujem sejo in na svidenje čez pri- 
bližno 14 dni. 

(Seja je bila končana ob 14.25.) 
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35. seja 

(23. decembra 1971) 

Predsedoval: Miran Goslar, 
predsednik republiškega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci! Poslanca 
in našega kolega Adolfa Tavčarja ni več. Prosim vas, da počastimo njegov 
spomin. (Poslanci z enominutnim molkom počastijo spomin umrlega poslanca 
Adolfa Tavčarja.) 

Pričenjam 35. sejo republiškega zbora. Za današnjo sejo so se opravičili 
naslednji poslanci: Miran Cvenk, Maks Jamšek, Vida Kastrin, Leopold Krese, 
Rudolf Gyergyek, Edo Brajnik, dr. Vojan Rus, Milovan Zidar, Stane Kavčič, 
Zoran Lešnik in Vladimir Vrečko. 

Obveščam vas, da me je poslanec našega zbora Bojan Lubej obvestil, da 
je bil imenovan za generalnega konzula SFRJ v Celovcu. Ker je ta funkcija 
po 1. odstavku 11. člena zakona o volitvah poslancev skupščine SR Slovenije 
nezdružljiva s funkcijo poslanca republiškega zbora, mu je s sprejemom nove 
funkcije na podlagi zakona prenehal poslanski mandat, s tem pa tudi funkcija 
člana izvršnega sveta. 

Dnevni red seje, ki ga bom predlagal, je nekoliko drugačen od tistega, 
ki ste ga prejeli pismeno, in sicer zato, ker je izvršni svet danes predložil 
predlog zakona o začasni prepovedi prometa z zemljišči, za katerega predlaga, 
da ga obravnavamo po hitrem postopku, poleg tega pa je umaknil osnutek 
zakona o republiškem davku od sredstev skupne porabe. 

Glede na to predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 34. seje republiškega zbora; 
2. verifikacija mandata novoizvoljenega poslanca republiškega zbora Mirka 

Jermana; 
3. poslanska vprašanja; 
4. predlog zakona o javnih cestah; 
5. predlog zakona o razvrstitvi javnih cest v SR Sloveniji; 
6. predlog zakona o začasni prepovedi prometa z zemljišči; 
7. predlog zakona o posojilu SR Slovenije za konverzijo investicijskih 

kreditov časopisnega in grafičnega podjetja Delo v Ljubljani; 
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8. soglasje k predlogu zakona o ratifikaciji konvencije med SFRJ in Re- 
publiko Francijo glede pristojnosti in glede zakona, ki se uporablja na področju 
osebnega in rodbinskega prava; 

9. finančni načrt sklada Borisa Kidriča za leto 1971; 
10. predlog družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje 

splošne in kolektivne porabe v letu 1972; 
11. osnutek zakona o davkih občanov; 
12. osnutek zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic; 
13. osnutek zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks; 
14. osnutek zakona o dopolnitvi zakona o komunalnih taksah; 
15. osnutek zakona o upravnih taksah; 
16. osnutek zakona o sodnih taksah; 
17. osnutek zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča; 
18. predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1972; 
19. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem 

zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva; 
20. osnutek zakona o starostnem zavarovanju kmetov; 
21. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za 

severno mejo v letih 1918 in 1919; 
22. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu neka- 

terih žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne, žrtev vojnega materiala 
in njihovih družinskih članov; 

23. osnutek zakona o nadomestilu za del obresti za kredite za izvoz; 
24. osnutek zakona o nadomestilu za del obresti uporabnikom investicijskih 

kreditov na področju turizma v SR Sloveniji; 
25. osnutek zakona o nadomestilu za del obresti pri nekaterih kreditih v 

kmetijstvu in osnovni predelavi kmetijskih pridelkov; 
26. osnutek zakona o vplačevanju obveznega posojila za kreditiranje hitrej- 

šega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomne pokrajine 
Kosovo; 

27. predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov 
prispevkov in davkov občanov za leto 1972 in o začasni uporabi taksnih vred- 
notnic; 

28. predlog odloka o začasnem financiranju republiških potreb v prvem 
trimesečju 1972; 

29. volitve in imenovanja. 
Ali se strinjate s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) 
Ponovno vas opozarjam — kot ste bili že pismeno obveščeni — da bo seja 

trajala dva dni, torej tudi jutri. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 34. seje republiškega zbora. Ima kdo kakšno pripombo? (Nihče.) Ker ni 
pripomb, ugotavljam, da je zapisnik odobren. 

2. točka dnevnega reda je verifikacija mandata novoizvoljenega 
poslanca republiškega zbora Mirka Jermana. 

Mandatno-imunitetna komisija je danes obravnavala poročilo republiške 
volilne komisije o izidu nadomestnih volitev poslanca v republiški zbor skup- 
ščine SR Slovenije v 9. volilni enoti Domžale II. Poročilo republiške volilne 
komisije ste prejeli. 
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Predstavnik mandatno-imunitetne komisije tovariš Polde Maček bo prebral 
poročilo. Prosim! 

Polde Maček: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Mandatno- 
imunitetna komisija republiškega zbora skupščine SR Slovenije je na podlagi 
7. člena poslovnika republiškega zbora skupščine SR Slovenije na seji dne 
23. 12. 1971 obravnavala poročilo republiške volilne komisije o izidu nado- 
mestnih volitev poslanca v republiški zbor skupščine SR Slovenije v 9. volilni 
enoti Domžale II z dne 7. 12. 1971, pregledala volilne spiske in ugotovila: 

1. Za nadomestne volitve poslanca v republiški zbor skupščine SR Slovenije 
v 9. volilni enoti Domžale II, ki jih je razpisal predsednik skupščine SR Slove- 
nije z odlokom z dne 21. 9. 1971, je občinska volilna komisija potrdila kandida- 
turo kandidacijske konference in za kandidata predlagala Mirka Jermana iz 
Ljubljane, Titova 91. 

2. O predlaganem kandidatu so volivci neposredno glasovali na volitvah 
5. 12. 1971. 

3. Po ugotovitvah izida volitev pristojne občinske volilne komisije je v 
9. volilni enoti Domžale II vpisanih v volilni imenik 9315 volivcev, glasovalo je 
7828 volivcev, pri glasovanju pa je dobil kandidat Mirko Jerman 7028 glasov. 
Neveljavnih je bilo 800 glasovnic. 

4. Na podlagi tega je občinska volilna komisija ugotovila, da je bil po 
3. odstavku 112. člena zakona o volitvah poslancev skupščine SR Slovenije za 
poslanca republiškega zbora skupščine SR Slovenije izvoljen Mirko Jerman, 
ki je dobil večino glasov vseh volivcev, ki so vpisani v volilni imenik na območju 
volilne enote. 

5. Republiška volilna komisija je na podlagi volilnih spiskov, ki jih je po 
opravljenih neposrednih volitvah prevzela od občinske volilne komisije Dom- 
žale, preizkusila zakonitost volitev in ugotovila, da sta bila postopek za dolo- 
čitev kandidatov in volitve izvedene v skladu z zakonitimi predpisi in da ni 
bilo nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na kandidaturo ali na izid volitev. 

Na podlagi navedenih ugotovitev mandatno-imunitetna komisija repu- 
bliškega zbora predlaga, da republiški zbor skupščine SR Slovenije verificira 
mandat poslanca Mirka Jermana, izvoljenega v 9. volilni enoti Domžale II. 

Predsednik Miran Goslar: Zeli kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) 
Predlog, da se verificira mandat poslanca Mirka Jermana, dajem na glasovanje. 
Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je republiški zbor odločil, da se 
mandat novoizvoljenega poslanca Mirka Jermana verificira. 

Tovariš Jerman, prosim, da prideš na govornico in daš slovesno izjavo. 

Mirko Jerman: Izjavljam, da bom dolžnost poslanca skupščine SR 
Slovenije opravljal vestno, da bom delal po ustavi in zakonih ter da bom 
svoje moči posvetil nadaljnjemu razvoju in uresničevanju ciljev socialistične 
družbe in interesom narodov, narodnosti in občanov Socialistične republike 
Jugoslavije in Socialistične republike Slovenije! 

Predsednik Miran Goslar: Prehajamo na 3. točko dnevnega 
reda, to je na poslanska vprašanja. 
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Na poslansko vprašanje Ivana Krefta z dne 25. 11. 1971 odgovarja pred- 
stavnik sekretariata za finance tovariš Davorin Cvilak. 

Davorin Cvilak : Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Tovariš Ivan 
Kreft, poslanec republiškega zbora skupščine SR Slovenije, je postavil izvršnemu 
svetu na zadnji seji zbora naslednje vprašanje: »Ali je izvršnemu svetu skup- 
ščine SR Slovenije že kaj več znanega o tem, kako in kdaj bo zveza poravnala 
Ljubljanski banki obveznosti, ki znašajo okoli 290 milijonov dinarjev.« 

Odgovor: 
Na podlagi zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti na republike, 

ki je bil sprejet junija tega leta, so v teku postopki za prevzem in predajd 
med partnerji federacije, to je Narodno banko, nekdanjimi zveznimi bankami 
in drugimi poslovnimi bankami in pravnimi nasledniki federacije. Po zakonu 
o prijavi dospelih in neplačanih obveznosti so po stanju na dan 15. novembra 
prijavljene vse dospele, a neplačane obveznosti oziroma terjatve, vključno 
tudi terjatve federacije. Po prijavljenih terjatvah Ljubljanske banke oziroma 
dolgovih federacije dolguje federacija na dan 15. december 1971 396,2 milijona 
dinarjev, in sicer iz naslova povečanih, vnaprej plačljivih dodatnih obresti okoli 
70 milijonov dinarjev, iz naslova tečajnih razlik prejšnjih devalvacij okoli 
263,9 milijona dinarjev ter iz naslova dodatnih obresti za hranilne vloge 35,3 
milijona dinarjev. 

Federacija je morala za te obveznosti v smislu omenjenega zakona tudi se- 
staviti program plačila dospelih, a neplačanih obveznosti. Nam program še 
ni znan, ker je bil rok predložitve 10. december in nas federacija o tem ni 
posebej obveščala. Federacija ima možnost, da poravnava svoje obveznosti v treh 
oblikah in sicer, da plača ali v gotovini iz tekočih sredstev, ki jih ima na 
računu per 31. 12. 1971, ali z akceptnimi nalogi ali pa z obveznicami. V 
pojasnilo bi povedal še to, da nam je znano, da ima federacija zagotovljena 
sredstva za 70 milijonov dinarjev obveznosti na račun vnaprej plačljivih 
obresti in sicer tako, da je pooblaščena izdati za določen del tega zneska ob- 
veznici, drugi del zneska pa bo plačala z gotovino, ki ji je zagotovljena z 
zakonom. 

Glede preostalih dolgov nam program plačevanja ni jasen, razen glede 
zneska 35 milijonov, to je dodatnih obresti na hranilne vloge. Kot je že tovariš 
Kreft šam ugotovil, so bila plačila dodatnih obresti ažurna tudi v Ljubljanski 
banki. Hvala! 

Predsednik Miran Gosi ar : Na poslansko vprašanje Zorana Lešnika 
odgovarja Andrej Levičnik, republiški sekretar za gospodarstvo. 

Andrej LeVičnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Tovariš poslanec 
republiškega zbora Zoran Lešnik je postavil vprašanje, kdo je upravičen od 
premije za mlado pitano govedo in kakšne so sankcije, če se premije ne iz- 
plačujejo tako, kot določa predpis o premijah. Na vprašanje odgovarjam: 

Podpisniki sporazuma o poslanem sodelovanju in oblikovanju celi goveda, 
mleka in mlečnih izdelkov so za izvajanje politike napredka govedoreje v Slo- 
veniji ustanovili stabilizacijski sklad. Poslovanje stabilizacijskega sklada je 
določeno z internimi akti in pravilnikom o poslovanju sklada. Pravilnik določa 
regresne in premijske upravičence ter način uveljavljanja in izplačevanja pre- 
mij in regresov. Pravilnik so dolžni izpolnjevati vsi podpisniki sporazuma 
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kakor tudi tehnična služba sklada. Po dosedanjih ugotovitvah je obračuna- 
vanje premij in regresov v službi sklada potekalo skladno z določili sporazuma 
in pravili sklada. Ni ugotovljeno, ali prihaja do kršitev pri posameznih pod- 
pisnikih. Da bi se izognil kršitvam, je izvršni odbor podpisnikov na svoji 11. seji 
dne 8. 11. 1971 sprejel sklep o izvajanju kontrole med izvrševanjem izplačil 
premij in regresov. Mnenja smo, da je izvršni odbor podpisnikov sporazuma 
kvalificirana skupina strokovnjakov in gospodarstvenikov za reševanje postav- 
ljenih nalog. Pomisleki, ki se pojavljajo, bi morali biti posredovani izvršnemu 
odboru podpisnikov sporazuma, s čimer bi se krepila izvršilna moč sporazuma. 
Zato prosimo, da tovariš poslanec predloži konkretne podatke izvršnemu odboru 
podpisnikov sporazuma kot osnovo za nadaljnje ukrepanje. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Na vprašanje poslanca Rada Pušenjaka 
bo odgovoril France Hočevar, podpredsednik izvršnega sveta. 

Dr. France Hočevar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Na poslansko vprašanje tovariša Rada Pušenjaka, poslanca tega zbora, 
ali bo izvršni svet izdelal v zvezi s 3. sejo konference Zveze komunistov Slo- 
venije o socialnem razlikovanju kompleten program ter v kakšnem času in če 
ga bo predložil skupščini, lahko v imenu izvršnega sveta izjavim, da je potrebno 
upoštevati in ovrednotiti vse, kar je republika v tem pogledu doslej že storila, 
posebno za otroško varstvo, izobraževanje, socialno varstvo, urejanje položaja 
starih upokojencev in tako dalje. 

Izvršni svet se je na podlagi gradiva in stališč 3. seje konference Zveze 
komunistov Slovenije lotil sestavljanja posebnega programa in ga že na svoji 
zadnji seji v prvem osnutku tudi obravnaval, vendar je menil, da je potrebno 
osnutek dopolniti., tako da ga bo ponovno obravnaval prve dni prihodnjega 
meseca in ga nato dostavil skupščini. Vsekakor bo to predvidoma med 5. in 
10. januarjem. 

Predsednik Miran Goslar: Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje? 
Besedo ima Miloš Polič. 

Miloš Polič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
10. marca 1969 smo sprejeli odlok o modernizaciji cestnih odsekov Vrhnika 

—Postojna—Razdrto—Hoče—Leveč. V njem smo natančno določili sredstva 
in letno realizacijo. V zadnjem odstavku četrte točke pa smo določili: »Ce 
sredstva iz prvega odstavka ne bodo dosežena v predvidenem znesku, se na 
predlog izvršnega sveta skupščine SR Slovenije ali investitorja spremenita 
standard in obseg del na odseku Hoče—Leveč.« 

Od sprejetja tega odloka je prišlo do dveh devalvacij dinarja. Sedaj smo 
priče devalvaciji dolarja, hkrati pa tudi močnemu porastu cen gradbenega 
materiala in gradbenih storitev. Zaradi tega postavljam izvršnemu svetu na- 
slednje poslansko vprašanje: 

1. Kako so vplivale vse devalvacije in monetarne spremembe na strukturo 
financiranja, postavljenega s tem odlokom? 

2. Kako so devalvacije in porasti cen vplivali na program in izvajanje 
del po tem odloku? 

3. Kako so se spremenile obveznosti za posojila mednarodne banke, ki 
smo jih sprejeli na podlagi meddržavnih pogodb? 
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Predsednik Miran Goslar : Se kdo, prosim? Dušan Horjak. 

Dušan Horjak: Dne 28. 1. je bil sprejet zakon o zamrznitvi cen do 
konca februarja 1972. leta. Zakon pozdravljamo in mislimo, da je v tem času 
edino pravilno, da je bil takšen zakon sprejet. Vendar so bili predpisi, ki ga 
spremljajo, nepopolni in tržna inšpekcija, ki naj spremlja izvajanje zakona, 
jih ne izvaja enotno niti v Sloveniji niti v drugih republikah naše države. 
Zaradi tega je nastala v zadnjem času v trgovski mreži precej velika zmeda, 
ker upoštevajo dodatna navodila tržne inšpekcije, ki pravijo-, da na podlagi 
sprejetega zakona trgovska mreža ne sme sprejemati novih izdelkov, če niso 
bile cene odobrene po datumu 28. 11. in če trgovska mreža na dan 28. 11. 
izdelka ni imela v svojem prodajnem programu. 

Ker je sedaj zimska sezona, je prišlo do skoraj nevzdržnega položaja. Trgov- 
ska mreža je v predelovalni industriji, predvsem v čevljarski, tekstilni in verjet- 
no tudi drugod, v veliki meri zavračala izdelke za zimo, ki jih v prejšnjih mesecih 
ni bilo v prodajni mreži. S tem seveda nastopa dvojna problematika: Kopičijo 
se zaloge, ki bodo prodane verjetno šele leta 1972, kupec pa ne pride do 
ustreznih izdelkov. Mislim, da je bistvena napaka v tem, ker so bila tržnim 
inšpektorjem izdana neenotna navodila. V zvezi s tem vprašanjem sekretarja 
za gospodarstvo, ali so ti problemi sekretariatu za gospodarstvo poznani in 
kako bo sekretariat za gospodarstvo v najbližji prihodnosti ukrepal, da se 
nepravilnosti na našem tržišču odpravijo? 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš Vadnjal. 

Boris Vadnjal: Najbrž bi bilo tudi na prihodnji seji težko odgovoriti 
na vprašanja, ki jih je postavil tovariš Polič. Mislim, da tudi ne bi bilo dovolj, 
če bi samo prikazali podatke.o tem, kakšne so posledice ene in druge devalvacije 
in kakšne so posledice podražitve materiala in vsega, kar je v zvezi z gradnjo 
avtoceste Vrhnika—Postojna. 

Cestni sklad je izdelal posebno analizo. O njej je včeraj razpravljal upravni 
odbor cestnega sklada in jo predložil izvršnemu svetu. Izvršni svet bo o njej 
razpravljal, o tem obvestil skupščino, najbrž pa bo moral tudi predlagati, kako 
je treba ukrepati, da se bo lahko zagotovila realizacija tega odseka do roka, 
ki ga predvideva zakon. 

Predsednik Miran Goslar: Na poslansko vprašanje Toneta Remca 
bo odgovoril Marjan Orožen, podpredsednik skupščine SR Slovenije. 

Marjan Orožen: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Tovariš poslanec Tone Remc je postavil naslednje poslansko vprašanje: 

Občinska konferenca Socialistične zveze delovnih ljudi občine Ljubljana- 
Center je na svoji seji sprejela predlog, naj se v najkrajšem času predloži zborom 
skupščine v razpravo poročilo o delu slovenske delegacije v zboru narodov 
zvezne skupščine in naj se, potem ko ga bo predsedstvo skupščine SR Slovenije 
verificiralo in bodo o njem razpravljali skupščinski zbori, v ustrezni obliki 
objavi tudi v dnevnem tisku. Glede na političen trenutek, ko je jx>trebno 
uresničiti vsebino sprejetih zveznih ustavnih amandmajev in v tem pogledu 
seveda tudi valorizirati prizadevanje in rezultate dela naših predstavnikov 
v zvezni skupščini, prosim za odgovor na vprašanje, kdaj in v kakšni obliki 
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je možno realizirati ta predlog. Prosim, da predsedstvo skupščine SR Slovenije 
v smislu 109. člena poslovnika skupščine SR Slovenije razpravlja o vsebini 
poslanskega vprašanja in posreduje odgovor na prihodnji seji .republiškega 
zbora. 

Odgovor: Poslovnik skupščine SR Slovenije v poglavju Pravice in dolžnosti 
članov delegacije SR Slovenije v zboru narodov zvezne skupščine opredeljuje 
pravice in dolžnosti članov delegacije SR Slovenije v zboru narodov. V 68. 
členu predvideva, da člani delegacije enkrat letno poročajo republiškemu zboru 
o delu zvezne skupščine v zvezi s svojim delom v njej in to v obliki pismenega 
poročila, ki se pošlje vsem poslancem skupščine. 

Ne glede na redna poročila, ki jih dajejo člani delegacije o svojem delu, . 
pa je javnost sproti obveščena o njihovem delovanju v zboru narodov zvezne 
skupščine prek sredstev javnega obveščanja, ki objavljajo tudi konkretne 
prispevke posameznih članov delegacije v razpravah o posameznih vprašanjih, 
ki jih obravnava zvezna skupščina. V smislu določb poslovnika skupščine SR 
Slovenije je delegacija skupščine SR Slovenije v zboru narodov zvezne skup- 
ščine sedanjega sklica pripravila dve letni poročili in to za delovno obdobje 
1969—-1970 in 1970—1971, ki obravnavata dejavnost članov delegacije do 15. 
maja v. vsakem, letu. 

Prvo poročilo za obdobje 1969—1970, ki je bilo poslano vsem poslancem 
skupščine SR Slovenije, je predsedstvo skupščine SR Slovenije obravnavalo 
skupaj s člani delegacije. Pri tem so bila sprejeta nekatera skupna stališča, 
ki so služila kot osnova za uspešnejše delo članov delegacije pri njihovem 
nadaljnjem delu v zboru narodov in ki so bila spodbuda za izboljšanje in 
konkretizacijo povezave tako med člani delegacije in republiško skupščino 
ter drugimi republiškimi organi in organizacijami kot tudi med skupščino 
SR Slovenije in zvezno skupščino. 

Delo članov delegacije SR Slovenije v zboru narodov v obdobju 1970— 
1971 se je odvijalo na podlagi sprejetih stališč, kar je razvidno iz letošnjega 
poročila članov delegacije, ki je bilo sredi novembra poslano vsem poslancem 
skupščine SR Slovenije. S tem je dana tudi možnost, da se z njegovo vsebino 
seznani najširša slovenska javnost. 

Poročilo članov delegacije v zboru narodov, ki zajema obdobje od 15. maja 
1970 do 15. maja 1971, seveda še ne obravnava dejavnosti članov delegacije 
v zboru narodov zvezne skupščine v novih pogojih njenega delovanja po spre- 
jemu dopolnil k zvezni ustavi. To bo predmet letnega poročila članov delegacije 
za obdobje 1971—1972. V zvezi s sedanjim in prihodnjim delom v zvezni 
skupščini pa bi člani delegacije SR Slovenije v zboru narodov lahko dali 
republiški skupščini poročilo o njihovem delu na dokumentih, ki so sedaj 
v razpravi v zvezni skupščini. To so predvsem dokument o gospodarski politiki 
za leto 1972, o proračunu federacije za leto 1972, o srednjeročnem planu razvoja 
Jugoslavije ter o sistemskih rešitvah v zvezi s temi dokumenti. Bilo bi dobro, 
da republiški zbor predlaga članom delegacije SR Slovenije v zboru narodov, 
da dajo poročilo o svojem šestmesečnem delu, v katerem bi se ozrli na probleme, 
ki so se pojavili po sprejemu zveznih ustavnih dopolnil, in na probleme, ki 
se pojavljajo v zvezi s sprejemanjem zgoraj navedenih dokumentov. Hvala! 

Predsednik Miran Go?lar: Kot mi je znano, je tak sklep že sprejela 
delegacija in glede na to ni potrebno, da sprejemamo posebno priporočilo. 
Se kakšno vprašanje? Tone Remc ima besedo. 
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Tone Remc,: Tovarišice in tovariši, poslanpi! .Izvršnemu svetu skup- 
ščine SR Slovenije želim zastaviti tri nova poslanska vprašanja: 

1. Kako izvršni svet ocenjuje politične pojave v procesu uresničevanja 
sprejetih zveznih ustavnih amandmajev; kje so osnovni odpori in nasprotne 
tendence; katera gospodarska sistemska vprašanja v kontekstu sprejetih ustav- 
nih amandmajev so po oceni izvršnega sveta in organov SR Slovenije prioritet- 
nega značaja za federacijo in našo republiko, in končno, kako izvršni svet 
ocenjuje dosedanje izkušnje iz dela medrepubliških komitejev? 

2. Ali smo v Sloveniji v sklopu dolgoročnega razvojnega koncepta razvoja 
Slovenije že pristopili tudi k pripravljanju konkretnega dolgoročnega načrta 
razvoja visokega šolstva v. Sloveniji? Ali morda obstaja osnutek prioritetnega 
reda za gradnjo najpomembnejših visokošolskih ustanov in študentskih in 
dijaških domov? 

3. Kako izvršni svet ocenjuje dosedanje uresničevanje sprejetega oziroma 
podpisanega družbenega dogovora o štipendiranju in kreditiranju študentov in 
učencev v SR Sloveniji? Specifikacije za tretje vprašanje bom dal pismeno. 
Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo? Ce ni drugih vprašanj, je ta 
točka izčrpana. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je predlog zakona o 
javnih cestah. 

Izvršni svet je predložil dva predloga zakona o javnih cestah. Prvi predlog 
z dne 21. oktobra je z dopisom 7. 12. umaknil in predložil nov predlog zakona 
ter stališča do amandmajev, ki so bili predlagani k prvotnemu predlogu zakona 
in ki jih izvršni svet zavrača. 

Tovariš Boris Vadnjal bo dal uvodno obrazložitev. Prosim! 

Boris Vadnjal: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlog zakona o 
javnih cestah je rezultat intenzivnih prizadevanj izredno širokega kroga so- 
delavcev. Že pri sami zasnovi in pri nadaljnjem oblikovanju zakona vse do nje- 
govega predloga so sodelovali predstavniki občinskih skupščin, skupščinskih 
odborov, cestnih podjetij in tudi nekateri poslanci tega zbora. Upamo, da nam 
je uspelo izdelati kvaliteten predlog zakona tako vsebinsko kakor tudi glede 
pravno-zakonodajne tehnike. To je tudi prvi tovrstni republiški zakon v Jugo- 
slaviji. Slovenija je torej prva, ki v skladu s XXX. amandmajem zvezne ustave 
sprejema sistemski zakon, katerega namen je, kompleksno urediti vsa vprašanja 
na področju javnih cest, ki sodijo v pristojnost republike. Razlogov za takšno 
odločitev je bilo več. 

Omenil bi samo najpomembnejše. 
Potreba, da se čimprej urede sedanje neustrezne razmere na področju 

upravljanja in gospodarjenja z javnimi cestami in natančno opredelijo odgo- 
vornost in odnosi, nadalje priprava srednjeročnega in dolgoročnega programa 
razvoja omrežja cest na območju naše republike, ki morata izhajati iz jasno 
opredeljenega sistema in politike na področju javnih cest in naposled tudi 
težnja po hitrem izvajanju ustavnih amandmajev in sicer na eni strani s pre- 
nosom pristojnosti iz federacije na republiko, na drugi pa s. prilagoditvijo 
upravljanja XXI. in XXII. ustavnemu amandmaju zvezne ustave. 
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Čeprav se z zakonom za izvedbo ustavnih amandmajev zvezne ustave 
veljavnost pretežnega dela temeljnega zakona o javnih cestah podaljša do konca 
leta 1972, nas to ne ovira, da ne bi sprejeli takšnega republiškega sistemskega 
zakona o cestah, ki po našem mnenju ustreza razmeram in pogojem v naši 
republiki, hkrati pa ne nasprotuje še veljavnim določilom zveznega zakona. 

Prepričani smo, da pri uskladitvi zveznega zakona z ustavnimi amandmaji 
ni pričakovati takšnih sprememb, da bi terjale spremembo ali celo razveljavitev 
določil predloženega republiškega zakona o javnih cestah. Naj še omenim, da 
smo na posvetovanjih o tem zakonu z nekaterimi zveznimi organi, pa tudi 
pristojnimi organi drugih republik, dobili izredno ugodne ocene. S tem smo 
ponovno dokazali, da Slovenija zmore in mora ustvarjalno sodelovati pri obliko- 
vanju zvezne zakonodaje in pomagati tudi drugim republikam pri oblikovanju 
njihovih predpisov, seveda v skladu z njihovimi razmerami in razvojem. 

Predloženi zakon je v primerjavi z osnutkom doživel nekatere spremembe 
in dopolnitve. Najpomembnejše med njimi so v poglavju o upravljanju javnih 
cest, dalje v 30. členu, ki ureja delitev sredstev med republiško skupnostjo in 
občinami ter v prehodnih določbah. Manjše ali večje spremembe smo sprejeli 
predvsem na predlog skupščinskih odborov ter na podlagi mnenja delegatov 
občin. Tako imamo sedaj pred seboj prečiščeno besedilo. Spremembe, ki so 
bile predlagane in sprejete, pa so v predlogu zakona podčrtane. 

V nadaljevanju bi se omejil samo na obrazložitev pomembnejših sprememb, 
ki smo jih vnesli v predlog. 

Družbeno najpomembnejša novost je uveljavitev samouprave na področju 
gospodarjenja s cestami, ki jih upravljajo glavni uporabniki cest. Pri tem so 
mišljeni tako posamezni uporabniki cest kot tudi gospodarstvo in samoupravne 
skupnosti, katerim je cestno omrežje pogoj za njihovo normalno delovanje 
in normalni razvoj. Tak sistem naj bi omogočil čimvečji vpliv vseh neposrednih 
in posrednih uporabnikov cest. Zakon predvideva konstituiranje skupščine 
skupnosti, tako da lahko že v fazi priprave statuta in konstituiranja te skupščine 
interesenti sami izoblikujejo njeno strukturo. Kljub temu pa zakon zagotavlja 
republiški skupščini neposreden vpliv na srednjeročno in dolgoročno politiko 
v cestnem gospodarstvu z dajanjem soglasij k statutu republiške skupnosti, 
pa tudi vpliv na njeno ustanovitev in delovanje. 

S tem, ko smo se opredelili, da sodi gospodarjenje z javnimi cestami v 
dejavnost posebnega družbenega pomena, smo se tudi opredelili do javne ceste 
kot družbene lastnine v splošni rabi, hkrati pa tudi ugotovili, da cesta ne more 
biti. osnovno sredstvo cestnih podjetij. S tem pa ni rečeno, da cestna podjetja 
niso več odgovorna za izvajanje cestno-vzdrževalnih del. Omenjena podjetja 
sprejemajo odgovornost in obveznosti do javnih cest s srednjeročnimi po- 
godbami in še vedno ostajajo pomemben dejavnik v cestnem gospodarstvu. 
Zato bi želeli, da bi bila cestna podjetja tako organizirana, da bi lahko zago- 
tavljala čim bolj smotrno porabo že tako pičlih sredstev za vzdrževanje cest. 

Zakon dovoljuje cestni skupnosti tudi ustanovitev tehničnih služb. Pred- 
lagatelj ni mislil pri tem na ustvarjanje konkurence cestnim podjetjem, temveč 
na to, da se opravljanje nekaterih del za vzdrževanje organizira racionalneje. 
Ce bi to racionalnost zagotavljala cestna podjetja sama, cestna skupnost ne 
bo imela interesa niti potrebe po ustanavljanju cestnih tehničnih služb. 

Zakon ne posega v urejanje organizacije in odnosov, ki zadevajo lokalne 
ceste. To je stvar občinskih skupščin in njihovega dogovora, vendar pa dopušča 
možnost in s tem tudi vpliva na ustanavljanje regionalnih skupnosti za ceste, ki 
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naj prevzamejo upravljanje in odgovornost za cestno omrežje lokalnih cest na 
podobnih načelih kot republiška skupnost. Taka organizacija upravljanja 
lokalnih cest bi lahko smotrno dopolnila dejavnost republiške cestne skupnosti 
in v marsičem uskladila skupne interese, čeprav zakon jasno določa pristojnosti 
republiške skupnosti. 

Največ zanimanja in razprav je doživel 30. člen zakona, ki določa, koliko 
sredstev, zbranih po tem zakonu, pripada občinam za potrebe lokalnih in ne- 
kategoriziranih cest. 2e v predlogu za izdajo zakona je občine preveval strah, 
da bomo z zakonom prenesli nanje le ceste, sistema financiranja pa ne bomo 
ustrezno prilagodili. Sedanji predlog je ta strah v celoti ovrgel, nasprotno, 
objektivni računi pokažejo, da bodo občine dobile več sredstev, kot jih je cestni 
sklad doslej uporabil za ceste, ki se prenašajo nanje. 

Jasno je, da kakršnakoli prerazdelitev sredstev, pa naj naredimo tako 
ali drugače, ne bo nikoli zadovoljila vseh. Občine bi želele več sredstev za 
realizacijo svojih programov na področju lokalnih cest, vsi pa želimo, da bi 
imeli čimbolj vzdrževano magistralno in regionalno cestno omrežje, da bi to 
omrežje čimprej modernizirali in da bi čim hitreje izpopolnili magistralno 
cestno mrežo z novimi hitrim cestami. Ker so sredstva omejena, želje in načrti 
pa veliki, moramo biti pri uporabi teh sredstev realni, in prevzeti zanje skupno 
odgovornost. K osnutku zakona je sekretariat za gospodarstvo priložil posebno 
in dokaj obširno gradivo z naslovom »Sistem zbiranja in delitev sredstev za 
javne ceste v Sloveniji«. V omenjenem gradivu je podrobno prikazal stanje 
lokalnih cest in posledice raznih variant za delitev osnovnih virov za ceste in 
sicer prispevka v ceni pogonskih goriv in pristojbin, ki jih plačujejo lastniki mo- 
tornih vozil. 

Globalna delitev sredstev za ceste med občinami in republiko nam po 
podatkih cestnega sklada pokaže, da se prenese na občine dvakrat več sredstev, 
kot jih je v ceste vložil cestni sklad v letu 1971. Na občine prenašamo 1700 km 
cest, za katere je cestni sklad porabil poprečno 13 500 dinarjev na km, kar 
predstavlja skupno 23 milijonov sredstev v letu 1971. S predlagano udeležbo 
občin, to je 15 % od zneska, vsebovanega v ceni bencina in plinskega olja 
v prodaji na drobno, pa bi dobile občine 45 milijonov, kar predstavlja okoli 
26 500 dinarjev za km cest, ki jih prenašamo. 

Takšna globalna delitev omogoča občinam primerno vzdrževanje in moder- 
nizacijo prevzetih cest, hkrati pa predstavlja tudi pomoč za boljše vzdrževanje 
in modernizacijo celotnega lokalnega cestnega omrežja. Ker so občine že doslej 
prispevale precej sredstev za modernizacijo cestnega omrežja iz svojih pro- 
računov, občani pa s samoprispevki, menimo, da bomo s predlagano globalno 
prerazdelitvijo ta proces še pospešili. 

Tudi na zasedanju delegatov občin je prevladovalo mnenje, da je taka 
globalna delitev sprejemljiva, če želimo, da bi ustrezno skrbeli za vzdrževanje 
in modernizacijo osnovne republiške cestne mreže. Na istem zboru je več 
predstavnikov občinskih skupščin tudi predlagalo, naj se vsa sredstva ne 
razdelijo med občine glede na dolžino lokalnih cest, temveč naj se del oziroma 
tretjina sredstev deli glede na kraj prodaje bencina. Ta predlog smo vnesli 
tudi v zakon. 

Pred dnevi je bil skupščini predložen nov amandma k temu členu, ki 
predlaga, naj se del sredstev, ki se prenaša na občine, deli še po dodatnem 
kriteriju in sicer po dolžini cest, ki jih prenašamo. 2e pri sestavljanju osnutka 
zakona smo razmišljali tudi o takem predlogu, naj bi se višina sredstev ravnala 

s 
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po dolžini prenesenih cest. Za to se nismo odločili, ker smo želeli določiti 
tako tehniko delitve sredstev med občine, pri katerih bi upoštevali vse lokalne 
ceste skupno s cestami, ki j:ih prenašamo. Prepričan sem, da bo o tem členu 
zakona gotovo največ razprave. Morda se bodo pojavih še novi predlogi in misli, 
kako bi z zakonom najpravičneje razdelili sredstva med občinami. 

Kakršnokoli odločitev bo sprejel zbor, pa lahko že sedaj ugotovimo, da je 
sredstev za ceste premalo, bodisi za republiške ali občinske, zato je republiški iz- 
vršni svet zveznemu izvršnemu svetu že posredoval predlog za povečanje cene 
bencina in nafte, sam pa bo sprejel odlok o višjih pristojbinah za motorna 
vozila. Izhajal je iz načela, da morajo, če hočemo imeti boljše ceste in graditi 
nove, k temu prispevati predvsem tisti, ki jih uporabljajo. Obžalujemo, ker ne 
moremo že sedaj uresničiti v tem zboru večkrat izražene zahteve o prerazdelitvi 
sredstev prometnega davka iz proračunske potrošnje na ceste. Tudi o tem 
je izvršni svet razpravljal in ugotovil, da po prevzemu obveznosti od federacije 
ter obveznosti, ki so že sprejete, takega predloga v letu 1972 in najbrž tudi 
v letu 1973 ne bo mogoče uresničiti. 

Več pripomb je bilo tudi iz manj razvitih občin, češ da so oškodovane 
s predlagano delitvijo sredstev med občinami. Ta ugotovitev ni pravilna. Vse 
dosedanje variante namreč upoštevajo prelivanje sredstev bencinskega dinarja 
na manj razvita območja, kar je najbolj neposredna pomoč manj razvitim 
občinam. Poleg tega pa bodo njihovi interesi zagotovljeni tudi s posebno po- 
godbo, na podlagi katere bo imela rekonstrukcija in modernizacija repu- 
bliških cest na območju manj razvitih občin posebno prioriteto. Zato menimo, 
da so poleg naštetih vse dodatne olajšave za manj razvite občine nepomembne. 

Tudi iz razvitih občin, posebno Ljubljane in drugih mest, prihajajo zahteve, 
naj dobijo mestne ulice, po katerih potekajo republiške ceste, poseben status. 
Po teh predlogih naj bi se iz republiških sredstev vzdrževale in gradile skozi 
mesto širše magistralne in regionalne ceste kot zunaj mesta. Tak predlog 
je glede na prometno obremenitev v mestih razumljiv. Ne moremo pa ga v 
zakonu precizirati tako, da bi z njegovimi đoločili predpisovali obseg teh del 
v mestih. Zato v zakonu predvidevamo možnost sporazuma med republiško 
skupnostjo za ceste in občinsko skupščino o poteku, dolžini in širini takih 
cest. Ce do sporazuma ne pride, o tem dokončno odloča skupščina republiške 
skupnosti za ceste, v kateri so predstavniki mest in predstavniki tistih, ki bi 
bili lahko na račun mest, ali obratno, prizadeti. 

Nekaj besed še o uveljavitvi zakona. Vsaka reorganizacija zahteva določen 
čas, če hočemo, da bo uspešna. Po zakonu je treba ustanoviti iniciativni odbor, 
ki naj pripravi začasen statut in vse potrebno za konstituiranje skupščine. 
Predvidevamo, da je to moč opraviti v šestih mesecih. Poleg tega morajo 
cestni sklad in občinske skupščine urediti medsebojne odnose ob prevzemu in 
prenosu cest. Občine morajo tudi na novo skleniti pogodbe za vzdrževanje 
prevzetih cest. Opravil in dela za realizacijo zakonskih določil — predvsem 
drugega poglavja — je torej veliko. Zato predlagamo-, da se republiška skupnost 
za ceste konstituira do 1. juhja 1972 in s tem dnem tudi prevzame vse naloge, 
ki jih določa drugo poglavje tega zakona. 

Prav tako tudi predlagamo, naj začne šele s tem dnem veljati 30. člen 
zakona, ker je upravljanje neposredno povezano s financiranjem. Ce ne bomo 
začeli uresničevati zakona organizirano in strpno, hkrati pa tudi delovno, lahko 
s tem le še bolj otežimo promet, ki se odvija po. naših cestah. 
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Opravičujem se, da tega nismo predvideli že pred razpravo v zboru dele- 
gatov. Ce pa občine mislijo, da bodo lahko zagotovile nemoteno vzdrževanje 
prometa na prometnih cestah, je lahko tudi vprašanje veljavnosti zakona še 
odprto. 

Toliko o zakonu o javnih cestah. Na koncu mi dovolite, da na kratko 
obrazložim še predlog odloka o razvrstitvi javnih cest v Sloveniji. Tudi ta 
dokument je bil predmet širokih razprav na zasedanju delegatov občin, v 
skupščinskih odborih in drugje. Veliko pismenih pripomb in predlogov so 
posredovale tudi občine. Predlog omenjenega odloka je rezultat usklajevanja 
z občinami. Lahko rečem, da je delo dobro opravljeno in je v mejah razumnih 
rešitev. Predlog odloka je usklajen tudi s predlogom republiškega zakona o 
javnih cestah, prav tako pa ne nasprotuje temeljnemu zakonu. Zato se odlok 
omejuje samo na regionalne ceste ali ceste drugega reda, ker je razvrščanje 
magistralnih cest ali cest prvega reda nova pristojnost federacije. 

S predloženo razvrstitvijo javnih cest v Sloveniji se zmanjšuje republiško 
cestno omrežje, ki ga sestavljajo magistralne in regionalne ceste v okvir, ki 
je tudi glede na obseg in glede na razpoložljiva sredstva še sprejemljiv za kolikor 
toliko primerno vzdrževanje in postopno rekonstrukcijo in modernizacijo 
tega omrežja skladno z najnujnejšimi potrebami gospodarstva in družbenega 
razvoja naše republike ter naraščajočimi potrebami prometa, ki jih dodatno 
vsiljuje izrazito tranzitni položaj naše republike. 

Z razvrstitvijo se ukinejo tudi dosedanje ceste III. reda oziroma nekdanje 
okrajne ceste. Z njimi so doslej upravljale občine, za njihovo vzdrževanje in 
celotno financiranje pa je skrbel cestni sklad. Dvojnost sistema se ukinja in 
večina teh cest je razvrščenih med lokalne občinske ceste, s tem da se na 
občine prenašajo tudi temu ustrezna sredstva. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: V gradivu imate poročili odbora za 
proizvodnjo in blagovni promet in zakonodajno-pravne komisije ter nekatere 
amandmaje, ki so bih predloženi. Poleg tega imate poročilo z zasedanja dele- 
gatov občin, ki so obravnavali prvi predlog zakona in predložili svoja mnenja, 
stališča in predloge. V materialu imate tudi amandma skupščine občine Sežana 
in Tolmin k 21. členu in amandma Mirka Zlendra k 30. členu. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima Miloš Polič. 

Miloš Polič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Po 
dolgotrajnem razpravljanju imamo po nekaj letih pred seboj predlog zakona 
o javnih cestah, katerega bistvene značilnosti so, da poskuša družbeno oceniti, 
kaj je to javna cesta, konstrukcijsko in funkcionalno, da ovrednoti sistem 
upravljanja s cestami programsko, projektno, kvalitetno, količinsko', vzdrže- 
valno in to v smislu vozne sposobnosti in trajnosti vozišča, da oceni sposobnost 
in predlaga sistem družbenega financiranja glede na kompleksnost vseh faz od 
raziskovalnega in projektnega dela do rednega vzdrževanja cest v odvisnosti 
od zahtevanega stanja vozne sposobnosti vozišča v letnem in zimskem času, 
da postavi normativne zahteve glede na dejavnost uporabnikov in upravljalcev 
javnih cest skupaj z vlogo inšpekcijske službe. 

Kljub temu, da moramo predlagatelju zakona priznati dokajšnjo mero 
solidnosti v izvršenem delu, pa ne moremo mimo tega, da je ostal gluh in tudi 
rahlo trmoglav in samosvoj, saj ni upošteval nekaterih pripomb, ki bi pred- 
loženi zakon lahko vrednotile s strokovnega stališča. 

5* 
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Najprej nekaj pripomb z družbenega aspekta. Cesta z vsemi svojimi ele- 
menti, ka jih obravnavata 1. in 31. člen, je izrazita inženirska konstrukcija, ki 
služi za vse vrste cestnega prometa s ciljem povezovanja in odpiranja regij 
v prostoru. S tem pa funkcija javne ceste ni samo lokalna, regionalna ali 
republiška, temveč je gotovo tudi jugoslovanska, balkanska, evropska, svetovna. 

Ta njena funkcija pa je odvisna od pomembnosti same prometne smeri 
v prostoru. Čudno pri tem pa je, da smo pozabili pri formuliranju prvega 
odstavka 6. člena uporabiti ugotovitve obeh strokovnih jugoslovanskih posvetov 
s področja cestne gradnje v Budvi leta 1971 glede pogojev, ki jih morajo izpol- 
njevati jugoslovanske magistralne ceste in katerih eden se glasi: 

»Razvoj posameznih republik in Jugoslavije kot celote je vezan na razvit 
sistem cestnega omrežja. Glede na tehnično-prometne lastnosti in kompleksno 
družbeno vlogo ceste imajo prvenstveno prometno vlogo in predstavljajo eno 
od osnovnih faktorjev medregionalnega povezovanja in razvoja v nacionalnem 
in mednarodnem prostoru.« 

Mogoče je tega kriva odsotnost predstavnikov slovenske vlade in skupščine 
na obeh posvetih, kjer so bili prisotni odgovorni organi drugih republik, zvezni 
organi in predstavniki JLA. Slovenijo so zastopali le predstavniki Društva 
za ceste Slovenije in cestnega sklada, na drugem sestanku pa tudi predstavniki 
univerze. Magistralne ceste in nekatere regionalne ceste pa imajo verjetno 
tudi pri nas v Sloveniji jugoslovanski, medrepubliški in mednarodni značaj. 
Kolikor mi je znano, smo glede tega v mnogo boljših stikih za avstrijskimi, 
italijanskimi in madžarski obmejnimi pokrajinami. Verjetno nam to daje 
material za razmišljanje o tem, da ni dobro, če se naši strokovni krogi s tega 
področja zapirajo v republiške meje. 

Ce hočemo ali ne, moramo priznati, da so raziskovalni in izkustveni 
rezultati doma in v svetu ustvarili nekatere tehnične normative, ki veljajo 
za gradnjo in za vzdrževanje cest tako na Norveškem, v Iranu, v Libiji kakor 
tudi v Crni gori ali Sloveniji. To je pokazal tudi 14. svetovni kongres letos 
v Pragi. To bi moralo verjetno biti tudi podlaga za pripravo našega zakona 
o javnih cestah, ne pa da je prilagojen predvsem naši slovenski zaprti družbeno- 
politični organiziranosti, miselnosti in praksi. 

S tem ne izključujem, da je v njem mnogo določb, ki so lahko podlaga za 
pripravo zakona o javnih cestah tudi v zvezi in v drugih republikah, seveda 
le pod pogojem, da so vsi osnovni tehnični kriteriji, ki karakterizirajo javno 
cesto v našem zakonu, enotni za vso Jugoslavijo in da niso v nasprotju z med- 
narodnimi obveznostmi, konvencijami in tehničnimi pogoji. 

Samo nekaj primerov. Naši tehnični predpisi o elementih projektiranja 
javnih cest govorijo tudi o počasnih pasovih na vzponih in padcih na javnih 
cestah, o čemer naš zakon ne govori ničesar, o križiščih, o preglednosti, svetlih 
profilih itd., in za vse to dajejo minimalne tehnične zahteve. Upoštevati 
moramo, da so se navedeni tehnični pogoji pripravljali od leta 1966 do 1969 
in da so bili že do sprejetja leta 1970 zastareli, ker promet iz dneva v dan 
vrtoglavo raste, temu primerno pa se nenehno spreminjajo tudi tehnični pogoji. 
Tako prihaja vsako leto do novih izkustev in je tudi v letu 1970 prišlo do novih 
rezultatov in sprememb predpisov, ki jih je potrdil 14. kongres o cestah v 
Pragi. 

Ker je pri nas to dokaj neorganizirano in ker takih institucij, ki bi delale 
tako ažurno in strokovno, nimamo, so tudi možnosti za spremembo predpisov 
manjše in še to v glavnem na podlagi tujih izkušenj. Seveda temu botrujejo 
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tudi naši pogledi na raziskovalno dejavnost, na organiziranost, opremljenost 
in programiranje preiskovalne dejavnosti s tega področja. Takšno stanje in 
spoznanje je tudi botrovalo nekaterim dokaj primitivnim gledanjem na osnovne 
strokovne zahteve, ki bi jih moral reševati zakon o javnih cestah. Temeljno 
vodilo bi moralo biti, da postavimo in ovrednotimo javno cesto z vsemi tistimi 
elementi, ki bodo zakonsko zavarovali pravice do varnega in udobnega prometa, 
ekonomičnost gradnje, prostorne funkcije in da ne bo objekta, ki bo našo 
pokrajino spremenil v odlagajoče smeti. 

Javna cesta mora omogočiti sodobni mednarodni promet tudi zaradi sodobne 
civilizacije in prometne kulture, upoštevajoč pri tem psihološke, vitalne in teh- 
nične potrebe človeka-potnika in voznika. Javna cesta ne sme postati element 
špekulacij na račun voznika in potnika niti objekt materialnih tendenc, eksploa- 
tacij in špekulacij na račun varnosti vseh, ki sodelujejo pri uporabi javne 
ceste. 

Mislim, da je zakon v teh točkah dokaj plaho postavil osnovne normative, 
kar pa ni v prid funkciji javne ceste. Na tem mestu moram poudariti, da 
društvo za ceste ni imelo dovolj prilike povedati svoje strokovno mnenje, prav 
tako pa tudi ne druge institucije. Po mojem mnenju so sodelovali bolj anonimni 
strokovni krogi. Vsaj iz poročil in materiala ni razvidno, kdo je sodeloval. Vse 
to nam dokaj jasno kažejo formulacije 4. poglavja zakona v 32., 33., 36., 37., 
38. in 52. členu. Obvezna gradnja vozišč za počasni promet je na primer sploh 
izpuščena, prav tako pa ni primerno urejen svetlobni profil. Vse to nam 
jemlje priložnost za to, da bi skozi našo deželo tekle evropske mednarodne 
ceste, je pa tudi v nasprotju s členom 6 istega zakona, ki na koncu prvega 
odstavka pravi, da magistralne ceste služijo za mednarodni promet in usmer- 
janje glavnih prometnih tokov. 

Mislim, da je to kratkovidna politika, ki ne upošteva bridkih in zelo zelo 
dragih mednarodnih izkušenj. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Oprostite, ker sem nekaj več govoril o 
tem, o čemer se je v vseh dosedanjih razpravah malo razpravljalo. Mnenja sem 
namreč, da moramo o javnih cestah razpravljati kot o subjektu in ne kot ob- 
jektu. Majhna ilustracija, ki to potrjuje: 

Cestna podjetja, ki imajo v svojih osnovnih sredstvih gradbene stroje za 
vzdrževanje cest, tovornjake prekucnike za prevoz gramoza, drobljenca, asfalta 
itd., ki imajo gradbene inženirje in tehnike za projektiranje, vzdrževanje in 
gradnjo cest in objektov, se po svoji funkciji razvrščajo v prometno sfero 
tako pri gospodarski zbornici, sindikatih, izvršnem svetu, kakor tudi pri sekre- 
tariatu za gospodarstvo. 

Po tej logiki bi lahko cestna podjetja zaradi avtomobilov uvrstili med 
avtoprevoznike, zaradi asfalta in betona v kemijo, zaradi kamnoloma v ru- 
darstvo, zaradi prehodov čez proge v železničarje in ne vem kaj še. Res težko 
se je odločiti, kam z njimi. 

Tovarišice in tovariši! Iztreznimo se že enkrat in recimo odkrito, kakor to 
pravi srbski pregovor: »Bobu bob, popu pop.« To nas stane časa in denarja, 
strokovno pa vse manj veljamo. To je izjavil direktor strokovnih služb cestnega 
sklada na zadnji seji,-jaz pa še vprašujem: Kdo je bil do sedaj kriv za to in kdo 
bo vnaprej in čemu šolamo gradbene strokovnjake za ceste vseh profilov? 
Prepustimo vendar vse to prometnikom. 

Pripravil sem nekaj amandmajev, nisem pa mogel dobiti 10 poslancev. 
Prosil bi, če jih lahko preberem, pozneje pa bi zbral potrebne podpise. 
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Predsednik Miran Goslar: Lahko prečitaš, samo dobiti moraš deset 
podpisov. 

Miloš Polič: ki. členu: Dosedanji 1. odstavek naj se spremeni tako, 
da se glasi: »Cesta s svojo prometno površino, ki je splošnega pomena za cestni 
promet in izpolnjuje pogoje, ki jih določa ta zakon in na njegovi podlagi izdani 
predpisi, je javna cesta.« 

K 6. členu: V prvi vrsti prvega odstavka naj se vstavi med besedi »reda, 
ki« tekst, ki se glasi : »ki pospešujejo razvoj posameznih republik in Jugoslavije 
kot celote,...« V prvi vrste šestega odstavka naj se med besedi »so ceste« 
doda besedo »preostale«. 

K 9. členu: Besedilo tega člena se dopolni tako, da glasi: »Nekategorizirane 
ceste, ki so namenjene za promet z motornimi vozili, morajo izpolnjevati, glede 
na njihovo pomembnost, vse tehnične pogoje, ki so predpisani za kategorizirane 
ceste.« 

K 12. členu: Na koncu prvega odstavka naj se za besedo »potrebe.« črta 
pika in doda tole besedilo »potrebe glede razvoja in vzdrževanja cestnega 
omrežja SR Slovenije in SFR Jugoslavije.« 

K 32. členu: Na koncu prvega odstavka naj se črta pika za besedo »obre- 
menitvi« ter doda naslednji tekst: »za določeno vozno dobo, po tehničnih pred- 
pisih o elementih za projektiranje javnih cest«. 

K 33. členu: Za prvim odstavkom naj se doda drugi, ki se glasi: »Potek 
trase ceste in cestno gradbene objekte je potrebno čimbolj prilagoditi naravnemu 
okolju.« 

K 36. členu: Na koncu prvega odstavka naj se črta pika in doda novo 
besedilo »upoštevajoč tudi kasnejše ojačitve vozišča«. 

Drugi odstavek naj se dopolni tako, da se glasi: »Če bi višina 4,5 m pri 
gradnji objektov na lokalnih in nekategoriziranih cestah povzročala. ..« in 
nadaljnje dosedanji tekst. 

K 36. a členu: Doda naj se nov člen, ki se glasi: »Na javni cesti z gostim 
prometom in kadar to zahteva varnost prometa je potrebno na strmih in 
daljših vzponih in spustih zgraditi poseben vozni pas za vožnjo počasnih tovor- 
nih motornih vozil in avtobusov. 

Na začetku in na koncu počasnega pasu mora biti vozišče pregledno.« 
K 37. členu: Prvi odstavek naj se dopolni tako, da se glasi: »Javna cesta 

mora biti zgrajena oziroma rekonstruirana po elementih iz 32. člena za maksi- 
malno dovoljen osni pritisk 10 ton«. . 

K 38. členu: Besedilo prvega odstavka naj se dopolni tako, da se glasi: 
»Križišča javnih cest.. . morajo biti urejena in pregledna ter morajo .. . pro- 
metnimi znaki, tako da zagotavljajo neovirano odvijanje prometa in njegovo 
varnost.« 

V drugem odstavku v drugi vrsti črtati besedi »treba urediti« in namesto 
njih vstaviti besedi »potrebno izvršiti«. 

K 41. členu: V drugi vrsti naj se zamenja vrstni red besed »mesta zunaj 
vozišča« v » zunaj vozišča mesta« in med besedi »katerih lahko« postaviti besedo 
»se« »na katerih se lahko«. 

Na strani 16 naj se v drugi vrsti doda med besedi »vozil, prostori« še beseda 
»počivališča«. 

K 44. členu: Na koncu odstavka naj se črta pika in doda besedilo »vendar 
tako, da ne ogrožajo varnosti prometa.« 
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K 52. členu: V četrti in peti vrsti naj se črta besedilo: »nove podlage za 
predpisano nosilnost vozišča« in se nadomesti z novim besedilom »nove kon- 
strukcije ali nosilne plasti vozišča glede na zahtevano vozno sposobnost in vozno 
dobo vozišča«. 

K 80. členu: Spremenjeni prvi odstavek naj postane 2. odstavek 33. člena. 
Drugi odstavek naj se spremeni tako, da se glasi: »Po dokončanju gradbenih 

del mora investitor brežine nasipov in ukopov, cestne objekte, priključke in 
okolico ceste, odjemna mesta in deponije viška gradbenih materialov čimbolj 
prilagoditi naravnemu okolju ter prostor krajinsko urediti«. 

To so moji predlogi za spremembo oziroma dopolnitev za jasnejšo oprede- 
litev in formulacijo zakona. Hvala lepa. 

Predsednik Miran G o s 1 a r : Dobro, če najdeš podpisnike, naj se stvar 
razmnoži, da bomo imeli amandmaje vsi na mizi. Besedo ima Franc Svetelj. 

Franc Svetelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Najprej moram poudariti, da v celoti podpiram predlog zakona o javnih cestah, 
ker trenutno vsebuje najboljše možne rešitve zlasti glede bodočega financi- 
ranja javnih cest. V tem pogledu pomeni predlog pomemben korak naprej. 
V zvezi z odlokom oziroma s predlogom odloka o razvrstitvi javnih cest II. reda 
v SR Sloveniji pa bi predlagal naslednji amandma ... 

Predsednik Miran Goslar: Opozarjam te, da odlok še ni na dnevnem 
redu. (Svetelj: Razumel sem, da je tovariš Vadnjal uvodoma...) Da, on je dal 
obrazložitev k odloku, ampak obravnavali pa ga bomo kasneje. 

Besedo ima Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši? Povsem 
napačno bi bilo, če bi sprejemali predpise, ki bi že od vsega začetka pred- 
stavljali žarišče gospodarskih in političnih sporov. 

Mislim na financiranje lokalnih cest ali bolje rečeno na delitev tistega dela 
sredstev, ki je namenjen za ceste in ki naj bi se po predlogu 30. člena razdelil 
občinam. Ne gre za povečevanje teh sredstev, temveč samo za ta sredstva. 

Ugotavljam,, da je besedilo 30. člena vsota nenačelnosti in uveljavljanja 
ozkih lokalnih interesov. Že leta in leta govorimo, da bi bilo potrebno zmanjšati 
razlike pogojev gospodarjenja. Tu pa zopet pozabljamo za naša načela in 
pripravljamo prav nemogoč start za gospodarjenje z lokalnimi cestami. Dovo- 
lite, da povem nekaj številk: 

V primeru, da sprejme skupščina predlog 30. člena brez dodatnega amand- 
maja pristojnega odbora, bo odpadlo na km lokalne ceste npr. občini Slovenska 
Bistrica povprečno le 3340 din, občini Šentjur pri Celju 3370 din, občini Laško 
3630 din, Litija 3800 din, na drugi strani pa npr. občini Koper 18 830 din, 
Izola 15 550 din, Skof ja Loka 14 810 din, Ljubljana 14 520 din itd. Protestiram 
proti taki delitvi družbenih dobrin in, ker to pomeni razmerje 1 : 5,6. Ne morem 
razumeti, kako more izvršni svet privoliti v takšne nevzdržne razlike med 
občinami. Takšna delitev bi pripeljala do bogatenja nekaterih in siromašenje 
drugih občin. Prebivalstvo s tem ne bo zadovoljno, zato občine takšnih rešitev 
tudi ne morejo sprejeti. 

Med razpravami pa je prišlo še do novega kompromisa, ki ga predlaga v 
svojem amandmaju odbor za proizvodnjo in blagovni promet. Iz načelnih 
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razlogov ga odločno odklanjam, pa čeprav bi imela moja volilna enota od tega 
trenutno korist. Dovolite, da dam v tej zvezi nekaj podatkov. Če bi skupščina 
amandma, po katerem naj bi se manj razvitim občinam odstopil 100 %> dohodek 
od pristojbin za cestna motorna vozila, sprejela, bi dobila na osnovi tega 
dohodka leta 1970 nerazvita občina — imenoval jo bom občina X — na en 
kilometer poprečno 4980 novih dinarjev, druga, sosednja, tudi nerazvita občina 
— imenoval jo bom občina Y — pa kar 13 047 din na kilometer lokalne ceste. 
Občina Y bi torej dobila 2,7-krat več na kilometer kot občina X, s temi 
sredstvi prav gotovo ne bo mogla vzdrževati — tudi najbolj skromno — svojih 
makadamskih cest, sosednja občina pa bo lahko v nekaj letih asfaltirala 
občinske ceste. Ljudje v občini X bodo preklinjali svojega župana in svoje 
načelnike, medtem ko bodo prebivalci občine Y hvalili svoje predstavnike in 
njihovo modro gospodarsko politiko. 

Tovariši, ali je to resno? Je to v skladu z našo socialistično politiko? Mislim, 
da ni. Ali je zasluga občinskih vodstev, če imajo občine več tovarnjakov, in 
ali je krivda občine, če imajo le malo tovornih vozil? Večina tovornih vozil 
opravlja svojo dejavnost na asfaltiranih, magistralnih in regionalnih cestah, ne 
pa na občinskih. Ce bi bilo več časa, bi vam prav gotovo lahko postregel s še 
več takšnih absurdov. 

V tej zvezi pa izrekam tudi kritiko našega dela. Ko se sprejemajo razni 
predlogi, je potrebno napraviti izračun, kako je to videti v praksi v ceh 
Sloveniji in ga tudi predložiti vsem poslancem. Sele nato bo mogoče sprejemati 
odločitve, ki bodo imele trdno podlago. Ze nekaj nakazanih primerov jasno 
dokazuje, da sporov, nezadovoljstva, odporov in političnih problemov ne bo 
malo, če bo skupščina sprejela predlog 30. člena brez dodatnega amandmaja 
pristojnega odbora ali pa če tudi sprejme dodatni amandma pristojnega odbora. 

Predlog predlagatelja je tudi v nasprotju z duhom stališč o socialnem 
razlikovanju, ki so bila sprejeta na 3. seji konference ZKS. Menim, da bi bilo 
politično povsem v redu, če bi proti takemu predlogu protestirala Socialistična 
zveza in ZK1S zlasti glede na stanje, ki se zrcali v številkah, o katerih sem 
govoril malo prej. 

Po mojem mnenju moramo s prenosom cest na občine prenesti tudi ustrezna 
sredstva, da s tem zagotovimo pravičnejši standard za gospodarjenje z občin- 
skimi sredstvi. To je bilo vedno stališče Slovenije do federacije: Prenašajte 
obveznosti, obenem pa zagotovite tudi prenos sredstev. Nikakor pa nisem za to, 
da bi slabili sklad republiške cestne skupnosti. Glede na to je po mojem pre- 
pričanju sprejemljiv le amandma tovariša Mirka Zlendra, ki je sicer tudi 
kompromisna rešitev, je pa nedvomno najbolj pravična rešitev v primerjavi 
z vsemi dosedanjimi kompromisnimi predlogi. 

Predlog pozdravljam predvsem iz razloga, ker zagotavlja tudi prenos 
ustreznih rešitev in s tem enakopravnejše pogoje za gospodarjenje z lokalnimi 
cestami. Zavzemam se in pozivam vas, tovariši poslanci, da na podlagi teh 
številk, ki jih na žalost vsi nimate, podpiramo edino pravični amandma tovariša 
Zlendra, ki gre celo v škodo občine Maribor. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Mirko Žlender ima besedo. Prosim. 

Mirko Zlender: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Izhajam iz tega, kar je povedal tovariš Vadnjal v svojem uvodnem ekspozeju, 
in sicer da mirne rešitve problematike, ki jo ureja 30. člen, brez vročih diskusij 
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najbrž ne moremo doseči, kajti vsak si lahko sam izračuna, koliko bo z eno ali 
drugo varianto dobil in izgubil. Ograjujem se od ocene, ki jo je dal tovariš 
Pušenjak, da je moj amandma najbolj pravičen. Zelo težko je namreč v taki 
obilici zahtev iskati pravičnost, zlasti absolutno. V Mariboru smo na različnih 
posvetih z intenzivnimi pripravami in razmišljanjem o teh predlogih prišli do 
stališč, ki so dobila v amandmaju svojo pravno formulacijo. Izhajali smo s 
stališča, ki smo ga vedno zastopali nasproti zvezi, da je treba s prenosom 
obveznosti prenašati tudi ustrezna sredstva. 

Res je, da je predvideno, da se bo participacija pri taksah na motorna 
vozila povečala, da se bo uvedla večja udeležba na prodano gorivo, vendar je 
treba upoštevati tudi to, da so bile lokalne ceste, ki so bile sedaj v upravljanju 
občin, različno kvalitetno vzdrževane; ne zaradi tega, ker v občinah ne bi bilo 
dobre volje, pač pa zaradi tega, ker finančna sredstva v posameznih občinah 
niso zadostovala niti za najnujnejše vzdrževanje. Iz pregledov in statistik, ki jih 
je daL na razpolago sekretariat za gospodarstvo in cestni sklad, se da razbrati, 
da je imelo do sedaj 27 občin manj kot 5000 din na km lokalnih cest. Po 
podatkih cestnega podjetja so stroški normalnega vzdrževanja brez investicij- 
skega vzdrževanja na lokalnih cestah med 7000 in 8000 din. Torej lahko že iz 
tega podatka vidimo, da je tudi lokalna cestna mreža zelo dezinvestirana. 

K temu pa je treba dodati dejstvo, da pride na občine še okrog 30 °/o 
dosedanjih republiških cest oziroma natančneje 1794 km in da je od cest, ki jih 
republika prenaša na občine, samo 3,8 °/o ali 4 fl/o moderniziranih cest. To so 
ceste, ki so praktično v takem stanju, kot so vse občinske ceste, v enem predelu 
slabše, v drugem boljše, v nobenem primeru pa ne ustrezajo sodobnemu pro- 
metu. 

Ce upoštevamo dejstvo da so občine razpolagale s 5000 din na km za 
vzdrževanje cest in da bodo sedaj prevzele še 30 °/o cest iz republike, to je okrog 
1700 km, je ob tem, da stane danes normalno vzdrževanje kilometra ceste med 
7000 do 8000 din, jasno, da bo prišlo do debalansa, ki ga nobena delitev sredstev, 
ki so predvidena za občine, ne more spraviti s sveta. Iz tega sedaj sklepam tole: 
s prenosom 1700 km cest je republika dala te ceste občinam. Dokler govorimo 
o poprečju, je v redu, ko pa to pogledamo po bliže, se nam pokaže kaj čudna 
slika. Neka občina ne dobi nobenega km cest, druga občina pa dobi 138 km cest. 
Ce imamo pred očmi bilanco cestnega sklada, se nujno postavlja vprašanje, v 
kakšnem položaju se bodo znašle tiste občine, ki bodo že pri dosedanjem po- 
manjkanju denarja dobile iz republike 10 ali 50 ali 100 km cest itn. Ravno 
zaradi tega smo prišli do sklepa, da bi bilo treba v tako neurejen sistem 
vključiti korekcijski faktor, ki naj bi upošteval kilometrino prenesenih cest 
iz republike na občino. Ta smisel moj amandma tudi zasleduje in zato bi prosil 
poslance, da se s tem problemom resno soočijo, ga pretehtajo in se nato 
odločijo, ali bodo amandma podprli ali ne. 

Predsednik Miran Goslar: Andrej Grahor, predsednik republiškega 
odbora sindikata delavcev v prometu in zvezah ima besedo. 

Andrej Grahor: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
K besedi se oglašam kot predsednik republiškega odbora sindikata delavcev 
v prometu in zvezah Slovenije in kot predstavnik Zveze sindikatov Slovenije. 

Danes obravnava skupščina predlog zakona o cestah, ki je bil deležen dokaj 
široke podpore. Torej lahko rečemo, da prinaša po mnenju mnogih nekaj 
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novega in dobrega. Pri pregledovanju dosedanjih razprav sem prišel do sklepa, 
da od predloga tega zakona večina pričakuje dvoje: več sredstev v občinske 
proračune za lokalne ceste in večji vpliv na tista sredstva, s katerimi sedaj 
republiški sklad za ceste vzdržuje in gradi ceste. 

Oba interesa sta razumljiva, sprejemljiva in ju lahko le pozdravimo. Naše 
izhodišče za oceno tega zakona je drugačno: Kako vpliva na gospodarjenje 
z republiškimi cestami in še posebej kako vpliva na položaj cestnega delavca 
in kolektivov cestnih podjetij? Menim, da predlog zakona na vprašanji ne 
odgovarja popolnoma zadovoljivo. 

V zakonu predvidena ustanovitev skupnosti za ceste, ki bi jo vodila skup- 
ščina, je deležna tudi naše podpore. Koristno se nam zdi tudi, da sedanji do- 
polnjeni predlog zakona spet predvideva možnost ustanovitve regionalnih 
skupnosti. Sestava skupščin je v veliki meri prepuščena statutu, Zato se bomo 
zlasti pri sestavi statuta zavzemali za to, da bodo imeli cestni delavci v skupščini 
primerno zastopstvo. Verjetno je prav, da zakon tega vprašanja ne ureja 
dokončno. 

Še bolj odprto se nam zdi vprašanje položaja cestnih podjetij. V dosedanji 
razpravi se je izoblikovalo precejšnje nezaupanje do njihovega dela. Mnogi 
menijo., da je potreben večji nadzor. Predlog zakona tej zahtevi le delno ustreza. 
Predvideva namreč, da bo med skupnostjo za ceste in cestnimi podjetji sklenjena 
pogodba za srednjeročno razdobje, To prinaša sicer natančne obveznosti cestnih 
podjetij ne glede na potrebe na cestah. Srednjeročnost pa pomeni, da je dolgo- 
ročni interes podjetij za stanje cest in za opremo odpade ali pa je samo 
omejen. To velja zlasti za večje investicije. Očitno so investicije, ki jih ni 
mogoče amortizirati v pogodbenem roku, v veliki meri negotove. Torej bo treba, 
ali v pogodbi upoštevati pospešeno amortizacijo ali pa vlagati v dolgoročne 
naložbe posebej iz cestnega denarja, kot to predvideva 15. člen za gradbeni 
material. Izven podjetij pa bo večina takih investicij manj rentabilnih, ker 
bodo manj izrabljene itd. Obenem se kolektivi cestnih podjetij znajdemo v 
negotovosti, ali bo pogodba, ko poteče, obnovljena. Gospodarski načrt, izobrazba 
kadrov, oprema, vse to visi v zraku. Negotovost je še podčrtana z možnostjo, 
da se ustanovi posebna tehnična služba, ki lahko zamenja cestno podjetje. Gre 
za negotovost, ki ne koristi niti cesti niti cestnemu podjetju niti sredstvom za 
ceste, najmanj pa delavcem v cestnih podjetjih. 

Pojdimo korak dalje. Eden izmed razlogov za zakonski predlog je bil 
povečan nadzor nad porabo sredstev za vzdrževanje cest in za gradnjo cest. 
Recimo, da bodo to dosegla cestna podjetja, ki bodo delala po pogodbi. Toda 
predlog zakona izrecno predvideva tudi tehnično službo skupnosti za ceste, ki 
bo opravljala v bistvu enako delo kot cestna podjetja. Zanjo pa ni predviden 
nikakršen nadzor, nikakršna pogodba in nikakršen status. Njen položaj ureja 
le status skupnosti. Skupnost torej opravlja delo neposredno, kakor si ga sama 
naroči in kakor se sama nadzoruje. Dovolite, da omenim, da gre za popolno 
izjemo v našem sistemu. Res imamo vrsto skupnosti — na področju družbenih 
dejavnosti na primer —■ to, da nobena od teh skupnosti: 

1. ne upravlja neposredno s sredstvi, zgrajenimi s človeško roko. To je 
prepuščeno temeljnim organizacijam združenega dela; 

2. ne opravlja neposredno dejavnost, ki naj bi jo financirala, tudi ne vodi 
bolnišnic, šol, vrtcev itd. To delajo organizacije združenega dela, ki prejemajo 
od skupnosti sredstva po letnih pogodbah, vendar ni mogoče, da bi prišlo do 
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tega, da bi lahko cel kolektiv bolnice nenadoma ugotovil, da je na cesti, delo 
v bolnici pa opravlja tehnična enota skupnosti; 

3. nobena teh skupnosti nima pravice, da bi ustanavljala s svojim statutom 
v svojem okviru tehnične službe in jim odrejala pravice in dolžnosti. Nasprotno, 
take službe so bile ukinjene. 

Ko smo razpravljali o statutu tehnične službe iz sedanjega 18. člena pred- 
loga zakona, sem imel priliko slišati, da tudi enote sedanjega cestnega sklada 
niso samostojno organizirane. Menim, da se položaj sedaj tako z ustavnimi 
dopolnili kot s tem zakonom bistveno spreminja. Dobimo samoupravno cestno 
skupnost, ki financira vzdrževanje cest in novogradnjo cest. Normalno bi bilo, 
da kakršnokoli konkretno delo prepušča tudi nadzor samoupravno organizi- 
ranemu združenemu delu. Zdi se nam, da tudi v sedanjem predlogu zakona 
ni videti zveze med XXI. in XXII. dopolnilom ustave SFRJ in določili tega 
zakona o strokovnih in tehničnih službah skupnosti za ceste. Mislimo, da bi 
morala biti zveza zagotovljena že v samem zakonu. Iz povedanega sledi, da 
smo prepričani, da bi morali biti odnosi cestnih podjetij do cest stalni in 
nesprejemljivi, njihova dolgoročna obveznost, ki jim daje možnost načrtnega 
dela. 

Z njimi naj bi skupnost sklepala pogodbe za uresničevanje konkretnih 
nalog za vzdrževanje ceste. Ce pa je res potrebna tudi tehnična služba, potem 
morajo biti tudi tu računi čisti in pravice jasne. Ta služba ali te službe so 
lahko le ena ali več temeljnih organizacij združenega dela, ki opravljajo de- 
javnost posebnega družbenega pomena. 

Odnosi pa morajo biti enako jasni kot s cestnimi podjetji: pogodba enaka, 
nadzor enak, odgovornost enaka in tudi enake samoupravne pravice. 

Zaradi tega smo predlagali in še predlagamo, da se 23. člen predloga 
zakona spremeni tako, da se glasi: »Tehnična služba, ki jo ustanovi republiška 
skupnost za ceste po 17. členu tega zakona, je temeljna organizacija združenega 
dela, ki opravlja dejavnost posebnega družbenega pomena. Razmerja med 
republiško skupnostjo za ceste in tehnično službo iz prvega odstavka tega 
člena se uredijo po 20. členu tega zakona.« 

K našemu predlogu smo že slišali pripombe, da je organizacija združenega 
dela stvar vsake delovne organizacije oziroma zahteva delovnih ljudi v tej 
organizaciji. Naj opozorim, da tu ne govorimo o delovni organizaciji ah o 
statutu delovne organizacije, ampak sedanji 23. člen daje statutu republiške 
skupnosti pravico, da ureja pravice in dolžnosti delavcev — torej združenega 
dela — ne glede na njihove ustavne pravice. Prepričani smo, da — kolikor je 
sploh dana ustavna možnost — če taka skupnost organizira kakršnokoli organi- 
zacijo združenega dela, morajo biti tej organizaciji združenega dela izrecno 
in v celoti zagotovljene vse ustavne pravice, ki jih ima temeljna organizacija 
združenega dela. Tak odnos pa je tudi najbolj smotrn, saj pomeni čiste račune 
tudi glede sredstev, ki jih skupnost zaupa tej temeljni organizaciji združenega 
dela. 

Dovolite mi, da se dotaknem še 112. člena. V sedanjem besedilu naj bi 
republiški odbor sindikata delavcev v prometu in zvezah, katerega predsednik 
sem, imenoval v iniciativni odbor za priprave na ustanovitev republiške skup- 
nosti za ceste dva člana in to kot predstavnika cestnih podjetij. 

Ne branimo se soodgovornosti za priprave za ustanovitev te republiške 
skupnosti, če skupščina meni, da moramo nositi svoj del odgovornosti. Seveda 
pa lahko od nas imenovani člani predstavljajo le sindikalno organizacijo 
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delavcev cestnih podjetij. Res je, da je odstotek organiziranosti v našem sindi- 
katu praktično sto odstotkov in da torej lahko tudi naši predstavniki govorijo 
v imenu pretežne večine cestnih delavcev. 

Ni pa mogoče sprejeti stališča, da smo pooblaščeni kogarkoli imenovati kot 
predstavnika cestnih podjetij. Cestna podjetja predstavlja tisti, ki ga določijo 
delavski sveti teh podjetij ali morda po njihovem sporazumu tisti, ki ga imenuje 
pristojni organ njihovega združevanja ali morda tisti, ki ga bo imenoval 
delavski svet združenega podjetja za ceste. 

Kolikor naj bi 112. člen predloga zakona zagotavljal udeležbo predstavnikov 
cestnih podjetij, potem je po našem mnenju treba določiti drugačen način ime- 
novanja teh članov iniciativnega odbora. 

Se enkrat: Ne izmikamo se odgovornosti, toda ne moremo si lastiti pravic, 
ki nam ne gredo. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Razprava o predlogu 
zakona o javnih cestah in o predlogu odloka o razvrstitvi javnih cest v SR 
Sloveniji je bila že doslej in je še vedno izredno živahna, bila pa naj bi tudi 
plodna, to se pravi konstruktivna. 

Po členu 33, ki je postal po novem predlogu zakon o javnih cestah člen 30 
in ki odreja ključ za delitev sredstev, je bilo skoraj toliko različnih variant, 
kot je občin v Sloveniji. Kljub delnim kompromisom pa je vsaj še toliko 
spreminjevalnih predlogov, kolikor je v Sloveniji regij. Zainteresiranost je 
razumljiva, saj se tako občine kot regije zavedajo pomembnosti prometnih 
povezav. S tem pa seveda ni rečeno, da se tega problema ne zaveda republika 
— glede hitre ceste Šentilj—Nova Gorica — pa tudi zveza, ki ji ne more biti 
vseeno, kako bo urejena najbolj frekventirana vpadnica v Jugoslavijo. 

Na prejšnji seji našega zbora so nas opozorili, da moramo hitro ukrepati, 
če nočemo-, da bi nas mednarodni tranzit obšel. Torej že geopolitični položaj 
Slovenije zahteva, da moramo hitro cesto Šentilj—Nova Gorica čimprej zgraditi 
v celoti, za njo pa kmalu tudi druge hitre ceste. 

To pa zahteva velika sredstva. Ker predvidena podražitev bencina zaradi 
zamrznjenih cen pred marcem 1972 ne pride v poštev, bo cestnemu skladu 
ostalo celo manj sredstev, ko jih je imel na razpolago lani in letos, položaj 
v občinah pa je takšen, kot je razložil tovariš Žlender. 

Glede na to, da sprejema zakona o javnih cestah ne moremo odlagati, saj se 
je odlaganju odločno.uprl zbor delegatov občin pa tudi pretežno število skup- 
ščinskih odborov, moramo najti skupno najboljšo rešitev. Poglejmo najprej, 
s kolikšnimi finančnimi sredstvi lahko računa republiški cestni sklad. Ce bo 
veljal zakon od 1. 1. 1972, bo imel sklad za tekoče vzdrževanje v prihodnjem 
letu na razpolago 72 milijonov din, medtem ko je imel letos 72 milijonov din, 
prihodnje leto torej 95,8 ®/o letošnjih sredstev. Za investicijsko vzdrževanje 
v letu 1972 pa bo imel 137 milijonov din namesto letošnjih 176 milijonov ali le 
77,7 °/o letošnjih sredstev. Kar manjka, naj bi v marcu leta 1972 ali pa vsaj 
aprila pridobili s podražitvijo bencina za 30 par in plinskega olja za 20 par pri 
litru. Takse za avtobuse, tovornjake in vlečna vozila bi zvišali za 50 °/o, za 
priklopnike 75 %», za osebna vozila ter motorna kolesa pa za 100 %. Del sredstev 
bi dobili tudi od taks za vozila na plinski pogon, s posojilom mednarodne banke 
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in iz ljudskega posojila. Se hitrejši učinek bi bržkone dosegli, če bi bilo mogoče 
80 ■% davka na gorivo dati za ceste. 

Zveza je sicer — ne malo po zaslugi naše republike — ta sredstva decen- 
tralizirala, toda republika mora, kot vemo, kriti 28 milijard starih dinarjev, ki 
so nanjo prenesene kot deficit zvezne neproračunske bilance, zaradi česar mora 
poseči, kot bomo videli pozneje, celo po presežkih republiških samoupravnih 
interesnih skupnosti in še drugih sredstvih. Če so podatki podjetij javnega 
cestnega prometa točni, financirajo ceste v drugih evropskih državah porabniki 
s 70 °/o, država pa s 30'%. Približno enako razmerje je bilo v preteklosti tudi 
pri nas, saj so bih pri financiranju v obdobju 1966—1969 neposredni uporabniki 
udeleženi z 68,25 °/b oziroma z nekaj več, saj je znano, da so za ceste zelo 
veliko prispevali tudi občani v obliki samoprispevka. Podatki iz že omenjenega 
vira pa tudi dokazujejo, da smo v obdobju 1956 do 1964 dali za ceste 19,9 '"/o 
narodnega dohodka, od leta 1965 do 1969 pa 13,4'%. Lani se je odstotek seveda 
zopet zelo povečal, saj smo z graditvijo hitre ceste Šentilj—Nova Gorica začeli 
odpravljati ozko grlo na prehodu iz srednje Evrope v jugovzhodno in naprej 
ter v obratni smeri. To je za Slovenijo, ki rešuje, kot sem že omenil, tudi 
jugoslovanski cestni problem, velik izdatek, ki pa se mu seveda ne more izogniti, 
ker bodo sicer prizadeti vsi. Vsako odlaganje investicije bi pomenilo odstranitev 
Jugoslavije od prometnih, turističnih in gospodarskih tokov. Na drugi strani 
pa je pomembno, da so urejeni tudi priključki na to cesto. Za vse to pa nam 
manjka sredstev. Kljub temu, da je zamrznitev cen zelo popularen ukrep, nam 
bo povzročil pri reševanju cestnih problemov veliko škodo, če. ne bomo po- 
gonskih goriv podražili čimprej in najmanj v nameravani višini. Drugega 
izhoda ni videti, zato se je treba začeti v tem smislu dogovarjati na ravni zveze, 
čeprav podražitev pogonskih goriv in avtomobilskih taks ni najboljša rešitev, 
ker bo delovala verižno. 

Za oba zakonska predloga bom glasoval. Podpiram tudi amandma Mirka 
Zlendra in tovarišev, ki ohranja globalno enako razmerje delitve sredstev med 
republiškim cestnim skladom in občinami, kakor je v 30. členu predloga zakona. 
Pomeni le pravičen popravek v prid občinam, ki imajo velike težave pri 
vzdrževanju lokalnih cest. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Milo Vižintin. 

Milo Vižintin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Z zadovoljstvom lahko razpravljamo o prvem zakonu o cestah, kajti čeprav je 
pomanjkljiv, je vendar to prvi dokument, po katerem se lahko ravnamo pri 
nadaljnji gradnji našega cestnega omrežja. Pripombe, ki jih je navedel tovariš 
Polič, so dobre in jih bom zato tudi podpiral. Glede razdelitve sredstev, mislim, 
da je to dobra rešitev, ne pa najboljša, ker pušča občinam nekoliko več sred- 
stev kakor pri prvotnem predlogu. Seveda smo tu v nasprotju s predlogom 
tovariša Zlendra, ki hoče delitev nekoliko spremeniti. Treba pa je ob tem vedeti, 
da tam, kjer se prodaja, se ne prodaja tako, da se samo »kasira«, temveč je 
treba tudi urejevati okolico bencinskih črpalk, urejevati razsvetljavo, na našem 
obmejnem področju je treba urejevati vse obmejne prehode, ki jih mora 
financirati v glavnem občina, in še vse drugo, kar potrebujejo uporabniki- 
tujci. Včasih se vprašujemo, ali je meja občinska ali državna. Zato mislim, 
da je v redu, če ostane občini nekoliko več sredstev, čeprav to vseeno ne krije 
vseh stroškov, Takšna rešitev je bila sprejeta na predlog primorskih in go- 
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renjskih občin in mislim, da bodo danes tovariši poslanci predlog, ki ga je 
predlagatelj sprejel in dal v novem predlogu zakona, tudi podprli. 

V zvezi s tem, da bi zakon pričel veljati šele s 1. junijem, se ne morem 
strinjati in predlagam, da prične zakon tudi o tem delu veljati takrat, ko bodo 
ceste prenesene na občino. 

Glede delitve sredstev, zbranih od taks na motorna vozila, se strinjamo 
s predlogom, saj republika tudi potrebuje sredstva za magistralne in regionalne 
ceste. Hvala lepa. 

- Predsednik Miran Goslar: Drago Bencina, prosim! 

Drago Bencina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslangi! 
Preden bi obrazložil amandma, ki sem ga dal k 30. členu, mi dovolite, da 
spregovorim nekaj besed o načelnih vprašanjih. 

Osebno mislim, da je pred nami pomemben sistemski zakon. To je prvi 
sistemski zakon, ki ga v republiški skupščini sprejemamo po sprejetih zveznih 
ustavnih amandmajih, zato mislim, da je povsem razumljivo, da je bila javna 
razprava zelo obširna in da je bilo k zakonu danih zelo veliko pripomb in 
predlogov oziroma amandmajev. Po mojem mnenju je bil prvotni osnutek zelo 
pomanjkljiv ravno glede ustavnih amandmajev. Sedanji osnutek teh pomanj- 
kljivosti nima več, po mojem predvsem po zaslugi pripomb, ki sta jih dala 
zakonodajno-pravna komisija in naš odbor za družbenoekonomske odnose. 
Mislim, da so bile te pripombe zelo upravičene in v glavnem tudi sprejete. 

V tem zakonu vidim dve novi kvaliteti in sicer: 1. da je zakon sprejel 
načelo, da so upravljanje, gospodarjenje in vzdrževanje cest zadeve posebnega 
družbenega pomena, in 2. da se uvaja nov način samoupravljanja na tem pod- 
ročju, to se pravi, da se ustanavlja samoupravna interesna skupnost. Mislim 
pa, da ti kvaliteti, če ju tako imenujem, v zakonu nista dosledno izpeljani, kar 
opozarja na to, da še vedno nismo povsem razčistili tega, kaj so pravzaprav 
zadeve posebnega družbenega pomena oziroma kako se lahko te zadeve uresni- 
čujejo v praksi. Zlasti pa mislim, da kvaliteti nista enotno postavljeni glede na 
razmerje med republiko in občinami. Zadeve na republiški ravni — to so 
zadeve, ki se tičejo republiških cest — so še kar dobro urejene, ne bi pa mogel 
tega reči za občinske ceste, ki jih puščamo nekoliko ob strani, češ 'da je to stvar 
občinskih skupščin. To je sicer res,'vendar obstaja bojazen, da bodo občinske 
skupščine s svojimi predpisi te ideje zelo različno uresničevale. Družbeni interes 
po mojem mnenju ni mogoče uveljaviti samo z načeli, pa tudi ne z zakonskimi 
določili, če le teh ni mogoče v praksi realizirati. Prav tako je tudi s samo- 
upravljanjem: Če je zgrajeno samo v načelu in nima potrebne materialne 
osnove, tudi ne more biti uspešno. Zaradi tega mislim, da je samoupravljanje 
in izvajanje tega družbenega interesa na občinskem nivoju precej vprašljivo, 
zlasti glede tega, kdaj in kako bo mogoče te zadeve uveljaviti. 

Za mene je vprašljiv tudi položaj občine. Ali je prav, da občini s tem 
zakonom odrekamo pravico, da bi sama določala vire sredstev za financiranje 
svojih cest? Ce to sprejemamo kot nujno zlo, potem se moramo vsaj potruditi, 
da bomo sredstva, ki jih občini dajemo, določevali po čimbolj objektivnih kri- 
terijih, ne pa po kriterijih, ki niso sprejemljivi. Mislim, da predvsem ni spre- 
jemljiv datum razvrstitve občinskih lokalnih cest, to je 1. 1. 1971. S tem v zvezi 
sem predlagal svoj amandma, ki ga podpira 15 poslancev. Po pomoti je izpadlo 
ime Zdenka Roterja. Jaz se opravičujem. 
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Ce bi ostali pri datumu 1. 1. 1971, potem, je popolnoma jasno, da bodo 
prizadete tiste občine, ki zaradi kakršnih koli razlogov v svojih občinskih 
odlokih niso razvrstile vseh tistih cest, ki bi jih lahko. Razlogov za to je bilo 
več, večinoma je bilo to storjeno zaradi tega, ker občina ni imela dovolj 
sredstev in je potem te ceste prepuščala ali krajevnim skupnostim ali raznim 
podjetjem, zlasti gozdno-gospodarskim organizacijam in podobno', pa čeprav so 
ceste imele vse pogoje, da bi bile razvrščene v ceste IV. reda. Predvsem pa je 
bila pomanjkljivost v tem, da doslej nismo imeli izdelanih enotnih kriterijev za 
razvrstitev občinskih cest. Zaradi tega bodo prizadete — oziroma bi bile pri- 
zadete, če bi bil zakon sprejet s tem datumom — tiste občine, ki so manj 
razvite in ki so obsežnejše. Po mojem mnenju bi bilo najbolj pošteno, da bi 
upoštevali vse javne ceste, kajti praktične razlike med javno cesto, ki je kate- 
gorizirana kot cesta IV. reda ali pa med javno cesto, ki ni kategorizirana, 
sploh ni. Zakon sam pravi, da mora biti tudi javna cesta, ki ni kategorizi- 
rana, grajena tako kot cesta IV. reda. Ce to ni sprejemljivo in če je ne- 
mogoče, potem mislim, da smo dolžni sprejeti vsaj stališče in sklep, da se na 
novo kategorizirajo vse lokalne ceste. Do te kategorizacije bo praktično moralo 
priti, ker bodo morale občine napraviti novo kategorizacijo tudi zaradi tega, 
ker bodo dobile dosedanje ceste III. reda, ki jih je imela doslej republika, pa 
tudi iz drugih razlogov. Vem, da nekatere občine doslej niso napravile nove 
kategorizacije predvsem zaradi tega, ker so čakale, kaj bo prinesel nov repu- 
bliški zakon, kar je po mojem mnenju normalno, saj je to višji predpis, na 
katerega se morajo nujno naslanjati nižji pravni akti, to se pravi občinski 
odloki. Za to bi bilo povsem nepošteno, da sedaj take občine spravljamo v 
težave, ki jih že tako imajo in da jih odpravimo s tem, da je za nas odločilen 
datum 1. 1. 1971. Razlog, da se ta datum spremeni, je tudi v tem, da bo 
to stanje osnova ne samo za enoletna sredstva, temveč tudi osnova, na katero 
bo treba graditi financiranja v občini naprej, in osnova, ki mora podpirati za 
enotno gospodarsko politiko. 

Popolnoma se strinjam s tem, kar je rekel tovariš Pušenjak, čeprav ni 
omenil našega amandmaja, mislim pa, da s takim odnosom do občin kratkomalo 
ne spoštujemo stališča tretje konference Zveze komunistov Slovenije, ki se je 
jasno zavzela za to, da je treba socialne razlike odpravljati tudi na takih 
področjih in ki je jasno postavila vprašanje odgovornosti organov, ki predlagajo 
določene zakonske in druge akte, ki niso v skladu s stališči tretje konference 
Zveze komunistov. Slovenije. Glede na to sem mnenja, da je amandma, ki ga 
predlagam, povsem upravičen. 

Slišal sem pripombe, da kategorizacijo ceste ni mogoče izvršiti po enotnih 
merilih. S tem se ne morem strinjati. Mislim, da je dovolj časa, da se v šestih 
mesecih občine med seboj dogovorijo in da pristojni republiški sekretariat za 
ceste izdela določena merila za kategorizacijo cest. Tako jih bo mogoče vsaj 
do neke mere poenotiti in se tudi lotiti kategorizacije cest. Pri tem si lahko 
pomagamo tudi z inšpekcijo za ceste in drugimi organi, ki jih lahko pritegnemo 
k delu. Nikakor ne moremo izolirano gledati na eni strani republiških in na 
drugi strani občinskih cest, saj se po občinskih cestah ne vozijo samo ljudje, 
ki stanujejo v tisti občini, temveč vsi prebivalci Slovenije in tudi drugi, ki 
prihajajo k nam in ki ne ocenjujejo naših prizadevanj za gradnjo cest samo po 
tem, kakšna bo hitra cesta in kakšne so druge republiške ceste, temveč tudi po 
tem, kakšne so lokalne ceste. 
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Samo še nekaj misli v zvezi z dosedanjim delom cestnih podjetij. Odločno 
se zavzemam za to, da je treba razbiti monopol cestnih podjetij. Mislim, da je 
ravno monopol, ki je doslej vladal, veliko škodoval, saj so imela cestna podjetja 
večkrat malomaren odnos do vzdrževanja cest. Zato so bile ceste slabo vzdrže- 
vane, to pa pomeni veliko gospodarsko škodo, večkrat pa tudi veliko prometnih 
nesreč, ki terjajo preveč človeških žrtev. Skoraj vsak dan se vozim v službo 
v Ljubljano, in dobro vem, kje je meja med cestnimi podjetji,-Vsako podjetje 
ima namreč svoje kriterije in vsako po svoje izpolnjuje svojo obveznost. Zal 
inšpekcijska služba tu ni odigrala nobene vloge. Mislim, da to ni samo moje 
mnenje, ampak da ga boste potrdili tudi vi? Stalno se postavlja vprašanje, 
do kdaj bomo poenotili sistem vzdrževanja cest in kdaj bomo organizirali 
takšno inšpekcijsko službo, ki bo lahko cestna podjetja nadzorovala. Doslej so 
se cestna podjetja tej kritiki izogibala tako, da so navajala, da so jim ceste 
dodeljene kot osnovna sredstva in da lahko z njimi gospodarijo ter da drugi pri 
tem nimajo kaj govoriti. 

Delegacije posameznih občin in posameznih krajevnih skupnosti morajo, če 
hočejo, da se neka cesta malo bolje vzdržuje oziroma, da se ne zanemarja, 
večkrat iti k tovarišu direktorju cestnega podjetja in ga lepo prositi, da bi čez 
nekaj mesecev prišel vsaj kakšen cestar na cesto. Pri nas se namreč zgodi, 
da cestarjev po nekaj mesecev sploh ni na cesti, ker jih cestno podjetje kratko- 
malo pobere in pošlje na investicijska dela, ki jih podjetje opravlja. Mislim, da 
je tak odnos nemogoč. Zato po2dravljam stališče, da je treba mnopol cestnih 
podjetij do kraja razbiti. Mislim, da je nenormalno, če se ob tem, ko vsa naša 
gospodarska podjetja poslujejo na ekonomskih načelih, cestna podjetja ob- 
našajo kot monopolisti, ki jih ekonomske zakonitosti ne zanimajo. Ce neko 
cestno podjetje ne izvaja svoje funkcije tako, kot bi jo moralo, je treba dati 
cesto popravljati drugemu podjetju. Mislim, da je treba za to še posebej za- 
dolžiti novo cestno skupnost. 

Osebno mi tudi ni všeč, da dajemo s tem zakonom obstoječim cestnim 
podjetjem še vedno neko potuho. V 24. členu jim dajemo namreč prednostno 
pravico. To določilo po mojem mnenju ni v skladu z načelnim stališčem, da 
prednostne pravice ne more imeti nihče. Za mene ima cestno podjetje na primer 
v Novem mestu pri vzdrževanju cest v okolici Novega mesta prednost pred 
drugimi že s tem, da je podjetje tam locirano. Ne razumem, zakaj bi ga morali 
poleg tega še posebej ščititi. Na drugi strani pa imamo še nedodelane pojme 
o samoupravni interesni skupnosti. Res je, da te stvari niso razčiščene in bodo 
stvar razprave v naslednji fazi ustavnih sprememb, vendar moram kljub temu 
reči, da smo cestno skupnost priznali preveč sramežljivo in da smo ji zelo težko 
dali neke pravice. Nekateri jo še vedno imajo za podaljšano roko državne 
uprave oziroma države, kar po mojem ni pravilno. 

Člen 20 na primer pravi, da lahko skupnost prenese na cestno podjetje 
nekatera upravna opravila. Mislim, da je to nenormalno in da niti cestna 
skupnost niti cestno podjetje vsaj v načelu ne bi smelo opravljati upravnih 
opravil. Ali pa recimo 25. člen, ki je za mene nemogoč. Sicer nimam amandmaja, 
opozarjam pa na to, da je popolnoma v nasprotju z našimi samoupravnimi 
stališči, da se v 25. členu daje pooblastilo, da lahko upravni organ predpiše 
cestni skupnosti, torej samoupravni skupnosti, kakšno statistiko in evidenco 
mora voditi. Država lahko to predpiše z zakonom, nenormalno pa je, da se to 
dovoli upravnemu organu. Hvala lepa! 
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Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Franc Rihtaršič. 

Franc Rihtaršič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Oprostite, da bom tudi jaz spregovoril o cestnih podjetjih. 

Ne bom polemiziral s tovarišem, ki je govoril pred mano, ker ne bi rad pred 
celotnim avditorijem razjasnjeval stvari, ki bi morale biti jasne vsem. Vidim 
pa, da tega ne bi mogel trditi za vse. 

Vsakogar, ki zanima dejavnost cestnih podjetij, rade volje povabim v Kranj 
na cestno podjetje in sicer na naše stroške tako, da si bo lahko na kraju samem 
ogledal, kakšno je naše delo, ki mu očitate, da ima povsod posebne pravice ipd. 
Moram poudariti, da se za take pravice v tem zakonu nismo potegovali, tu 
na zadnji seji, ko smo obravnavali zakon, sem celo sam predlagal, naj se 
cestna podjetja in posebne pravice črtajo. Zakaj je to ostalo v zakonu, ne 
vem. V svojem imenu, kakor tudi v imenu kolektiva, ki me je izbral za 
svojega vodja, bi rad pojasnil, da se upamo sodelovati v vsaki konkurenci, ki 
danes vlada na trgu. Kolikor pa v tej konkurenci ne bi bili sposobni živeti, 
mislim, da je bolje, če propademo. 

Glede zakona samega bi rad povedal, da so cestna podjetja sodelovala v 
vseh dosedanjih razpravah, vendar njihovi predlogi niso bih upoštevani v za- 
dostni meri. Zato naj za današnji zbor veljajo vse tiste pripombe, ki smo jih 
že dah. Jaz jih ne bi ponavljal. Omenil bom le dve stvari. V 112. členu je 
namreč določeno, da sestavlja iniciativni odbor 31 članov. Od tega imenuje 
upravni odbor cestnega sklada 4 člane, cestna podjetja, ki predstavljajo 1500- 
članski kolektiv, pa samo dva člana in še to prek sindikata. Ne vem, čemu 
obravnava zakon naše kolektive tako različno. Nič bolje še ni v 17. členu, kjer 
pri sestavi skupščine republiške skupnosti za ceste, cestna podjetja sploh niso 
omenjena in sploh ni zagotovljena njihova navzočnost v skupščini. 

V 18. členu je rečeno, da ima republiška skupnost za ceste lastne strokovne 
in tehnične službe, 19. člen pa pravi, da lahko tehnične službe prevzemajo' razna 
vzdrževalna dela. Moram opozoriti, da se ne bojimo konkurence, če bo le 
poštena, vemo pa, da se lahko za operativna dela na terenu tehnična služba 
popolnoma drugače opremi in iz popolnoma drugih sredstev kot cestna podjetja. 
Moram opozoriti, da so vzdrževalna dela gospodarska dejavnost in da mora 
organizacija, ki jih prevzame, ustrezati zahtevam temeljnega zakona o organi- 
zacijah združenega dela. To pa pomeni, da morajo biti samostojna in da sama 
skupnost ni usposobljena za taka dela. Vsaj danes ne. Vemo pa, da jih lahko 
prevzame samo usposobljena delovna organizacija. O tem govori 6. a člen 
temeljnega zakona o cestah, ki po sprejetju ustavnih amandmajev in zakona o 
izvajanju ustavnih amandmajev še vedno velja. Če pa naštetih zakonitih 
predpisov ne bomo upoštevali, bo položaj na cestah približno takšen kot ga je 
opisal prejšnji govornik. 

Mislim, da moramo ta vprašanja skrbno pretehtati in zagotoviti takšen 
zakon, ki bo primeren za vse uporabnike cest. Ne rečem, da bi moral biti 
primeren za cestna podjetja, ampak za uporabnike cest in v prid cest. Hvala 
lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Štefan Toth. 

Štefan Toth : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Pred nami sta 
silno pomebna dokumenta, o čemer priča dejstvo, da se v zvezi z njima 
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razvija široka razprava. V njej so se angažirali vsi odgovorni faktorji, tako 
republiška skupščina, nekateri republiški organi, predvsem pa same občine. 
Spričo velike raznoterosti interesov je bilo silno težko izluščiti predlog, ki bi 
ga podpirala pretežna večina tega doma in skupščina nasploh. Brez dvoma ni 
mogoče zanikati nekaterih pomanjkljivosti zakona, ki je pred nami, priznati 
pa je treba, da je v oba dokumenta, ki sta pred nami, vloženih veliko naporov 
snovalcev in vseh sodelujočih in da imata tudi primerno, stopnjo objektivnosti 
pa tudi. realnosti. Naposled bi rad omenil še to, da imata oba dokumenta, vsaj 
po moji oceni, zadostno mero načelnosti in nujno mejo prožnosti. Skratka, 
menim, da ima zakon, ki je pred nami, vse pogoje, da ga v danem položaju in 
in v danih objektivnih razmerah podpre pretežna večina tega doma. Moram 
reči, da bom za zakon glasoval. 

Na drugi strani pa dovolite, da se vseeno pridružim dvema amandmajema, 
ki sta bila danes v tem domu sprožena. To je amandma k 30. členu, ki ga je 
predložil tovariš Zlender, in amandma, ki ga je k 21. členu predložil tovariš 
Papič. 

Prosim, da mi ne štejete v zlo oziroma, da mi ne pripisujete nedoslednosti, 
ker s podporo amandmaju, ki so ga danes predložili tovariši iz Maribora, 
praktično zanikam nekatera svoja gledanja, ki sem jih izrazil v odboru. Amand- 
ma podpiram namreč zato, ker menim, da je trenutno najpravičnejši oziroma 
točneje, pravičnejši od vseh rešitev, o katerih smo doslej govorili. Amandma 
v nekem smislu zmanjšuje razpone, ki so preveliki in neupravičeni. Svoja 
stališča spreminjam predvsem zaradi tega, ker sem se na podlagi predložene 
dokumentacije prepričal o upravičenosti amandmaja. 

Zanj bom glasoval ne glede na to, da naša občina z njim ne bo imela 
nobenih materialnih koristi. Ponovno ponavljam, da sem prepričan, da je pred- 
ložena rešitev pravičnejša, ker omogoča neprimerno več objektivnosti pri de- 
litvi sredstev, namenjenih za ceste. 

Glede 121. člena pa menim, da je amandma tovariša Papiča upravičen 
in bom zato zanj glasoval. 

Predsednik Miran Gosi ar: Kdo še želi besedo? Martin Košir, prosim! 

Martin Košir: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Oglašam se k razpravi predvsem zaradi tega, da bi pojasnil nekatera stališča 
odbora za družbenopolitični sistem in notranjo politiko k 7. poglavju tega 
zakona, to je poglavju, kjer je urejeno vprašanje inšpekcije. Naš odbor predlaga, 
naj lokalne in nekategorizirane ceste nadzoruje občinski ali medobčinski inšpek- 
tor za ceste, ki ne sme biti obenem upravni referent. Naš odbor namreč zago- 
varja stališče, da upravni organ ne more biti hkrati inšpektor. 

Drugi amandmaji našega odbora so logična posledica tega amandmaja in 
so v bistvu socialističnega značaja. 

Dovolite, da še dodatno obrazložim, zakaj se zavzemamo za tako rešitev. 
Po sedaj veljavnem zakonu o javnih cestah V Sloveniji je inšpekcija javnih 
cest organizirana, tako da republiški prometni inšpektorat nadzoruje ceste I. 
in II. reda, ceste III. in IV. reda pa nadzorujejo občinski inšpektorji za ceste. 
Organizacija občinskih inšpekcijskih služb za ceste III. in IV. reda ni enotno 
urejena. Nekatere občine imajo svoje inšpekcije, nekatere imajo organizirane 
medobčinske inšpekcije, v nekaterih občinah opravljajo inšpekcijo za ceste 
referenti, ki opravljajo še druga strokovna opravila, nekatere občine pa teh 
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inšpekcij sploh nimajo. Medobčinsko inšpekcijsko službo za ceste ima 23 
občin, posebne inšpektorje za ceste imajo 3 občine, v 19 občinah opravljajo 
naloge inšpektorjev za javne ceste referenti, katerih glavna zadolžitev je druga 
upravna dejavnost, 15 občin pa inšpekcij za javne ceste sploh nima. 

Posledica tako pomanjkljive organizacije inšpekcijskih služb za javne 
ceste je ta, da so ceste nižjih kategorij skrajno zanemarjene, da tudi ni nobenega 
nadzora nad uporabniki cest, ki ceste preobremenjujejo in uničujejo z vozili, ki 
imajo višji osni pritisk, kot pa ga dovoljuje ustroj teh cest, ki večinoma sploh 
niso zgrajene po predpisih. 

Pričakujemo, da se bo stanje izboljšalo, če bo sprejeta nova kategorizacija 
cest, ki je predlagana v osnutku zakona. Po tej kategorizaciji bo prišlo več 
cest, ki so sedaj III. reda, med regionalne ceste, katere bo nadzorovala repu- 
bliška inšpekcija za javne ceste. S tem bodo deloma tudi razbremenjene ob- 
činske inšpekcije za javne ceste, kljub temu pa po dosedanjih izkušnjah ne 
moremo pričakovati bistvenega izboljšanja stanja cest, če se ne bo zagotovilo 
skrbnejše nadzorstvo. Ugotavljam namreč, da se poskusi republiškega promet- 
nega inšpektorata, da bi se občinske inšpekcije organizirale tako, da bi zmogle 
izvajati zakon, ne uresničujejo zadovoljivo. Ukinjajo se celo že organizirane 
medobčinske inšpekcijske službe in to predvsem zato, ker posamezne občine 
ne plačujejo dogovorjenih prispevkov za financiranje inšpekcij in ker nekatere 
občine, v katerih naj bi bil sedež inšpekcijskih služb, ne kažejo dovolj razume- 
vanja za potrebe sosednjih občin. Dosedanje študije, izkušnje in večletna 
praksa so pokazale, da je najpomembnejša in najučinkovitejša služba enega 
inšpektorja za nadzor 1000 km cest, kar je odvisno od razraščenosti cestnih 
odsekov. 

Po takšni normi seveda ne potrebuje vsaka občina svojega inšpektorja, 
temveč je za nadzorstvo vseh cest III. in IV. reda v Sloveniji potrebno okrog 
10 inšpektorjev. To nujno terja ustrezno ureditev inšpekcijskih služb za javne 
ceste za več občin skupaj. Po proučitvah republiškega prometnega inšpektorata 
bi za učinkovito kontrolo cest na slovenskem območju zadostovalo več regijskih 
območij, na primer Celje, Nova Gorica, Kpper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Mur- 
ska Sobota, Novo mesto'. Takšna organizacija inšpekcijskih služb za javne 
ceste bi ustrezala tudi organizaciji prometne inšpekcijske službe, ki je urejena 
s posebnim predpisom. Osnutek ustavnega dopolnila k republiški ustavi pred- 
videva možnost, da se z zakonom predpiše obveznost, da se začne postopek 
za sklenitev družbenega dogovora med družbenopolitičnimi skupnostmi, kar 
je trdnejša oblika povezovanja partnerjev od dosedanjih oblik medobčinskega 
sodelovanja. Zato predlagamo, naj bi republiški zakon o javnih cestah, v 
katerem je posebno poglavje o organizaciji nadzora javnih cest, predpisal 
učinkovitejšo obliko organizacij inšpekcijskih služb za javne ceste v občinah 
in sicer — v smislu predloženega amandmaja — z družbenim dogovorom. Če 
ne bomo že z zakonom zagotovili učinkovitejšega nadzora javnih cest v SR 
Sloveniji v obliki ustrezne organizacije inšpekcijskih služb, bo stanje cest 
verjetno še bolj zanemarjeno, njihova preobremenitev še bolj občutnejša in 
s tem njihovo uničenje še večje. Sanacija tega stanja pa bo pomenila manjše 
angažiranje sredstev. 

Izvršni svet je o teh amandmajih razpravljal. Z njegovim odgovorom se ne 
morem strinjati. Ce namreč prepustimo to stanje svobodni odločitvi, bi to hkrati 
pomenilo, da občinam ni treba organizirati inšpekcije za javne ceste. Zaradi 
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tega se zavzemam, za predložene amandmaje in pri tem v imenu odbora tudi 
vztrajam. 

Predsednik Miran Goslar: V redu, tovariš Košir, samo opozoriti 
te moram, da lahko vztrajaš pod pogojem, če vložiš amandma, ker ga v pro- 
ceduralnem smislu ni. Amandma moraš obnoviti. Sedaj bo odmor in boste 
imeli dovolj časa, da to uredite. Kdo še želi besedo? Roman Pirjevec. Prosim! 

Roman Pirjevec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Bom zelo kratek. Želim reči le nekaj besed v zvezi s 121. členom. Glede 
na nasprotujoča si stališča predlagam, da sprejmemo tale samoupravni predlog: 
»Zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS, razen določb 
drugega poglavja, ki začno veljati 1. julija 1972.« S tem bi bil problem formi- 
ranja cestne skupnosti SR Slovenije in ustreznih samoupravnih organov jasno 
opredeljen in bi bilo na razpolago dovolj časa, po drugi strani pa bi zakon začel 
veljati glede sredstev za lokalne ceste. Bojazen, da se v občinah ne da ustrezno 
in hitro rešiti vzdrževanje in zimske službe, pa ne bi smela obstajati. 

Predlagani amandma podpirajo tovariši poslanci Jože Znidaršič, Andrej 
Smrekar, Franjo Lordiš, Stane Jenko, Janko Cesnik, Branko Furlan, Jože 
Drnovšek, Jože Florjančič in Milan Renko. 

Poudariti moram še, da podpiram tovariša Draga Benčina, ki predlaga 
novo kategorizacijo lokalnih cest, ker ne vidim nobenega razloga, da bi bilo 
to potrebno. 

Glede amandmaja tovariša Mirka Zlendra pa moram reči, da se mi zdi 
pošten, posrečen, vendar se glede na to, da ne morem natančno predvideti 
učinkov, tudi ne morem dokončno opredeliti. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima Jože 
Florjančič. 

Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Kljub temu, da se da zakonu očitati določena omahljivost glede sistemske ure- 
ditve, pa je vendarle prav, da priznamo, da je predlagatelj v času od prvega 
do zadnjega predloga upošteval večino pripomb in predlogov, ki so jih dali 
skupščinski odbori, predvsem odbor za družbenoekonomske odnose, ki je 
največ pozornosti posvetil ravno urejanju tistih sistemskih vprašanj, ki naj 
bi se v zakonu opredelile ustrezno z ustavnimi dopolnili, s čimer bi premostili 
nevarnost, ki je grozila, in sicer, da bi morali v prihodnjem letu zakon 
prilagajati ustavnim amandmajem in ga praktično na novo sprejemati. 

Mislim, da je s 16. oziroma 17. členom odprta pot za tak način formiranja 
republiške skupnosti, da se ustrezno samoupravnemu sistemu prilagodi način 
upravljanja in seveda ustrezni del gospodarjenja, ki je v neposredni zvezi s 
cestnim gospodarstvom. Seveda je stvar diskusije v prihodnjih šestih mesecih, 
kako bo iniciativnemu odboru in ustreznim institucijam uspelo opredeliti 
sestavo skupščine, izbrati merila itd. Ce prav razumem tretjo alineo, so v 
republiško skupnost vključeni tudi predstavniki cestnih podjetij, kar se mi zdi 
povsem normalno. 

Mislim, da je položaj cestnih podjetij v tem zakonu glede na sedanje stanje 
in prihodnji razvoj pravilno opredeljen predvsem s tem, da je določeno, da 
cestna podjetja opravljajo vzdrževalna dela na javnih cestah. Ona so tista, ki 
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s samoupravno skupnostjo sklepajo dolgoletne pogodbe o opravljanju teh del 
in se v pogodbi dogovorijo o tistih medsebojnih obveznostih in pravicah, za 
katere nekateri menijo, da sodijo v zakon, po mojem prepričanju pa je prav, 
da se to prepusti pogodbenemu urejanju medsebojnih odnosov med cestnimi 
podjetji in cestno skupnostjo na podlagi enakopravnih odnosov. 

Ce do usklajevanj oziroma do skupnih stališč ne pride, je predviden po- 
seben arbitražni postopek. Kljub temu pa mislim, da je pripomba tovariša 
Grahorja k peti alinei 112. člena popolnoma pravilna in prav bi bilo, da bi 
predlagatelj to sam črtal iz predloga zakona, ker je res nemogoče, da pred- 
stavnike gospodarskih organizacij, kar cestna podjetja so, imenuje v iniciativni 
odbor sindikat prometa in zvez kot partnerje v iniciativnem odboru. Normalno 
je, da to imenovanje cestna podjetja sama opravijo, bodisi prek združenja ali 
prek svojih delavskih svetov. Na vsak način pa ni primerno, da se cestna pod- 
jetja s to določbo v nekem smislu degradirajo. Amandmaja nimam, mislim 
pa, da bi bilo povsem normalno, da bi predlagatelj to črtal iz predloga in sam 
predlagal amandma, ker bi bil tako postopek veliko preprostejši. 

Kar zadeva predloge k 30. členu, to je 'delitev sredstev, mi dovolite, da 
k vsemu povedanemu povem samo še nekaj. Mislim, da se tu nekatere zadeve 
mešajo in da operiramo s-stališči, ki niso točna. Na našem odboru in na odboru 
za urbanizem in stanovanjsko gospodarstvo smo zelo dolgo razpravljali o 
delitvi sredstev med občinami. Ne med republiko in občinami, ampak med 
občinami. Sklenili smo, da bomo podprli tisto rešitev, ki bo dobila podporo 
večine na zasedanju delegatov občin, ker smo sodili, da je najbolje, da občine 
same pridejo pred skupščino z ustreznim sistemom in da se mi tu ne pre- 
glasujemo. Očitno pa je, da bo danes do preglasovanja prišlo-. 

V slovenski javnosti in tudi na današnji seji prevladuje mnenje, da večina 
občin podpira tako imenovani primorski predlog. Moram pa reči, da je v 
zapisniku, ki ste ga vsi dobili, razvidno, da ga podpira samo 18 občin od 60. 
Skratka, vse poslance želim opozoriti, da predloga, ki bi ga podpirala večina 
občin, ni. 

Opozoril bi rad tudi na to, da smo v razpravah o najustreznejši ureditvi 
prišli do ugotovitve, ki je v nekem smislu izražena v amandmaju, ki ga je 
na današnji seji v imenu podpisanih poslancev predlagal tovariš Žlender. Mi, 
tovariši, ločujemo s 30. členom tega zakona v bistvu dve stvari, ki sta med seboj 
povsem ločeni, uporabljamo zanju pa en sam kriterij. Iz republiške v občinsko 
pristojnost prenašamo 1746 km cest, na drugi strani pa popravljamo delitev 
skupnih sredstev v korist občinam. Za povsem ločena problema smo uporabili 
skupen kriterij. Mislim, da to ni pravilno. Ce bi teh 1700 km cest iz republiške 
v občinsko pristojnost samo prenašali, ne bi pa popravljali globalne delitve sred- 
stev v korist občin, bi bilo popolnoma jasno, da bi sredstva pripadla tistim 
občinam, ki bodo dobile kilometre, in ne občinam, ki kilometrov niso dobile. 
In obratno, če bi ne prenašali nobene ceste, bi pa v korist občin spremenili 
globalno delitev sredstev, bi se verjetno odločali o predlogu, po katerem bi 
opredeljevali udeležbo občin v skupnih sredstvih. Opozarjam na to, da gre 
pri tem za dve povsem ločeni zadevi, ki ju po predlogu zakona urejamo z 
enotnim kriterijem. To je po mojem nemogoče. 

Povedal bom, kako je to videti v praksi. S tem predlogom pri prenosu 
1700 km cest iz republike na občino — od tega več kot eno tretjino na pod- 
ročje nerazvitih občin — nerazvitim občinam v resnici jemljemo približno 
600 milijonov S din, ne pa dajemo. Opozarjam na to, da je cestni sklad v letu 
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1971 na teh cestah porabil skupaj približno 2 milijardi 300 000 starih dinarjev, 
na kilometer pa približno milijon tristopetdeset tisoč dinarjev. Sedaj pa, ko 
se kilometri prenašajo na posamezne občine, dobi na primer — kot najvišji 
ekstrem — občina Jesenice 44 milijonov S din na kilometer prenesene ceste. 
Največji ekstrem je zato, ker dobi samo 0,8 km prenesene ceste v primerjavi 
z občino Murska Sobota, ki dobi 200 000 starih dinarjev na kilometer pre- 
nesene ceste. S tem diferenciacije med občinami ne zmanjšujemo, ampak jo 
povečujemo in to strahotno. Mislim, da ne delamo prav, da se samo zaradi 
tega, ker je predlog šele danes prišel pred poslance in ker ne vemo natančno, 
kakšno je stanje posamezne občine, ne moremo opredeljevati. Mislim, da bi 
morali izhajati predvsem iz tega, kaj z enim ali drugim predlogom bolj 
sistemsko in bolj v smislu dosedanje in bodoče politike rešujemo. 

V tem primeru mislim, da predlog tovariša Zlendra gotovo ni najboljši, 
ampak v vseh dosedanjih v največji meri ustreza dvojnosti akcije, ki jo s 
sprejetjem tega zakona v bistvu izvajamo na področju cestnega gospodarstva. 

Toliko dodatno k temu, kar je bilo v zvezi s tem amandmajem že po- 
vedano. Mislim, da bomo nekaterim občinam štorih veliko krivico, če predlo- 
ženega amandmaja ne bomo sprejeli. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? Besedo ima Franc 
Gorenc. 

Franc Gorenc: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Oglasil sem se 
k razpravi, čeprav prvotno nisem imel tega namena, toda zadnji del razprave 
me je spodbudil in sicer zaradi tega, ker moram opozoriti na nekaj stvari. Med 
drugim bi rad odgovoril tudi tovarišu poslancu Benčini in opozoril na stvari, 
ki jih je pojasnjeval tovariš poslanec Florjančič. 

Res je, da smo cestni delavci pri pripravah zakona nekaj časa zelo inten- 
zivno sodelovali, vendar smo kasneje popustili, ker smo ugotovili, da predlog 
zakona ne rešuje sistema dela in upravljanja. Pri tem mislim zlasti na 3000 
ljudi iz cestnih podjetij, ki so s tem zakonom postali nezainteresirani za stanje 
cest, saj ne vedo, ali jim bo omogočeno enakopravno nastopati pri prevzemanju 
del. To lahko povzroči veliko škodo zlasti za naše cestno omrežje, saj se 
cestni delavec ne bo obnašal do cest več kot upravljalec. temveč samo kot 
izvajalec, kar pa vsekakor ni enako, zato se moramo tega zavedati. To traja že 
od leta 1965 oziroma 1967. 2e takrat smo opozarjali, da to ne bo v redu. 
Ker pa so nekateri hoteli, da oblast nad denarjem obdržijo in ga koncentrirajo 
— takrat sicer z določenim pozitivnim namenom — se je zadeva izrodila tako, 
da so se cestna podjetja počasi spreminjala v izvajalska podjetja. Ce danes 
rečemo, da je zgradba Metalke draga, tega nista kriva »Gradiš« ali pa »Teh- 
nika«, temveč investitor. Ce so danes dela na cestah draga, ni kriv cestar 
oziroma izvajalec del, temveč je kriv investitor. Pri vzdrževanju in upravljanju 
cest pa je delo zelo težko definirati. Tu so elementi vsakodnevne prizadevnosti, 
večje ali manjše moralne odgovornosti do ceste itd. Prepričan sem, da bo 
nekoč prišlo do tega, da bomo morali dati za vzdrževanje cest s pogodbo bolj 
ali manj pavšalno določena sredstva, kajti zaradi posebnega značaja teh del 
zgolj tehnično ne bo mogoče urejati. Zato očitek, da so cestna podjetja neodgo- 
vorno delala in da je stanje cest slabo, ne more veljati za cestna podjetja. Jaz 
trdim narobe: Takrat, ko smo postali izvajalci del, smo se približali gradbe- 
ništvu, čeprav je zahtevnost dela na cestah večja, saj pri nas ni mrtve sezone, 
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ampak je sezona vedno živa. Drviš iz letne sezone v zimsko in mehanizacija 
ter ljudje nimajo nobenega počitka niti ne dovolj časa za izobraževanje. Zato 
bi rad opozoril, da je potrebno zakon tako formulirati, da bo pri delavcih 
mogoče vzbuditi zanimanje za to, da bodo ceste dobro zgrajene in dobro vzdr- 
ževane. To je v interesu delavcev samih kakor tudi družbe kot celote. Le tako 
bo mogoče vzpostaviti pravilne odnose in tak sistem, ki bo stimuliral delo in 
skrb za cestne odseke. 

Rad bi opozoril še na to, da smo precej let poskušali ustvariti enotno 
službo za ceste, vendar smo imeli pri tem zelo majhno podporo široke javnosti. 
Mnenja sem, da je združevanje cestne operative zaradi enotnosti službe nujno, 
zato v tem pogledu podpiram stališče poslanca Benčine. 

Predsednik Miran Gosi ar: Še kdo želi besedo? (Nihče.) Odrejam 
odmor in prosim, da izvršni svet kot predlagatelj zavzame stališče do pred- 
loženih amandmajev. Isto velja tudi za odbor. Takoj po odmoru bomo glaso- 
vah. Dajem približno pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12. uri in se je nadaljevala ob 13.35.) 

Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor 
za proizvodnjo in blagovni promet še vedno zaseda, zato predlagam, da na- 
daljujemo sejo, pri čemer pa bomo preskočili nekaj točk in nadaljevali z manj 
spornimi točkami. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o posojilu SR Slovenije za konverzijo investicijskih kreditov časopisnega in 
grafičnega podjetja »Delo« v Ljubljani. 

Predlagatelj je izvršni svet. Odbor za proizvodnjo in blagovni promet 
in zakonodajno-pravna komisija sta dala pismeni poročili. Zeli kdo besedo? 
(Ne javi se nihče.) Torej lahko glasujemo. 

Kdor je za predlog, naj glasuje! (54 poslancev je za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o posojilu SR Slovenije za konverzijo 
investicijskih kreditov časopisnega in grafičnega podjetja »Delo« v Ljubljani 
sprejet. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda. Zvezni izvršni svet je v 
smislu 1. točke XXXV. ustavnega amandmaja k ustavi SFRJ zaprosil vse repu- 
bliške skupščine in pokrajinski skupščini, da dajo soglasje k predlogu zakona 
o ratifikaciji konvencije med SFRJ in Republiko Francijo glede pristojnosti 
in glede zakona, ki se uporablja na področju osebnega in rodbinskega prava, 

Predlog zakona je obravnaval odbor za družbenopolitični sistem in notra- 
njo politiko in predlaga predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifi- 
kaciji konvencije med vladama SFRJ in Republiko Francijo o pristojnosti in 
o zakonu, ki se uporablja na področju osebnih in rodbinskih razmerij, 

Zakonodajno-pravna komisija je dala pismeno poročilo. Izvršni svet je 
predlog zakona obravnaval in se s predlogom strinja. 

Zeli kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) 
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Torej bomo glasovali o predlogu odloka. Kdor je za, naj glasuje! (55 po- 
slancev je za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda. Upravni odbor sklada 
Borisa Kidriča je predložil skupščini v potrditev finančni načrt sklada za 
leto 1971. 

Predložil je tudi dodatno obrazložitev finančnega načrta. Odbor za pro- 
sveto in kulturo je predložil zboru predlog odloka o potrditvi finančnega načrta 
sklada Borisa Kidriča za- leto 1971. Zakonodajno-pravna komisija je dala poro- 
čilo. V smislu poslovnika je bilo gradivo poslano izvršnemu svetu. Zeli kdo 
besedo? (Ne javi se nihče.) 

Torej bomo glasovali o predlogu odloka. Kdor je zanj, naj glasuje! (54 
poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugo- 
tavljam, da je odlok sprejet. 

Predlagam, da sprejmemo tudi pripombe in predloge, ki izhajajo iz ob- 
razložitve k predlogu odloka o potrditvi finančnega načrta in naložimo skladu 
Borisa Kidriča, da pri svojem bodočem delu te pripombe in predloge v celoti 
upošteva. Se strinjate s tem? (Pbslanci se strinjajo.) 

Gremo na 29. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Imamo več predlogov. Prvi je predlog odloka o izvolitvi poslanca repu- 
bliškega zbora v zakonodajno-pravno komisijo. 

Ah imate gradivo pred seboj? (Da.) Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce ne, dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj glasuje! (49 po- 
slancev glasuje za.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Odlok je sprejet in ugotavljam, da je Drago Bencina izvoljen za člana 
zakonodajno-pravne komisije skupščine SR Slovenije. 

Sledi predlog odloka o imenovanju člana upravnega odbora sklada federa- 
cije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik 
in avtonomnih pokrajin. 

Predlagatelj je prav tako komisija za volitve in imenovanja. Pozitivno 
mnenje je dal gospodarski zbor. Zeli kdo razpravljati o tem odloku? (Nihče.) 

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za, naj glasuje! (54 poslancev glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok sprejet in da je Ivo Klemenčič, namestnik repu- 
bliškega sekretarja za gospodarstvo izvoljen za člana upravnega odbora sklada 
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih 
republik in avtonomnih pokrajin. 

Sledi predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja 
za kmetijstvo in gozdarstvo. 

Predlagatelj je isti. Odlok ste danes prejeli na klop. Zeli kdo razpravljati? 
(Nihče.) 

Torej glasujmo! Kdor je za predlog, naj glasuje! (53 poslancev glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Ugotavljam, da smo sprejeli odlok, da je inž. Karmelo Budihna imenovan 
za namestnika republiškega sekretarja za -kmetijstvo in gozdarstvo. 

Sledi predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi sodnikov vrhovnega sodišča 
SR Slovenije. 
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Prav tako ste danes prejeli na klop pozitivno mnenje izvršnega sveta. Zeli 
kdo razpravljati? (Nihče.) 

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za, naj glasuje! (52 poslancev gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Tudi ta odlok je sprejet. S tem je Karel Kim razrešen dolžnosti sodnika 
vrhovnega sodišča SR Slovenije, za sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije 
pa sta izvoljena Milan Kosterc, sodnik okrožnega sodišča v Mariboru, in Janko 
Vodopija, sodnik okrožnega sodišča v Ljubljani. S tem je ta točka izčrpana. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem zavarovanju in o ob- 
veznih oblikah zdravstvenega varstva. 

Predlagatelj je izvršni svet. K predlogu zakona je izvršni svet predložil 
tudi amandmaje. Izvršni svet predlaga, da obravnavamo zakon po skrajšanem 
postopku kot predlog zakona, ker gre samo za tiste spremembe, ki jih je treba 
sprejeti do konca leta 1971, ko splošni zakon preneha veljati. Druge spremembe 
bodo predložene pozneje. Ali kdo ugovarja predlogu za skrajšani postopek? 
(Nihče.) Torej se strinjate s predlogom in bomo zakon obravnavali kot predlog. 

Odbor za socialno politiko in zdravstvo in zakonodajno-pravna komisija 
sta dala poročili. Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ce ne, pre- 
hajamo na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmaju izvršnega sveta 
k 1. členu in o amandmaju izvršnega sveta za nov 3. a člen. Odbor se z amand- 
majem strinja. Kdor je za amandmaja, naj glasuje! (54 poslancev glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva poslanca.) 

Amandmaja sta sprejeta. 
Glasujemo o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

zdravstvenem zavarovanju in obveznih oblikah zdravstvenega varstva v ce- 
loti. Kdor je za, naj glasuje! (56 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakon soglasno sprejet. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, na osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za severno mejo v letih 1918 
in 1919. 

Predlagatelj je izvršni svet. Komisija za vprašanja borcev NOV naše 
skupščine, ki je osnutek obravnavala, predlaga, da obravnavamo zakon po 
skrajšanem postopku kot predlog zakona, ker vsebuje zakon vsa načela in pred- 
loge, ki jih je komisija dala k predlogu za izdajo zakona in ker so finančna 
sredstva za prihodnje leto po izjavi predstavnika predlagatelja zagotovljena. 
Se strinjate s predlogom za skrajšani .postopek? Morda je kdo proti? (Nihče.) 
Ugotavljam, da se strinjamo in bomo obravnavali zakon kot predlog zakona. 

Zakonodajno-pravna komisija je obravnavala osnutek in dala poročilo. 
Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ce ne, prehajamo na glasovanje. Najprej bomo 
glasovali o redakcijskem predlogu komisije k 1. členu. Kdor je za predlog, naj 
glasuje! (55 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Redakcijska sprememba k 1. členu je sprejeta. Sedaj glasujemo o predlogu 
zakona v celoti. Kdor je za, naj glasuje! (52 poslancev glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 



90 Republiški zbor 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919 sprejet. 

Sledi 22. točka dnevnega reda, to je osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o varstvu nekaterih kategorij žrtev fašističnega 
nasilja, civilnih žrtev vojne, žrtev vojnega materiala in njihovih družinskih 
članov. 

Odbor za socialno politiko in zdravstvo našega zbora, ki je obravnaval 
osnutek zakona, predlaga, da obravnavamo zakon po skrajšanem postopku kot 
predlog zakona, ker vsebuje vse predloge in stališča, dane k predlogu za izdajo 
zakona in ker so finančna sredstva za izvajanje zakona za prihodnje leto po 
izjavi predlagatelja zagotovljena. Ali morda kdo ugovarja predlogu za skrajšani 
postopek? (Nihče.) To pomeni, da zakon obravnavamo kot predlog zakona. 

Zakonodajno-pravna komisija je dala poročilo, sedaj pa nam delijo še 
dodatno poročilo. Na sejo odbora je bil povabljen predstavnik Zveze civilnih 
žrtev vojne Slovenije. 

Pričenjam razpravo o predlogu zakona. Zeli ikdo besedo? (Nihče.) Če ne, 
prehajamo na glasovanje in sicer najprej o amandmajih. Imamo amandma od- 
bora za socialno politiko in zdravstvo k 8. členu. Zakonodajno-pravna komisija 
nima pripomb in izvršni svet amandma sprejema. Glasujemo o amandmaju 
odbora za socialno politiko in zdravstvo k 8. členu. Kdor je za, naj glasuje! 
(58 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Amandma je sprejet. 

Sedaj imamo amandma odbora k 9. členu. Zakonodajno-pravna komisija 
se z njim strinja in izvršni svet tudi. Kdor je za, naj glasuje! (55 poslancev 
glasuje za.) Je kdo proti? (En poslanec.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 
Amandma je sprejet z večino glasov. 

Sledi glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj glasuje! (56 
poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o varstvu nekaterih kategorij žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne, 
žrtev vojnega materiala in njihovih družinskih članov soglasno sprejet. 

Prehajamo na 27. točko dnevnega reda, na obravnavo zakonov, 
ki urejajo začasno financiranje, to je predlog zakona o podaljšanju rokov za 
določitev stopenj in osnov prispevkov in davkov občanov za leto 1972 in o 
začasni uporabi taksnih vrednotnic. 

Izvršni svet predlaga, da zakon obravnavamo po skrajšanem postopku kot 
predlog zakona, ker je že sedaj jasno, da ne bomo mogli do konca leta sprejeti 
ustreznih predpisov, zato tak zakon potrebujemo. Ah kdo ugovarja skrajšanemu 
postopku? (Nihče.) Torej obravnavamo zakon v zadnji fazi. Zeli kdo razprav- 
ljati? (Nihče.) Ugotavljam, da lahko preidemo na glasovanje. Imamo amandma 
odbora za finance in proračun k 1. členu in amandma izvršnega sveta ravno 
tako k 1. členu. To moramo razčistiti. 

Prosim predsednika odbora, da pove svoje mnenje. 

Polde Maček (iz klopi): Odbor se strinja z amandmajem izvršnega 
sveta, zato svoj amandma umika. 
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Predsednik Miran Goslar: Dobro, imamo samo amandma izvršnega 
sveta in vas prosim, da o njem glasujemo. 

Kdor je za predlog, naj glasuje! (53 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(En poslanec.) Se je kdo .vzdržal? (Trije poslanci.) 

Amandma izvršnega sveta je sprejet z večino glasov. 
Glasujemo o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj glasuje! (57 poslan- 

cev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 
Ugotavljam, da je predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj 

in osnov prispevkov in davkov občanov za leto 1972 in <3 začasni uporabi 
taksnih vrednotnic sprejet. 

Sledi 28. točka dnevnega reda, to je predlog odloka o začasnem 
financiranju republiških potreb v prvem trimesečju 1972. 

Predlog odloka sta obravnavala odbor za finance in proračun in zakono- 
dajno-pravna komisija. Imamo pismena poročila, ki ste jih danes prejeli na 
klop. Obveščen sem, da je enotni zbor odlok že sprejel. Pričenjam razpravo. 
Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 

Torej glasujmo! Kdor je za, naj glasuje! (58 poslancev glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o začasnem financiranju republiških 
potreb v prvem trimesečju 1972 sprejet. 

Sedaj bomo obravnavali zakone pod točkami 23, 24 in 25 dnevnega reda. 
Pri vseh treh zakonih obstajajo enaki razlogi, zaradi katerih je izvršni svet 
predlagal, da se obravnavajo po skrajšanem postopku kot osnutki. Razlog je 
v tem, da je z zakonom o prenosu sredstev, pravic in obveznosti federacije za 
gospodarske investicije na republike in avtonomni pokrajini 1. julija letos 
prenehal veljati zakon o nižjih obrestnih merah ter o nadomestilu za obresti 
in o dodatnih obrestih za nekatere kredite iz sredstev federacije in je torej 
nujno, da republika s predloženimi zakoni odloči o nadomestilih za del obresti 
za kredite s področja izvoza, š področja kmetijstva, gozdarstva in živilske indu- 
strije in s področja turizma. Ker gre za isto materijo, predlagam, da glede vseh 
treh zakonov najprej odločimo o tem, ali se strinjamo s skrajšanim postopkom. 
(Da). Ne vidim, da bi kdo ugovarjal. Ugotavljam, da smo za to, da o teh zakonih 
odločamo kot o osnutkih. 

Prehajamo na vsakega od teh treh zakonov in sicer najprej na 23. točko 
dnevnega reda, na osnutek zakona o nadomestilu za del obresti za kre- 
dite za izvoz. 

Zakon sta obravnavala odbor za proizvodnjo in blagovni promet in zakono- 
dajno-pravna komisija. Imamo pismena poročila. Lahko začnemo z razpravo? 
Zeli kdo razpravljati? (Ne želi.) Ce nihče, predlagam naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o nadomestilu za del obresti za kredite za izvoz se 
sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi izvršni svet skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet prouči vse pripombe in 

predloge, dane k osnutku, in predloži skupščini predlog zakona. 
4. Izvršni svet naj predlog zakona predloži do 31. januarja 1972. 
Kdor je za ta sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Sklep o sprejemu osnutka zakona o nadomestilu za del obresti za kredi.te 
za izvoz je sprejet. 

Naslednja, 24. točka dnevnega reda, je osnutek zakona o nado- 
mestilu za del obresti uporabnikom investicijskih kreditov na področju turizma 
v SR Sloveniji. 

Predlagatelj je izvršni svet. Zakon pa sta obravnavala odbor za proizvodnjo 
in blagovni promet in zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala pismeni poro- 
čili. Na sejo sta bila povabljena tudi predstavnika turistične zveze Slovenije 
in Ljubljanska banka. 

Zeli kdo razpravljati o osnutku zakona? Magda Mihelič ima besedo. 
Prosim! 

Magda Mihelič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zal ne morem sodelovati v razpravi tako, kot sem si zamislila, ker sem pred- 
videvala, da bo zakon na dnevnem redu jutri in pripravljene razprave nimam 
s seboj. Poskušala bom na kratko obrazložiti smisel predloga, ki sem ga želela 
podati. 

Osnutek zakona predvideva, da republika daje določen znesek kot bene- 
ficijo za obresti. Znano je, da investitorji turističnih objektov ne morejo 
plačevati tako visokih obresti, kakršne banka v svojem poslovanju navadno 
daje. 

Ze na seji odbora za proizvodnjo in blagovni promet je bil predložen 
predlog, da naj bi se znesek, ki ga republika daje kot beneficije za obresti, 
dal investitorju v enkratnem znesku. Če bi se znesek dal investitorju v enkrat- 
nem znesku, se njegova investicija za tolikšen del zneska zmanjša, s tem se 
zmanjša kredit, ki bi ga investitor najel pri banki, prav tako pa tudi obresti. 

Ta varianta je za investitorja iz navedenih razlogov ugodnejša, ugod- 
nejša pa je tudi za republiko, ker se znesek, ki ga republika daje, lahko v banki 
obrača za najemanje kreditov drugim delovnim organizacijam in ker se sred- 
stva hitreje obračajo, ugodnejša pa tudi za banko, ker lahko obrača večja 
sredstva. Neugodna je samo v tem, ker bi moral investitor kredit odplačevati 
že v prvem letu po odobritvi oziroma po zapadlosti kredita v plačilo. Mnenja 
pa sem, da pri hotelskih objektih ta prehodna doba ni tako težka, kot je pri 
drugih delovnih organizacijah, kajti znano je, da imajo hotelski objekti svoje 
nočitvene kapacitete razprodane velikokrat že prej, preden je hotel postavljen. 
Zaradi tega verjetno ni problem, da ne bi mogel investitor anuitet odplačevati 
že v začetku svojega poslovanja. 

Mislim, da naj bi predlagatelj zakona pri predlogu zakona ta predlog upo- 
števal. Ko bo predlagatelj predložil predlog, pa je potrebno dati poslancem na 
razpolago celotno dokumentacijo, iz katere bo razvidno, kakšne so prednosti 
ene in druge variante. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Zeli še kdo razpravljati? Franci Gerbec 
ima besedo. Prosim! 

Franci Gerbec: Tovariš predsednik, tovarišice dn tovariši poslanci! 
Bom zelo kratek. Ce se spominjate, sem 21. julija, ko smo razpravljali o 
predlogu za izdajo tega zakona, razpravljal tudi o tem, da se pod režim bene- 
ficiranih obresti uvrstijo tudi letališki objekti. Iz osnutka zakona vidimo, da 
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izvršni svet kot predlagatelj tega ni sprejel. Zato predlagam v svojem imenu 
in v imenu sveta gorenjskih občin ter regionalnega kluba poslancev za Go- 
renjsko, da se predlog v smislu 20. člena poslovnika sprejme kot zakonodajna 
iniciativa in da v republiški skupščini posebej razpravljamo o razvoju letališke 
mreže v Sloveniji in o načinu družbene intervencije pri postavljanju letališke 
mreže v Sloveniji. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Franc Jere ima besedo. 

Franc Jere: Bom verjetno težko kaj več povedal, kot je že tovariš 
pred mano, ker gre za isto stvar, imam pa še dodatni predlog gorenjskih po- 
slancev in sicer, da se v 2. točko tega zakona vključi poleg žičnic tudi ureditev 
smučišč. Mislim, da je že zadnji čas, da se beneficirajo obresti tudi pri inve- 
sticijah v smučišča. Smučišča zahtevajo namreč veliko vzdrževanja in inve- 
sticijska oprema, ki je za to potrebna — tu mislim predvsem na teptalne 
stroje — je zelo draga, vendar neobhodno potrebna. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Besedo ima tova- 
rišica Malči Jakofčič kot predstavnica Ljubljanske banke. 

Malči Jakofčič: Tovarišice in tovariši poslanci! Vsaka poslovna 
banka je izredno zaiteresirana za razvoj svojih poslovnih partnerjev ter gospo- 
darstva kot celote in skuša spremljati tudi vsa gibanja, ki na ta razvoj 
vplivajo. Zato smo tudi v LB z velikim zanimanjem proučili osnutek pred- 
laganega zakona in izračunali, kaj predlagani zakon materialno predstavlja 
za investitorja, kaj za banko in kaj za družbeno skupnost. Pri tem smo prišli 
do izredno zanimivih ugotovitev. 

Predlagani zakon predvideva olajšavo najetih investicijskih kreditov v 
obliki 5,5'% obrestne mere tistim investitorjem za turistične objekte, ki jim 
je banka odobrila investicijski kredit z 20-letno odplačilno dobo. Bonifikacija 
bi se izplačala kreditorju vnaprej v obliki depozita in se po dograditvi objektov 
porabila za odplačilo prvih anuitet. Višina bonifikacije bi bila odvisna od 
odplačilne dobe in bi znašala pri desetletnem kreditu 31 %, pri 20-letnem pa 
kar 66 ®/o kredita in bi se uporabila za odplačilo dveletnih anuitet v prvem 
primeru oziroma 6,5-letnih anuitet v drugem primeru. Za investitorja pred- 
stavlja to dve do šestin polletni moratorij odplačevanja anuitet. Ta predlog, 
ki sloni na 100-odstotnem kreditiranju investicije in prispevku republike za 
olajšanje odplačila anuitet pa je za investitorje v bistvu zelo drag, ker se 
pri osemodstotni obrestni meri plačilo dolga v 20 letih podvoji. 

Drugo, s čimer se v banki vsakodnevno srečujemo, pa je pomanjkanje 
lastnih sredstev za udeležbo: To je še zlasti očitno v gostinskih in turističnih 
organizacijah, ki praviloma z lastnimi investicijskimi sredstvi sploh ne raz- 
polagajo. Tako so za povečanje zmogljivosti navezane skoraj izključno na 
najetje kreditov, ki pa spričo restrikcijskih ukrepov pogosto niso vedno na 
razpolago. Ta dejstva so nas pripeljala do variantnega predloga, da se repu- 
bliška sredstva namesto za bonifikacijo odplačila investicijskih kreditov po- 
rabijo naravnost za udeležbo k investicijskim stroškom. Predlog ima več zelo 
konkretnih materialnih prednosti: 

1. Po osnutku predlaganega zakona bi republiška sredstva za investicije 
v turizem znašala od 31 "Vo do 66 %, odvisna pa bi bila od odplačilne dobe 
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kredita. Ce se namenijo za udeležbo k investiciji, predstavljajo pomemben 
dodatni potencial za bodoče investicijske naložbe, ki je toliko bolj dragocen, ker 
bi predstavljal za investitorja sredstva, ki jih ne bi bilo potrebno vračati. Se 
potreben kredit, ki bi ga organizacije najele pri banki, bi bil seveda za 31 fl/o 
do 66 ®/o manjši, kar pomeni tudi manj stroškov v obliki obresti. Primerjalni 
izračun stroškov kredita med predlaganim osnutkom zakona in varianto z 
udeležbo je pokazal presenetljivo razliko v korist investitorja, ki jo najbolj 
nazorno lahko prikažem kar na konkretnem primeru. Za investicijo v višini 
20 milijard S dinarjev z 8-odstotno obrestno mero je treba pri 20-letni od- 
plačilni dobi odplačati 40 milijard. Od tega bi prispevala republika iz naslova 
bonifikacije obrestne mere 13 milijard 200 tisoč S din, investitor pa bi moral 
iz lastnih sredstev odplačati še 27 milijard S dinarjev. Po variantni rešitvi, 
ki jo tukaj predlagamo v obravnavo, pa naj bi republika nameravanih 13 
milijard ne nakazala banki za odplačilo anuitet, ampak investitorju za ude- 
ležbo. Tako potreben kredit ne bi znašal 20 milijard, ampak le 6,8 milijarde, kar 
seveda stroške odplačila kredita bistveno poceni. Ce bi ta kredit banka odobrila 
za dobo 8 let — kar bi investitor glede na amortizacijo vsekakor zmogel — 
bi znašal skupen dolg banki le 9 milijard 400 tisoč oziroma kar 17 milijard 
manj kot v prvem primeru, kar je domala toliko, kot stane celoten investicijski 
objekt. Ta pocenitev, če jo lahko tako imenujemo, neposredno vpliva na 
znižanje stroškov poslovanja oziroma povečuje konkurenčnost turističnega ob- 
jekta. 

Nekoliko težje je za investitorja odplačevanje kreditov le v prvih letih, 
vendar, kot sem že povedala, lahko v ta namen uporabi amortizacijo. 

Razlika je tolikšna, da zasluži vso pozornost, saj se za znižanje stroškov 
zanimajo prav vsi dejavniki, najbolj pa seveda gospodarske organizacije same, 
njihove poslovne banke in družbena nadgradnja, ki je z osnutkom obravnava- 
nega zakona pokazala pripravljenost, da prispeva sredstva za razvoj turistič- 
nega gospodarstva. 

Za banko so variante za udeležbo sprejemljivejše iz naslednjih razlogov: 
a) investitor bi razpolagal z udeležbo k investiciji in se s tem približal 

kriterijem poslovne politike banke; 
b) investitor bi kredit lahko odplačal v roku 8 do 10 let; 
c) banka bi ob manjšem angažiranju bančnih sredstev za posamezne inve- 

sticijske objekte ob istem kreditnem potencialu lahko obravnavala več komi- 
tentov oziroma odobrila več turističnih investicij; 

č) kreditiranje investicijskih objektov bi bilo zaradi nižjih obresti v celoti 
rentabilnejše in varnost naložb večja. 

Naslednja pripomba se nanaša na besedilo prvega člena, kjer predlagamo, 
da bi imeli pravico do nadomestila tudi investitorji za rekonstrukcijo turističnih 
zmogljivosti in izboljšanje kvalitete uslug. Znano je namreč, da je tako domači 
kot tuji turistični potrošnik vse zahtevnejši, in objekti, ki iskanega komforta 
ne dajejo, izgubljajo goste in so tako obsojeni na počasno propadanje. Za primer 
lahko vzamemo večje število naših naravnih zdravilišč, ki so prav zaradi zasta- 
relih objektov čedalje bolj obsojena na propadanje oziroma izgubljajo tuje 
goste, katerih si, kot veste, vsi zelo želimo. 

Predlagamo tudi spremembo besedila 11. člena, tako da bi se nadomestilo 
priznavalo tudi za take podražitve, ki so nastale zaradi sprememb predpisov 
in povišanja cen gradbenemu materialu in storitvam. To pripombo utemeljujemo 
s tem, da je nadomestilo namenjeno zmanjšanju investicijskih sredstev in se 
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zato ni mogoče postavljati na stališče, da se povečani stroški, nastali zaradi višje 
sile, ne morejo upoštevati. Večjih stroškov graditve tudi ni mogoče pokrivati 
z višjimi cenami storitev, ker se zunanji trg ne ozira na naše notranje gospo*- 
darske težave. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Franc Razdevšek. 

Franc Razdevšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Oglasiti sem se nameraval že prej, ker želim povedati nekaj misli k raz- 
pravam o osnutku zakona. Podpiram misli, ki sta jih izrazili Magda Mihelič 
in tovarišica Jakofčičeva, da je potrebno temeljito proučiti predlog, ki je prišel 
iz banke. Škoda le, da je ta predlog prišel šele v času, ko je bil naš osnutek 
zakona že v republiški skupščini. Kljub temu bomo v času priprav predloga 
zakona stvar temeljito proučili in upoštevali tisto, kar bo ugodnejše tako za 
banko kakor za investitorje. 

Tovariš Gerbec je verjetno mislil razpravljati o tem, zakaj v osnutku 
zakona niso upoštevali predloga, ki ga je dal takrat, ko smo v skupščini raz- 
pravljali o predlogu za izdajo zakona, da se v zakonu upoštevajo tudi letališke 
zgradbe. Ne smete misliti, da sem proti razvoju letalskega prometa.' Brez 
dvoma je za turistični razvoj izredno pomemben, vendar ga glede na zelo pičla 
sredstva, ki so na razpolago, za beneficiran je nismo mogli upoštevati, ker 
mora biti naša poglavitna naloga, da v Sloveniji v čim krajšem času dopolnimo 
turistične kapacitete, zlasti nastavitvene kapacitete, kajti teh nam izredno 
primanjkuje. Ce bomo dali več v infrastrukturo, bomo seveda zgradili manj 
turističnih kapacitet. Zato v imenu komiteja za turizem podpiram predlog, 
ki ga je dal tovariš Gerbec, da se o letališčih dogovorimo posebej, tako kot 
smo se dogovorili za železnico ali pristanišče. Mislim, da je ne samo za 
turistični razvoj, ampak tudi za splošni razvoj Slovenije potrebno o teh stvareh 
spregovoriti. 

Glede ureditve smučišč moram povedati, da so zajeta v drugem ah tretjem 
členu. Tam jasno piše, da se bonificirajo tudi investicije za športno-rekreacijske 
objekte. 

Želel bi povedati še nekaj besed v zvezi s predlogom Ljubljanske banke, 
da se bonificirajo tudi investicije za adaptacijo in modernizacijo. Pred dvema 
letoma smo v Sloveniji vložili več kot 39'% vseh sredstev za investicije v 
turizem prav v adaptacijo starih hotelov in starih turističnih kapacitet. 

Zaradi tega smo imeli sorazmerno skromno število novih kapacitet. V letu 
1966 smo imeli 12 % vseh turističnih kapacitet Jugoslavije, v letu 1969 pa smo 
zdrsnili na 9 %; Sele v letu 1970 je odstotek zopet zrasel in se sedaj približujemo 
11 »/o. Mislim, da zato sedaj ne kaže, da bi adaptacije starih kapacitet upoštevali 
v tem predlogu zakona. Kolikor pa gre za razširitev — to je za nove zmoglji- 
vosti — pa so v celoti upoštevane. Izključene so torej samo čiste adaptacije., 
ki bodo obstoječe kapacitete ohranile takšne, kot so sedaj. Mislim, da gre tudi 
za to, da je treba v takem primeru znižati kategorijo in tako lahko te kapacitete 
normalno poslujejo naprej. 

Prav tako smo proti temu, da bi upoštevali predlog, da bonificiramo po- 
dražitev. Mi se moramo navaditi, da bomo projektirali temeljito in da bomo 
potem investicijo tudi hitro izvedli. Mislim, da povsod tam, kjer smo tako storili, 
do velikih prekoračitev ni prišlo. Verjamem, da je banka nekoliko v strahu, 
ker je bila doslej praksa taka — posebno pri nekaterih turističnih objektih — 



96 Republiški zbor 

da smo marsikdaj odobrili kredit na podlagi nepopolnih načrtov in da je zato 
med samo gradnjo zaradi spreminjanja načrtov prišlo do silno visokih pre- 
koračitev. Zato sedaj zahtevamo izvedbeni načrt in če bomo temeljiteje pro- 
jektirali in hitreje gradili, do večjih podražitev ne bi smelo priti. Ce pa pride, 
naj podražitev solidarno plačata banka in investitor, nikakor pa ne republika. 
Mislim, da je potrebno, da s tako usmeritvijo tudi mi nekaj prispevamo k 
stabilizaciji in ureditvi našega gospodarstva. Glede na to, mislim, da bi v imenu 
izvršnega sveta težko sprejel predloge, ki so bili dani. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Tovariš Gerbec, glede 
tistega dela predloga, ki se nanaša na obravnavo problematike letališč itd., je 
potrebno pripraviti material. Ko bo material pripravljen, se bomo odločili o 
njegovi usodi, nima pa smisla, da že sedaj sprejemamo poseben sklep. 

Glede drugih predlogov pa je že tovariš Razdevšek povedal, da je možnost, 
da se v fazi priprav predloga natančno proučijo in upoštevajo v končni fazi. 
Mislim, da kaj več, kot da sprejmemo običajni sklep, ki ga sprejemamo v fazi 
osnutka, ni mogoče reči. Zeli še kdo besedo? (Ne želi.) Predlagam, da sprej- 
memo naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o nadomestilu za del obresti uporabnikom investicijskih 
kreditov na področju turizma v Sloveniji se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi izvršni svet. 
3. Pri pripravi predloga naj izvršni svet prouči vse pripombe in predloge, 

dane k osnutku zakona, in predloži skupščini obrazložen predlog zakona. 
4. Izvršni svet naj predlog zakona predloži do 31. januarja 1972. 
Ce ste za ta sklep, prosim, da dvignete roko. (Večina poslancev dvigne 

roko.) Je kdo proti? (En poslanec.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je sklep o sprejemu osnutka zakona sprejet. 

Sledi 25. točka dnevnega reda in sicer osnutek zakona o nado- 
mestilu za del obresti pri nekaterih kreditih v kmetijstvu in osnovni predelavi 
kmetijskih pridelkov. 

Predlagatelj je izvršni svet. Odbor za proizvodnjo in blagovni promet je 
obravnaval osnutek zakona in dal zboru poročilo, prav tako tudi zakonodajno- 
pravna komisija. Pričenjam razpravo! Zeli kdo besedo? Prosim, Magda Mihelič! 

Magda Mihelič (iz klopi): Prosim, da izvršni svet prouči variantni 
predlog glede načina financiranja. 

Predsednik Miran Goslar: Tovarišica Miheličeva predlaga, da tudi 
pri tem zakonu izvršni svet prouči variantni predlog, ki je izdelan po istem 
načelu, kot je bilo predlagano glede nadomestila za del obresti pri kreditih 
za turizem. Se kdo želi besedo? (Nihče.) 

Predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona o nadomestilu za del obresti pri nekaterih kreditih 

v kmetijstvu in osnovni predelavi kmetijskih pridelkov se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet prouči vse pripombe in 

predloge, dane k osnutku zakona, in predloži skupščini obrazložen predlog 
zakona. 

4. Izvršni svet naj predloži predlog zakona do 31. januarja 1972. 
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Ce ste za ta sklep, prosim, da dvignete roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je sklep o 
sprejemu osnutka zakona sprejet. 

17. točka dnevnega reda je osnutek zakona o prispevku za upo- 
rabo mestnega zemljišča. 

Predlagatelj je izvršni svet in predlaga skrajšani postopek in sicer tako, 
da ga obravnavamo kot osnutek zakona. Po mnenju izvršnega sveta je tak 
postopek potreben zaradi tega, ker bodo z uveljavitvijo amandmajev k ustavi 
SFRJ prenehale konec tega meseca veljati določbe temeljnega zakona o pri- 
spevku za uporabo mestnega zemljišča. Zato je tudi treba sprejeti nov repu- 
bliški zakon. Ah kdo ugovarja skrajšanemu postopku? (Nihče.) Torej obrav- 
navamo zakon v drugi fazi kot zakonski osnutek. 

Osnutek zakona so obravnavah odbor za finance in proračun, zakonodajno 
pravna komisija in delegati občin na zasedanju 14. decembra. Imamo tudi po- 
ročila, mnenja, stališča in predloge delegatov občin. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Predlagam torej naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet upošteva in prouči vse pri- 

pombe dn predloge, dane k osnutku, in predloži skupščini predloga zakona. 
4. Izvršni svet naj predlog zakona predloži do 10. januarja 1972. 
Ce ste za tak sklep, prosim, da dvignete roke. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da smo sprejeli 
sklep o sprejemu osnutka tega zakona. 

Sedaj prehajamo na 18. točko dnevnega reda, na predlog zakona 
o vodnem prispevku za leto 1972. 

Tudi glede tega zakona izvršni svet predlaga skrajšani postopek. To se 
pravi, da obravnavamo zakon že kot predlog, in sicer zaradi tega, ker gre samo 
za podaljšanje veljavnosti sedanjega sistema za financiranje vodnega gospo- 
darstva. Ali je kdo proti skrajšanemu postopku? (Nihče.) Torej obravnavamo 
zakon kot predlog. 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo ter 
zakonodajno-pravna komisija sta dala pismeni poročili. Delegati občin so 
zasedali in sprejeli mnenja, stališča in predloge. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Prosim, da pogledate ustrezno 
gradivo. Najprej poročilo zakonodajno-pravne komisije in odbora za urbanizem. 
Imamo njihove amandmaje k 4. in 6. členu. Zakonodajno-pravna komisija nima 
pripomb, izvršni svet pa se ni izrekel. 

Boris Mikoš: Tovariši poslanci, gre samo za redakcijski popravek, 
ki ga ne bi smeli prezreti, sicer bi se lahko napačno tolmačil pri izvajanju 
zakona. K 4. členu predlaga odbor za urbanizem pod točko c) nov tekst, ki ga 
bom preči tal: »Komunalni vodovodi in — črtamo besedo komunalne — druge 
organizacije, ki dobavljajo vodo drugim, ter komunalne organizacije, ki vodo 
uporabljajo za vzdrževanje komunalnih naprav in površin.« Amandma smo 
proučili in ugotovili, da so v primeru, če ostane pojem »in komunalne organi- 
zacije, ki dobavljajo vodo drugim«, izključeni razni vaški vodovodi itd., ki 
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nimajo statusa komunalne organizacije, čeprav dobavljajo vodo tudi drugim. 
Prosim, da amandma sporazumno popravimo'. Hvala. 

Predsednik Miran Gosi ar: Vidim, da se Lojzka Stropnik, podpred- 
sednica zbora, strinja. 6. člen je v redu. Ali se s tem strinjata izvršni svet 
in zakonodajno-pravna komisija? (Da.) 

Glasujemo torej o amandmajih odbora za urbanizem k 4. in 6. členu, ki so 
nesporni, le da se točka c) glasi: »Komunalni vodovodi in organizacije, ki 
dobavljajo vodo drugim ter komunalne organizacije, ki vodo uporabljajo za 
vzdrževanje javnih naprav in površin.« 

Glasujemo z glasovalno napravo. Kdor je za, naj glasuje! (50 poslancev 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.) 

Amandmaji odbora za urbanizem k 4. in 6. členu so sprejeti. 
Sledi glasovanje o amandmajih zakonodajno-pravne komisije k 3. in 9. 

členu. Izvršni svet se z njimi strinja. Kdor je za, naj glasuje! (53 poslancev 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Amandmaji zakonodajno-pravne komisije so sprejeti. 
Glasujemo o predlogu zakona o vodnem prispevku za leto 1972 v celoti. 

Kdor je za, naj glasuje! (52 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1972 sprejet. 
Odrejam polurni odmor. Člani odbora za družbenoekonomske odnose 

imajo ob 15. uri sejo v sobi 84. Sklicuje jo predsednik odbora. 

(Seja je bila prekinjena ob 14.50 in se je nadaljevala ob 15.30.) 

Predsednik Miran Gosi ar: Sedaj bomo obravnavali 6. točko 
dnevnega reda, to je predlog zakona o začasni prepovedi prometa z 
zemljišči. 

Predlagatelj je izvršni svet, ki predlaga, da obravnavamo predlog zakona 
po hitrem postopku v duhu 298. člena poslovnika skupščine SR Slovenije. 
Razlog za to je v tem, da se preprečijo špekulacije z zemljišči in je treba zato 
zakon sprejeti, še preden je javnost obveščena o razpravi o tem zakonu. V 
obdobju prepovedi bi se pripravili ustrezni predpisi za ureditev vprašanja 
prometa z zemljišči. 

Je kdo proti hitremu postopku? (Ne.) Torej smo za to, da obravnavamo 
zakon kot predlog zakona. Obrazložitev bo dal Boris Vadnjal. Predlog zakona 
ste prejeli danes na klop. 

Boris Vadnjal: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Spekulacija z zemljišči, nezakonit pravni promet z njimi in prisvajanje zem- 
ljiške rente ter v zvezi s tem neopravično bogatenje so objektiven družbeni 
pojav, ki škodljivo vpliva na pridobivanje stavbnega zemljišča, ki je potrebno 
za organizirano in racionalno rast mest in naselij ter za urejanje in uporabo 
stavbnega zemljišča. Posebej težke posledice tega pojava se kažejo v razvoju 
družbenih odnosov, v ustvarjanju neenakosti občanov in organizacij združe- 
nega dela in v njihovi socialni diferenciaciji, tako v materialnem kot tudi 
v političnem pogledu. Z neučikovitim ukrepom proti temu pojavu so obstoj 
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prostega tržišča in prosto oblikovanje cen, pomembna družbena vlaganja v in- 
frastrukturne objekte in objekte družbenega standarda, rastoče povpraševanje 
po zemljišču in splošen porast cen ter inflacijska gibanja privedla v stanje, 
ki terja nujne družbene ukrepe. Ukrepi, ki smo jih doslej uveljavljali zoper 
špekulacijo in neopravičeno bogatenje, niso bili dovolj medsebojno povezani 
in zato tudi niso mogli dati večjih rezultatov. 

Nekatere družbene akcije so v praksi zvodenele v številnih izjemah, v 
raznih popuščanjih in podobno, kar je omogočalo dejstvo, da niso bile vključene 
v kompleksni sistem zemljiške politike. Sedanji načini zajemanja zemljiške 
rente so v glavnem prizadeli kupce zemljišč in stanovanj, na katere so pro- 
dajalci prevalili družbeno obremenitev zemljišč v zvezi z zemljiško rento.. 

Te ugotovitve in še številne druge okoliščine terjajo, da po sprejetju 
ustavnih amandmajev na novo uredimo pravna razmerja v zvezi z gospo- 
darjenjem z zemljišči, z urbanizacijo in stanovanjsko graditvijo, da s tem pre- 
prečimo špekulacije z zemljišči, nezakonit pravni sistem ter neupravičeno 
bogatenje in prilaščanje zemljiške rente. 

Razprava na 3. seji konference Zveze komunistov Slovenije v novembru 
1971 je opozorila na te pojave kot na posebno obliko socialne diferenciacije. 
Nakazala je potrebo, da takoj ukrepamo za odpravo teh škodljivih pojavov. 
Tudi zbor delegatov občin in nekateri odbori so naslovili na izvršni svet zahtevo, 
naj pripravi ustrezne predloge za ureditev perečih vprašanj s področja zemljiške 
politike, ki so postala že resna ovira za smotrno stanovanjsko graditev in za 
urbanizacijo, kar vse še posebej povzroča občutno družbeno škodo. 

V težnji, da se omenjena vprašanja čimprej rešijo, izvršni svet predlaga, 
da se takoj prepreči nadaljevanje omenjenih negativnih družbenih pojavov. 
Zato predlaga kot prvi ukrep, da se sprejme takojšnja začasna prepoved 
prometa z zemljišči, z namenom, da se v obdobju prepovedi pripravijo ustrezni 
predpisi za ureditev vseh vprašanj. Zato vam je predložen predlog zakona, 
katerega namen ni omejevanje zakonitih pravic upravičencev na zemljišču, 
marveč, da mirujejo pravice teh upravičencev glede prometa z zemljišči. 

Ker gre za zakonski predlog, ki bo glede na naravo zakona sprejet po 
hitrem postopku, mi dovolite, da omenim še nekatere obrazložitve k določbam 
tega zakona. 

Na podlagi sprejete urbanistične dokumentacije bo zemljišče tudi v pri- 
hodnje namenjeno za kmetijsko dejavnost. S pojmom prometa je mišljen vsak 
prosti promet z zemljišči, to je odplačni in neodplačni, prodaja in nakup, 
zamenjava, daritev itd. 

Ne glede na gornje omejitve zakon ne posega v sfero pridobivanja zemljišč 
z restrikcijskimi merami. To je za zadovoljevanje tistih potreb, kjer splošni 
interes narekuje določeno dejavnost. To so razlastitev, arondacija, komasacija in 
drugi ukrepi. Izrecno se opozarja, da je mogoč pogodbeni prenos nepremičnin 
v družbeno lastnino iz naslova razlastitve, s čimer so mogoča hitrejša pri- 
dobivanja potrebnih zemljišč. Tak nadomestni promet nadzoruje občinski, za 
premoženjskopravne zadeve pristojni upravni organ. Nasprotno pa nima nobena 
pogodba, sklenjena v nasprotju z določbami tega zakona, nikakršnega pravnega 
učinka. Za to bodo po uradni dolžnosti skrbela zemljiško-knjižna sodišča, za 
premoženjskopravne zadeve pa pristojni občinski upravni organi ter občinska 
javna pravobranilstva, ki so jim s tem zakonom dane posebne naloge. Da bi se 
zagotovilo dosledno izvajanje zakona, bi bilo treba urediti vprašanje zemljiško- 
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knjižnega prenosa lastnine oziroma pravice uporabe. Le-ta ni dovoljen za čas, 
ko velja zakon. 

Predlog za zemljiškoknjižni prenos, vložen pri zemljiškoknjižnem sodišču 
po uveljavitvi tega zakona, se ne izvede. Kljub temu je zemljiškoknjižni prenos 
mogoč za tiste pogodbe, ki so bile sklenjene še pred uveljavitvijo tega zakona. 

Predlog zakona začasno — za dobo 6 mesecev po njegovi uveljavitvi — 
prepoveduje promet s stavbnimi in kmetijskimi zemljišči, na katerih so ome- 
njeni škodljivi pojavi še posebej občutni. Gozdna zemljišča niso predmet 
prepovedi po tem zakonu, ker zaradi gospodarjenja skupaj z gozdnimi gospo- 
darskimi organizacijami z njimi ni mogoče tako špekulirati kot z drugimi 
zemljišči. Promet je začasno omejen z zemljišči, na katerih je lastninska 
pravica, kot tudi z zemljišči, na katerih je tako imenovasra pravica uporabe. 
To pomeni, da prepoved velja tako za občane kot tudi za pravne osebe, društva, 
družbenopolitične organizacije, organizacije združenega dela, druge samo- 
upravne organizacije in za posamezne organizacije, ki jim zakon daje lastnost 
pravne osebe. Promet je med njimi omejen. Med enimi in drugimi izjemami je 
dana izjema le za družbenopolitične skupnosti in za tiste organizacije zdru- 
ženega dela, ki so izrecno pooblaščene za urejanje in oddajanje stavbnih 
zemljišč, oziroma za tiste družbenopravne osebe, ki so pooblaščene za gradnjo 
infrastrukturnih in vojaških objektov, kot so na primer: bolnišnice, ceste, 
železnice itd. 

Te družbenopravne osebe lahko pridobivajo pogodbeno za namen teh 
objektov nemoteno potrebna zemljišča, s čimer se zagotavlja nemoteno nada- 
ljevanje že začetih gradenj kot tudi bodoče gradnje omenjenih potrebnih 
objektov. 

Nadaljnja izjema je promet s kmetijskimi zemljišči, če se le-ta opravi med 
kmeti, pri katerih je kupec kmet in če so izpolnjeni obvezni pogoji. Prvi in 
najvažnejši pogoj je, da kupec še naprej uporablja zemljo za kmetijsko ob- 
delavo, in drugič, da so bile pogodbe sklenjene še pred uveljavitvijo tega 
zakona. 

Morebitne zlorabe tega določila, na primer nepravilno datiranje pogodb, so 
kaznive. Pogodbe, sklenjene pred uveljavitvijo tega zakona, se torej lahko 
zemljiško knjižno izvedejo, vendar le pod omenjenim pogojem. Zemljiško 
knjižni vpis, ki je v nasprotju z določbami tega zakona, nima nobenega prav- 
nega učinka. Tudi na to morajo po uradni dolžnosti paziti zemljiškoknjižna 
sodišča, za premoženjskopravne zadeve pristojni občinski upravni organi in tudi 
javna pravobranilstva. Dosledno izvajanje zakona zagotavljajo tudi kazenske 
določbe. Kazni so prirejene za družbeno pravne, civilnopravne in fizične osebe. 
Razpon kazni je primeren, upoštevajoč namen kaznovanja. 

Pravna varnost, predvsem pa potreba po nujni ureditvi področja prometa 
z zemljišči, narekuje časovno omejenost obravnavanega začasnega ukrepa. Cas 
6 mesecev je minimalno obdobje za ureditev odprtih zemljiških vprašanj tako 
na zveznem kot tudi na republiškem nivoju. Za izvajanje tega zakona niso 
potrebna posebna dodatna finančna sredstva, ker bodo naloge izvajali pristojni 
organi v okviru svoje redne dejavnosti. 

Tovarišice poslanke in tovariši poslanci! Izvršni svet je prepričan, da 
sprejetje predloženega zakona pomeni hkrati tudi enega izmed stabilizacijskih 
ukrepov v našem gospodarstvu in da boste predlog izvršnega sveta podprli in ga 
tudi sprejeli. 
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Predsednik Miran Goslar: Pravkar ste prejeli na mizo tudi poročilo 
zakonodajno-pravne komisije, ki je hkrati tudi poročilo odbora za urbanizem. 
Torej ga je treba upoštevati kot skupno poročilo komisije in odbora. 

Pričenjam razpravo. Ivan Kreft, prosim! 

Ivan Kreft: Tovariši in tovarišice! Mislim, da ni nikogar med nami, 
ki ne bi podprl sprejema tega zakona po hitrem postopku. Vendar se vprašujem, 
ali uspevamo z administrativnimi ukrepi ali ne uspevamo. Dokler bo takšna 
inflacija kot traja sedaj že približno 2 leti, bo vsakdo, ki je količkaj špekulant, 
izrabil slednjo možnost, da izigra vsak zakon. 2e pred nekaj meseci smo 
ugotovili, da je prešlo iz družbenega sektorja v privatni sektor približno tri 
tisoč hišic in stanovanj. Ugotavljamo, da je v nerazvitih področjih Slovenskih 
goric, Haloz in tudi Dolenjske veliko zemlje, posebno vinogradov, prešlo iz rok 
vinogradnikov v roke ljudi, ki so samo zaradi špekulacije kupovah zemljišča, 
saj niso vedeli, kako bi se na drug način rešili denarja. Torej poudaril bi rad 
to, da delajmo tako, kot smo se dogovorih, in potem ne bo treba na hitro 
sprejeti zakona, ki naj prepreči špekulacije. Najboljši je tisti gospodarski sistem, 
ki take pojave zatre in prepreči, da bi uspevali. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? Polde Maček, prosim! 

Polde Maček: Tovariši in tovarišice! 2 zakonom, ki je predložen, se 
strinjam. Mislim, da je že zadnji čas, da rešimo to zadevo, pa čeprav z ne- 
simpatičnimi ukrepi. Zaradi tega, ker sprejemamo zakon šele danes, je že 
nastala velika družbena, gospodarska in tudi politična škoda. Menim, da smo 
vse preveč dolgo čakali nanj. Sem pa proti predloženi obrazložitvi, ki pravi, da 
je bila šele 3. seja konference Zveze komunistov tista, ki je, ko je govorila 
o socialni diferenciaciji, prišla do teh ugotovitev in sklepov. Izvršni svet naj bi 
samo zaradi tega sprejel sklep, da se zakon sprejme po hitrem postopku. 

Mislim, da je treba v obrazložitvi jasno napisati, da- so ne samo 3. seja 
Zveze komunistov, marveč tudi občani, delovne organizacije, družbenopolitične 
skupnosti in delegati občin v tej skupščini že tri leta opozarjali na ta problem 
in da smo v naši skupščini sprejeli v treh letih tri predloge, ki smo jih posre- 
dovah pristojnim organom z zahtevo, da je treba na tem področju nekaj 
storiti. Ne očitam nikomur ničesar, ker je še vedno čas, da sprejmemo zakon. 
Vendar menim, da je treba v obrazložitvi napisati, da so na te stvari opozarjali 
tudi drugi organi in občani in da je nato opozorila pozneje tudi tretja konfe- 
renca Zveze komunistov Slovenije. Ce bi v obrazložitvi ostalo samo to, kar je 
napisano sedaj, bi bilo zelo nerodno, saj — kot sem dejal — smo o tem 
vprašanju razpravljali tudi mi, Dodal bi samo še to, da se ne špekulira samo 
z gradbenimi in drugimi zemljišči, marveč imamo primere, da se špekulacije 
pojavljajo tudi s kmetijskimi zemljišči in gozdovi in da nekmetje kupujejo 
tudi gozdove in kmetijske površine. Na območju Ljubljane je to še poseben 
problem, ker poznamo položaj kmečkih gospodarstev. Zato nekateri samo 
čakajo, kje bodo dobili koga, ki jim bo prodal še tisto, kar ima, čeprav tak 
kupec ne misli resno na nobeno kmetijsko dejavnost. 

Nobene prodaje kmetijskih površin nekmetom se mora preprečiti in mislim, 
da je sedanje stanje že resnično nemogoče. Strinjam se tudi, da zakon sprejme- 
mo po hitrem postopku. 
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Predsednik Miran Goslar: Janko Cesnik ima besedo. 

Janko Cesnik: Tovarišice in tovariši! Opravičujem se, ker smo za- 
pisali, da je poročilo samo poročilo zakonodajno-pravne komisije, čeprav smo 
imeli z odborom za urbanizem skupno sejo. Torej je poročilo skupno, kot je 
poudaril že tovariš predsednik Goslar. 

Komisija je zakon pozdravila iz enakih razlogov, kot sta jih navedla pred- 
lagatelj in prejšnji govornik. Upoštevala je le, da ne gre samo za špekulacije s 
kmetijskimi in stavbnimi zemljišči, marveč tudi z drugimi zemljišči. Zato je 
predlagala amandma, naj se v 1. členu reče, da gre za vsa zemljišča. Torej naj 
se ta člen v peti in šesti vrsti prilagodi tako, da se besedilo »s stavbnimi in 
kmetijskimi zemljišči — v nadaljnjem besedilu »zemljišča«, nadomesti z bese- 
dilom »z zemljišči«. To velja potem tudi za vsa druga nerodovitna in gozdna 
zemljišča. 

Glede drugega odstavka smo> bih mnenja, da navedeni pogoji niso dovolj 
jasno izraženi in da se ve, ali naj se upoštevajo vsi pogoji naenkrat ali vsak 
zase. Zato predlagamo drugo besedilo, ki se glasi: »Določbe tega zakona tudi ne 
veljajo za promet s kmetijskimi zemljišči, če jih pridobi kmet, ki se ukvarja 
izključno s kmetijstvom, če bo zemljišča uporabljal za kmetijsko obdelavo in če 
so zemljišča po sprejetem urbanističnem dokumentu tudi v prihodnje name- 
njena za kmetijstvo.« To pomeni, da smo s tem zajeli promet vseh vrst in 
vseh oblik prenosa, ne samo kupne pogodbe, marveč tudi darilne pogodbe in 
vse druge vrste prenosa, ter da smo v tem smislu jasno povedali, da je 
dovoljen prenos za kmetijska zemljišča, ki se kupujejo z namenom, da se še 
naprej kmetijsko obdelujejo in za katera je v urbanističnem načrtu določeno, 
da ne bodo zazidljiva. To hkrati pomeni, da se taka zemljišča lahko tudi 
zamenjujejo zaradi arondacije ali drugačne zaokrožitve kmetijskih posestev. 
Končno smo bili glede zadnjega člena mnenja, da naj se zaradi pravne varnosti 
reče »ne z dnem objave« zaradi veljavne ustavne določbe, marveč »naslednji 
dan po objavi«. 

Čeprav se komisija in odbor strinjata z izdajo tega zakona, se vendar 
vprašujtem, če bomo v šestih mesecih zmogli urediti zi vsemi dodatnimi 
predpisi promet z zemljišči tako, kot si ga vsi želimo. Zato predlagam, da 
izvršni svet čimprej pripravi program predpisov, ki jih je treba sprejeti in da 
čimprej nakaže, kakšna bodo izhodišča za bodoče urejanje. Potrebno je namreč, 
da nekatere predpise v tem smislu sprejme tudi federacija, ker republika 
v celoti ni pristojna za reguliranje teh vprašanj. Zato predlagam, da nam 
izvršni svet čimprej posreduje informacijo o predvidenih ukrepih. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Prosim, Boris Vadnjal. 

Boris Vadnjal: Na pripombo tovariša poslanca, ki je dejal, da je 
izvršni svet stopil v tako akcijo šele po tretji konferenci, moram reči, da 
republika ni bila pooblaščena, da bi lahko tak zakon predložila skupščini. Kljub 
temu smo na to v izvršnem svetu vedno opozarjali in v pristojnih sekreta- 
riatih intenzivno delali pri oblikovanju bodoče zemljiške politike. Sele ustavni 
amandmaji so nam omogočili, da lahko tak zakon predlagamo in predvsem da 
lahko oblikujemo tako zemljiško politiko, za katero sodimo, da bi ustrezala 
našim razmeram. Glede kmetijske površine je tovariš Cesnik že obrazložil, 
glede informacije o predvidenih ukrepih pa mislim, da bomo rok, ki ga po- 
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stavljamo v tem zakonu, lahko tudi izpolnili, saj so že izdelane razne študije s 
tega področja. Tie ob dosedanjih pripravah je izvršni svet dobil informacije o 
različnih načinih, kako naj bi v perspektivi uredili zemljiško politiko. 

Ob tej priliki bi lahko dejal samo to, da smo si bili vsi, ki smo pri tem 
tako ali drugače sodelovali, edini v tem, da moramo iskati take rešitve, ki 
ustrezajo naši zakonodaji, našemu sistemu, in da nacionalizacija zemljišč najbrž 
ne pride v poštev. Zato se predvidevajo druge oblike. , 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce ne, bomo glasovali, in sicer najprej o amandmajih zakonodajno-pravne ko- 
misije in odbora za urbanizem k 1. členu. Kdor je za, naj glasuje! (54 poslancev 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) Amandma 
k 1. členu je sprejet. 

Glasujemo o amandmajih k 2. členu. Kdor je za, naj glasuje! (53 poslancev 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva poslanca.) Tudi ta 
amandma je sprejet. 

Sledi še amandma k 9. členu. Kdor je za, naj glasuje! (54 poslancev glasuje 
za.) Je kdo proti? (En poslanec.) Se je kdo vzdržal? (Dva poslanca.) Tudi ta 
amandma je sprejet. 

Sedaj glasujemo o predlogu zakona o začasni prepovedi prometa z zemljišči 
v celoti. Kdor je za, naj glasuje ! (56 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) Ugotavljam, da je predlog zakona o začasni 
prepovedi prometa z zemljišči sprejet. 

Nadaljujemo razpravo o predlogu zakona o javnih cestah, to je 4. točk a 
dnevnega reda. 

Najprej bi bilo dobro slišati poročilo o seji odbora za proizvodnjo in 
blagovni promet. Tovariš Karel Forte, prosim! 

Karel Forte: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Na seji odbora, ki je foila zjutraj in zdaj med zasedanjem zbora, je odbor 

sprejel vse amandmaje zakonodajno-pravne komisije k 3., 6., 9., 17., 18., 20., 
40., 49., 80., 110., 112., 121. členu in prav tako k 88. členu. 

Od amandmajev, ki jih je predložil poslanec Miloš Polič, so bili sprejeti 
amandmaji k 32. členu, k 37. členu in k 52. členu. Drugih amandmajev odbor 
ni sprejel, ker gre pri njih ali za večja materialna sredstva ali so povsem 
redakcijskega značaja ali pa so že upoštevani v drugih zakonskih predpisih. 

Odbor ni sprejel amandmaja, ki ga je predložil poslanec tovariš Drago 
Benčina. Prekategorizacija vseh cest, kakršno predlaga tovariš Benčina, bi 
sprožila plaz v vseh občinah, ki bodo hotele, da se ceste prekategorizirajo 
povsod, se pravi, da bi se podrle vse finančne konstrukcije, zgrajene na predlogu 
zakona in na delitvi cest na te kategorije. 

Podpisnik tega amandmaja Mirko Zlender je od svojega podpisa odstopil, 
ker se amandmaja izključujeta. Tako se je v svojem amandmaju izrekel za 
ceste, ki so kategorizirane kot ceste IV. reda s 1. 1. 1971, nato pa je podpisal 
tudi amandma, da naj bi se prekategorizacija cest opravila do 1. julija 1972. 

Predsednik Miran Goslar: Ni jasno, zato prosim, da še enkrat ob~ 
razložiš. 
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Karel Forte : V amandmaju tovariša Benčine piše, naj se doda nov 
odstavek, ki se glasi: »Do 1. julija 1972 se izvrši kategorizacija lokalnih cest.« 
To smo odklonili. Tovariš Zlender je odstopil od tega amandmaja, ker v svojem 
postavlja datum 1. 1. 1971. 

Predsednik Miran Goslar: To ni res, ker je podpisov več kot deset. 

Karel Forte: Amandmaja tovariša Mirka Zlendra odbor ni mogel 
sprejeti. V odboru je zanj glasoval samo en poslanec in sicer zaradi tega, ker 
so se pojavili ugovori, da o takšni konstrukciji, kakršno predvideva amandma 
na zasedanju delegatov občin, ni bilo govora. Sicer pa se je na odboru izrazilo 
mnenje, da bi bilo treba najti rešitev, da se da občinam, na katere se prenašajo 
ceste z republike, tudi ustrezna sredstva. Moram obvestiti, da je predlagatelj 
zakona, to je izvršni svet sprejel amandma tovariša Zlendra. 

Amandma, ki ga je dal na današnji seji poslanec Roman Pirjevec, ki zadeva 
veljavnost zakona, kar bo verjetno obrazložil predstavnik zakonodajno-pravne 
komisije, smo sprejeli zaradi tega, ker je vprašanje veljavnosti zakona rešeno 
tako, da dobi zakon veljavo osmi dan po objavi v Uradnem listu, to se pravi 
že takoj po novem letu. 

Drugih amandmajev odbora za družbenopolitični sistem in notranjo po- 
litiko nismo obravnavali. 

Predsednik Miran Goslar: Morda se motim, vendar moram ugoto- 
viti, da je amandma zjakonodajno-pravne komisije k ,121. členu nekoliko 
drugačen od interpretacije tovariša Forteja. 

Janko Cesnik: Tovarišice in tovariši! Glede veljavnosti zakona je 
danes komisija ponovno razpravljala tudi o amandmaju občine Tolmin in 
občine Sežana ter o amandmaju, ki ga je predložil poslanec Roman Pirjevec 
in kjer sem sopodpisnik. 

Položaj je sedaj takšen, da je v zakonu — in sicer v 111. členu — določeno, 
da se mora republiška skupnost za ceste konstituirati do 1. julija 1972 in da je 
v 114. členu določeno, da se cestni sklad SR Slovenije ukine z dnem konstitui- 
ranja republiške skupnosti za ceste. To hkrati pomeni, naj ves preostali zakon 
začne veljati v roku osmih dni po objavi. To vprašanje je komisija ponovno 
proučila in predlaga, da se glede na obe določbi lahko uveljavi določilo, da 
začne zakon veljati osmi dan po objavi. Mislim, da se je s tem amandmajem 
ugotovila enakost z amandmaji tovariša Pirjevca in enakost z amandmaji 
skupščin občine Tolmin, Sežana in Nova Gorica. 

To torej pomeni, da se celotni zakon uveljavi osmi dan po objavi in da se 
mora republiška skupnost za ceste organizirati do 1. julija 1972. leta. 

Glede amandmajev, ki jih je predložil odbor za družbenopolitični sistem in 
notranjo politiko, ugotavljam, da smo jih prepozno prejeli in da zato komisija 
o njih ni razpravljala. Ce lahko povem svoje mnenje, se mi zdi, da bi bilo 
bolje, če bi nekatere nove vidike urejanja rešili morda kasneje, ko bomo imeli 
zakon o inšpekcijah, v katerega deloma sodijo tudi ta vprašanja. Zato mislim, 
da ni nujno, da bi amandmaje danes sprejeli. Hvala! 

Predsednik Miran Goslar: Dobro, samo o tem bi se moral izreči še 
predlagatelj teh amandmajev. 

Besedo ima Mirko Zlender. 
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Mirko Zlender: V razpravi v odboru za proizvodnjo in blagovni 
promet, ki je bila med sejo republiškega zbora, smo moj amandma poskušali 
nekoliko razjasniti. Moram reči, da je treba prvi del amandmaja zaradi pravne 
jasnosti malce popraviti. Ce mi dovolite tovariš predsednik, bi to storil kar 
ustno, ker ne gre za nobeno bistveno vsebinsko spremembo. Besedilo naj bi 
se glasilo: 

V 3. odstavku: »Od sredstev iz 1. točke prvega odstavka tega člena pripada 
posamezni občini na km javne ceste, ki bo z republiškim predpisom po tretjem 
odstavku 6. člena tega zakona razglašena za lokalno cesto, znesek, ki ustreza 
poprečnemu vlaganju cestnega sklada SR Slovenije v te ceste v letu 1971.« 

Gre v bistvu za to, da občine, ki prevzamejo te ceste, dobijo tudi tisti 
denar, ki ga je vanje vložil cestni sklad v letu 1971. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Renko ima besedo. 

Ivan Renko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Do- 
godilo se je, da se stališča predlagatelja, to je izvršnega sveta, in odbora o 
konkretnem amandmaju — mislim na amandma tovariša Zlendra — razhajajo, 
zato mislim, da ne bo odveč, če to stvar še nekoliko osvetlimo. 

Želim podpreti stališče odbora, ki je v tem primeru zelo razumno ukrepal 
in amandmaja ni sprejel. Za kaj gre? Za to, da amandma bistveno posega 
v tiste dogovore, ki smo jih ves čas razprave sprejemali in soočali. Amandma 
postavlja financiranje na popolnoma druge temelje in bi njegov sprejem po- 
menil takojšnje izločanje 45 odstotkov celotne mase, ki izhaja iz 1. točke, to je 
od prispevka od prodanega bencina. Potem ne moremo govoriti, da občinam 
pripada 15'%, marveč samo 8 %>, ki se nadalje spet delijo po kriterijih, ki so 
obstajali že prej. Spodbude, ki smo jih mislili s tem doseči, se na tak način 
zreducirajo na minimum. Mislim, da je nesprejemljivo tudi merilo »poprečnega 
vlaganja«. Kaj pomeni poprečno vlaganje? To pomeni milijon in pol na kilo- 
meter ceste, ne glede na to, kje poteka. Zamerim pobudniku in podpisnikom 
tega amandmaja, da niso upoštevali vseh elementov, ki so pri takšnih odlo- 
čitvah bistveni. Nikjer ni govora o cestni obremenitvi kot enem bistvenih 
dejavnikov, ki zahteva večja ali manjša sredstva za obnavljanje in za vzdrže- 
vanje. Ta element je tovariš Pušenjak odpravil kar mimogrede, češ da prihajajo 
turisti po glavni cesti, se po njej tudi vozijo, natočijo bencin in se po glavni 
cesti tudi vračajo. Mislim, da tak način ne more pripomoči k res dobri 
učinkoviti rešitvi. 

Na koncu bi želel govoriti še o enem vprašanju in sicer bolj načelno. 
Poslanci, ki poznajo moja stališča in spremljajo moje delo, bodo vedeli, da sem 
se zmeraj zelo zavedal pomembnosti vprašanja nerazvitih. Glasoval sem za vse 
tiste doslej sprejete pobude in ukrepe, za katere sem menil, da prispevajo k 
enakomernemu razvoju regij in da so v skladu z danimi možnostmi. Zavedam 
se, da vrsta stvari še danes deluje v škodo nekaterih manj razvitih območij, 
v škodo območij z manjšo gospodarsko močjo. Vendar bi rad poudaril, da me 
nekoliko moti to, da ob vsaki razpravi dajemo temu tako velik pomen in kot 
Damoklejev meč obešamo nad poslance vprašanje, ah so za nerazvite, ah niso 
za nerazvite, ali so proti itd., če ne glasujejo za vse tisto, o čemer nekdo meni, 
da ima pravico zahtevati v imenu nerazvitih. Mislim, da smo kot republiški 
zbor odgovorni tako za nerazvite kot tudi za vsa tista središča, kjer se danes 
in kjer se bo v prihodnje odločalo o bistvenih vprašanjih nadaljnjega gospo- 
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darskega razvoja. Znati moramo izrabiti vse možnosti in o teh vprašanjih 
moramo v tem domu razpravljati najmanj tako kot o vseh drugih, če ne še bolj. 
Razvijajoča se središča so namreč jamstvo za reševanje preostalih problemov 
tudi na nerazvitih območjih. Drugače lahko postanemo organ, ki bo zaviral 
krajevne pobude in zavrl tudi rast tistih žarišč, ki lahko bistveno prispevajo 
k hitrejšemu razvoju vse Slovenije. 

Ne mislim ničesar očitati, vendar bi zahteval, da se pogovarjamo o teh 
zadevah na tej ravni in brez pritiskov. V tem primeru vidimo, da je med vsemi 
občinami po amandmaju tovariša Zlendra najbolj prizadeta Sežana, ki bi 
izgubila četrtino sredstev. Skratka, sem za to, da poskušamo vprašanje reševati 
drugače, kot ga je poskušal reševati omenjeni amandma. 

Predsednik Miran Goslar: Rado Pušenjak želi besedo. 

Rado Pušenjak: V zvezi z izvajanjem prejšnjega govornika samo še 
tole: Prav razkačijo me strašne razlike kot npr. 1 : 5,6. To je neodpustljiva 
razlika, ki se ne da zagovarjati. Po tem, drugem predlogu, pa verjamem, da 
Sežana ne bo oškodovana, ker dobi nazaj 176 km. Dalje dobi Nova Gorica nazaj 
143 km cest, tako da so nova merila mnogo bolj privlačna in dosledna. Po 
mojih računih drži tudi to, da bodo te občine vendarle dobile precej več kot 
druge. S tem se tudi strinjam .Ne morem pa se strinjati s tistimi velikimi 
razlikami, ki so jih ti računi povzročili. Jaz, tovariši poslanci, tudi malce 
zamerim skladom. Ce bi sklad pripravil takšen izračun, bi najbrž marsikdo 
gledal drugače. To je velika napaka, da poslanci niso imeli jasnejšega pregleda. 
Tako bi imeli povsem drugačne vtise, kot jih imamo danes. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Miloš Polič, prosim! 

Mil oš Polič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Glede 
svojih amandmajev mi je po seji odbora jasno, da so nameni tega zakona v 
drugem in tretjem poglavju in da je vse drugo spreminjevalnega pomena. 

Poleg tega bi — kar je predlagal že odbor — pri amandmaju k 12. členu 
prosil za mnenje, če je dovolj jasen. Naj ga preberem: »V republiški skupnosti 
za ceste kot samoupravni interesni skupnosti združujejo in usklajujejo delovni 
ljudje in občani, delovne organizacije in družbenopolitične skupnosti svoje 
interese in potrebe«. Kakšne, mi ni jasno, toda če dodam »glede razvoja in 
vzdrževanja cestnega omrežja SR Slovenije«, je vse v redu. Prosim., kateri so 
ti interesi in katere so te potrebe, sicer je lahko kakšen drug interes in kakšna 
druga potreba. Danes smo že govorili o zemljiščih in tudi na hitro sprejeli 
zadevni zakon. 

Mislim, da je 36. a člen, ki je bil zavrnjen, nujen. Povem naj, da je določen 
z jugoslovanskim standardom UE 9020, in govori, da je to nad 5000 vozil, od 
katerih ima 1000 vozil nosilnosti več kot 8 ton. Torej je popolnoma jasno, da 
moramo za gost promet imeti vozni in počasni pas. 

Od drugih amandmajev pa iz razlogov, ki sem jih navedel, odstopam. 

Predsednik Miran Goslar: Oprosti, tovariš Polič. Vztrajaš pri amand- 
maju k 36. a členu, ne pa k 36? (M i 1 o š Polič: K 36. in 36. a členu.) Besedo 
ima Drago Benčina. 
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Drago Bencina : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Moram ponovno pojasniti nekatera stališča, ki sem jih zastopal v zvezi s 
predlogom, da bi bilo potrebno kategorizirati vse lokalne ceste. Se vedno 
vztrajam, da bi bilo mogoče samo na taki podlagi, se pravi z enotnimi kriteriji 
kategorizirane občinske ceste, tudi dokaj pravično razdeliti sredstva, ki jih 
daje republika. S tem, kar je povedal tovariš Forte v obrazložitvi za zavrnitev 
tega amandmaja, se ne morem strinjati, se pravi s tem, da v republiki cest ni 
mogoče enotno kategorizirati. Mislim, da je mogoče, samo če je dobra volja, 
toda te dobre volje ni. Tisti, ki imajo dobro kategorizirane, ceste, so s tem 
zadovoljni, verjetno je druga stran v manjšini. Ne mislim, da bi morala skup- 
nost za ceste sprejeti vsako cesto', ki jo hoče kaka občina kategorizirati. Pre- 
pričati bi se morala, če taka cesta ustreza postavljenim kriterijem. Ce. ne 
ustreza, se potem ne more sprejeti. Mislim, da je to povsem logično. 

Ne morem se strinjati tudi s tem, kar pravi tovariš Forte, da bi moj 
predlog zahteval več sredstev. Ni res. 15 lo/o se ne razdeli po sedanji kategori- 
zaciji, pač pa po novi. To se pravi, da se ne zahteva nič več sredstev. Predlog 
sem dal tudi zaradi tega, ker smo imeli v razpravi o sredstvih za stanovanjsko 
gradnjo za borce NOV približno enak primer. Ker stvari nismo sistemsko rešili, 
so bile potem dane obljube, da se bodo nekateri problemi reševali nekoliko 
drugače. Ko pa jih je bilo treba reševati, smo se obotavljali, češ da bi jih 
morali reševati takrat. 

In še nekaj v zvezi s prenosom cest. Ne vem, kako si tovariši predstavljajo, 
da republika sploh ne more prisiliti nobene občine, naj prevzame kakšno cesto 
tretjega reda, če ji ne da tudi ustreznih sredstev. S svojim amandmajem sem 
hotel, da bi občine začasno sprejele ceste tretjega reda. Pozneje, ko se opravi 
enotna kategorizacija, se pa ceste III. reda, ki se bodo prekategorizirale v 
četrti red, financirajo enotno. Ne glede na stališča, ki sem jih zastopal* iz- 
javljam, da umikam svoj amandma zaradi tega, ker podpiram amandma tovariša 
Zlendra. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Gosi ar: Dalje prosim! Magda Mihelič. 

Magda Mihelič: Nisem preračunala, koliko sredstev bi občina Celje, 
katere predstavnica sem v tem domu, dobila na podlagi 30. člena, niti koliko bi 
jih dobila ali izgubila na podlagi amandmajev tovariša Zlendra. Menim namreč, 
da ne moremo vedno in ob vsakem zakonu samo preračunavati, koliko bo 
katera občina dobila ali ne, nismo odborniki občinske skupščine, marveč poslanci 
skupščine SR Slovenije. Zaskrbljuje me podatek, o katerem je govoril tovariš 
Zlender, da 30. člen osnutka zakona omogoča razmerje 1 : 5,6 pri razdelitvi 
sredstev po predzadnjem in zadnjem odstavku. Če je to res, potem menim, da 
je 30. člen nesprejemljiv. Predlagatelj zakona naj to pojasni .oziroma naj sam 
popravi, tako da bodo številke sprejemljive ne glede na občine. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima poslanec Ivan Ahlin. 

Ivan Ahlin: Tovarišice in tovariši poslanci! Podpiram amandma to- 
variša Zlendra. Poslance bi le tukaj opozoril na podatek, ki sem ga razbral iz 
tez k osnutku tega zakona iz maja meseca 1970, v katerih predlagatelj na 
straneh 15 do 18 ugotavlja, da bi bilo treba za prenos 2000 km cest na občine 
izločiti 15,4'% prispevka od prodaje bencina kot ekvivalent za prenesene 
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obveznosti. Zlendrov amandma zajema v teh 15,4 fl/o samo polovico sredstev. 
Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo, prosim? Martin Košir! 

Martin Košir: Tovarišice in tovariši poslanci! Sklicujem se na do- 
poldansko obrazložitev amandmaja našega odbora. Poudaril bi samo to, da je 
z njim odbor želel odpraviti sedanje negativno stanje na področju organizacije 
inšpekcijskih služb na javnih cestah in ker je cestno urejevanje inšpekcijskih 
služb še verjetno precej dolga zadeva. Računamo tudi, da ne bomo zlahka rešili 
ustreznega koncepta vloge in položaja inšpekcijskih služb v našem političnem 
sistemu. Ker imamo že zakon, je boljše, da uredimo vsaj nekatere stvari, sicer 
bi morali v nasprotnem primeru menjati zakon. Ce bomo prišli do sistemske 
ureditve vloge in položaja inšpekcijskih služb, še ni rečeno, da ne bi spremenili 
tudi zakona. Vendar mislim, da je treba to materijo urediti z zakonom že sedaj 
in da inšpektor ne more biti vsakdo, marveč samo tisti, ki ima za to strokovne 
kvalifikacije, in da je to njegova edina naloga, ne pa zadnja ah vzporedna. 
Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Tovariša Pirjevca vprašam, če odstopa 
od svojega amandmaja, ker je ta predlog ugodnejši od tistega, ki ga je pred- 
lagal on. Umikaš? (Da.) 

Zeli še kdo besedo? Janko Cesnik! 

Janko Cesnik: Tovarišice in tovariši! Ne vem, če bom prav zadel, 
vendar skušam izraziti neugoden občutek glede odločanja o amandmajih to- 
variša Zlendra k 30. členu, ker smo se znašli v nekoliko nenavadnem položaju. 
Zakon so namreč obravnavale vse občine. 30. člen je bil posebej predmet 
pozornosti občinskih skupščin na zasedanju delegatov. Prav ta člen je vsaka 
občinska skupščina podrobneje proučila in izračunala — da tako rečem — na 
katerem mestu stoji in koliko sredstev ji pripada. 

Na zasedanju delegatov sta bila v obravnavi v glavnem dva amandmaja in 
sicer amandma primorsko-gorenjskih občin glede zvišanja od 10 %» na 15 °/o in 
glede delitve sredstev od prodanega goriva, glede izkupička od prodanega 
goriva ter glede predloga štajerskih občin o povišanju participacije na 20'%. 
Amandma, ki ga je dal tovariš Zlender, v razpravi na tem zasedanju ni bil 
omenjen. Zaradi tega je o njem seveda sedaj težko reči karkoli, čeprav je na 
videz tako, kot je dejala tovarišica Miheličeva, da je razmerje 1 : 5,6 nespre- 
jemljivo in se republiška kvota deli po številu kilometrov, se pravi ne glede na 
obremenjenost cest. 

Hotel bi poudariti, da je bil zakon poslan vsem občinskim skupščinam. Pri 
amandmaju tovariša Zlendra ne razpolagamo z ustreznimi kvantifikacijami, 
ne vemo, kje oziroma kdo kaj dobi ah izgubi. Dobil sem izvod kvantifikacije 
in ne jamčim, da so številke točne. V njej je navedeno, da pridobi 28 občin 
v Sloveniji na podlagi amandmaja tovariša Zlendra dodatna sredstva, — ne- 
katere občine celo zelo veliko — 32 občin pa sredstva izgubi. 

Zdi se mi, da je že načelno odločanje o tem brez prisotnosti občinskih 
izračunov zelo težko. Zboru nočem odrekati pristojnosti, vendar zase vem, da 
se bom težko odločil, ker nimamo trdne podlage za rešitev tega vprašanja. 
Mislim, da smo odgovorni za razvoj nerazvitih območij, da je treba vprašanja 
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v zvezi z njimi reševati na ustrezen način in da se tega ne da opraviti na hitro. 
Poleg tega ne moremo mimo soglasja večine občin, ki so predlog zakona 
obravnavale. Celo za začetek veljavnosti zakona, ki po mojem ni bistvenega 
pomena, smo dobili ogorčene proteste dveh občin in sicer Tolmina in Sežane, ki 
zahtevata, da je treba sredstva takoj prenesti. 

Zdi se mi torej, da te stvari niso dovolj proučene. Ne vem, kako mislite vi, 
vendar se mi je zdelo potrebno, da povem svoje mnenje. 

Predsednik Miran Gosi ar: Avgust Majerič, prosim! 

Avgust Majerič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Nadaljeval bi z izvajanjem tovariša Cesnika. Mariborska občina je ena izmed 
tistih 32 občin, ki po lastnem amandmaju dobi manj in prav zato imam pravico 
podaljšati to dolgo in izčrpno razpravo. Ne potegujem se za to, da bi po nekem 
računu, ki smo ga skrivno pripravili, dobili kakšen dinar več, marveč se 
potegujem za tako razdelitev sredstev po občinah, ki bo v skladu z obsegom 
cest, ki so jih pridobile z novim zakonom. Mislim, tovariši in tovarišice poslanci, 
da so to slovenske ceste in da ne gre za občinske ceste, ki jih v resnici prav- 
zaprav ni. Vozimo se namreč po vseh cestah, tako po primorskih kot po 
dolenjskih in štajerskih cestah. V nebo vpijoča krivica je, da se sredstva za 
vzdrževanje cest delijo v razmerju 1 : 6. Tovariš Cesnik pravi, da o tem amand- 
maju ni razpravljal zbor delegatov občin. Poudaril bi, da ima zbor delegatov 
posvetovalno vlogo in da je njegovo mnenje prišlo do izraza predvsem glede 
globala sredstev. Nedvomno odgovornost pa prevzemamo s sprejetjem tega 
zakona mi. Pred nami je težka odločitev, saj ne bi želel, da bi zakon že čez 
kratek čas ponovno spreminjali. Želel bi, da ne bi tako kot pri drugih predlogih 
vselej izhajali iz ozkega regionalnega občinskega zornega kota, ampak da bi 
imeli pred seboj Slovenijo in reševanje slovenskega cestnega omrežja. Strinjam 
pa se, da so sredstva v globalu premajhna tako za tiste občine, ki bodo dobile 
največ, kot tudi za tiste, ki dobo dobile manj. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo? Tovariš Miha Prosen. 

Miha Prosen: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Strinjam se z ugotovitvijo, da zbor delegatov o teh amandmajih ni razpravljal. 
Vendar iz poročila, ki smo ga dobili, lahko ugotovimo, da je velika skupina 
občinskih delegatov le ugotovila, da je hkrati s prenosom cest na občine nujno 
potrebno prenesti tudi sredstva. 

Prav v zvezi s tem problemom bi želel zbor opozoriti na posebno vprašanje, 
ki se pojavlja v naših razmerah in se navezuje na amandma, ki ga je tovariš 
Benčina umaknil. 

Laška občina je do leta 1963 obsegala veliko manjše območje, kot ga obsega 
danes, ko ji je priključen del hrastniške občine. Zal moram ugotoviti, da ima 
naša občinska skupščina odlok o kategorizaciji cest, ki pa je datiran z letom 
1961 in ne vključuje cest, ki jih je občina dobila s priključitvijo dela hrastniške 
občine. Vprašujem zbor, ali bi bilo prav, da pri delitvi sredstev upošteva odlok 
takšen, kakršen je, in ali naj se ne omogoči izdelati takšne kategorizacije, 
kakršna bi ustrezala resnici? Zaradi tega se obračam na podpisnike amandmaja 
tovariša Draga Benčina s prošnjo, da ga ne prekličejo. 
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Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Milo Vižintin. 

Milo Vižintin: Tovariši poslanci, tovariš predsednik! Ce je tako, 
predlagam, da se predlog zakona začasno umakne, saj delamo tudi protiustavno'. 
Zbor delegatov o tem vprašanju ni razpravljal. Delamo v nasprotju s sedmim 
amandmajem 3. točke, ki pravi, da se morajo, kadar gre za finančne zadeve, 
najprej sestati delegati občin ter povedati svoje mnenje, in šele nato lahko 
odloča zbor. 

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

Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V zvezi z zasedanjem delegatov občin bi ponovil samo to, kar sem rekel že 
dopoldne. Dobili ste poročilo zasedanja delegatov občin. V prilogi imate tudi 
pripombo k členu, ki govori o dodelitvi sredstev. Pripombo je dala skupščina 
mesta Ljubljana in sicer njeno predsedstvo. Nobena druga občina ni dala 
predloga o tem, kako naj se uredi ta člen, pač pa so vse občine izjavile, tla je 
treba za občinske ceste nameniti več sredstev. Toliko v zvezi z razpravo tovariša 
Cesnika, da bo jasno, da se občine glede tega niso izrekle, vsaj v tem dokumentu 
ne. 

Na zasedanju delegatov občin sem že dejal, da je treba v 33. členu jasno 
povedati — to so ponovile vse občinske skupščine — da se mora v globalu 
nameniti več sredstev za občinske ceste. Dan je bil predlog, ki ga je podprlo 18 
občin, in ta predlog je sedaj uradni predlog. Tako imenovani mariborski 
predlog je predlagalo 13 občin. Drugih 6 občin ga je sprejelo s simpatijami, 
preostalih 23 občin pa se ni izjasnilo. Od našega prvotnega predloga, ki je imel 
bistveno pomanjkljivost in ki je sedaj spremenjen, smo odstopili zaradi tega, 
ker je predlog dodatno odvajal približno milijardo 600 milijonov starih din iz 
republiške cestne skupnosti v občinske skupščine. Menili smo, da ni prav, če se 
bodo sredstva za urejanje cest na nivoju republiške skupnosti za ceste še 
naprej zmanjševala. 

Zaradi tega je prišlo do predloga, ki ga je predlagal tovariš Zlender. 
Mislim, da ima svojo podlago v predlogu, ki je bil dan na zasedanju delegatov 
občin, in se nekoliko približuje kompromisu tako po kriterijih kot po obsegu, 
ker je bila enotna zahteva, da se sredstva za občinske ceste v globalu povečajo. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo? Ivan Pučnik, prosim! 

Ivan Pučnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Mislim, da omalovaževanje predloga, češ da ni šel skozi ustrezno proceduro, 

ni primerno. Amandma, ki ga je dal tovariš Zlender, namreč ne izraža stališča 
njega samega ali posameznikov, ki so ga podpirali, marveč izraža več ali manj 
stališče poslancev in predstavnikov skupščin mariborske pomurske regije, tako 
da ni povsem ozko stališče posameznika ali posameznikov, ki so ga podpisali. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Zdravko Dolinšek. 

Zdravko Dolinšek: Bom čisto kratek. Vedno govorimo, da moramo 
pomagati manj razvitim območjem. Zlendrov predlog je v prid 28 občinskim 
skupščinam in od teh je kar 90 °/o nerazvitih. Mislim, da je to dovolj tehten 
podatek. 
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Predsednik Miran Goslar: Roman Pir j evec, prosim! 

Roman Pirjevec: Tovarišice in tovariši poslanci! Ne vem, če sem 
tovariša Florjančiča prav razumel, da se primorsko-gorenjske občine na zboru 
delegatov niso izrekle. Pri sebi imam gradivo z dne 19. 11., to je menda prav 
dan, ko je bilo zasedanje delegatov občin. Predlog, ki ga imamo danes v 
prečiščenem besedilu predloga zakona, so dale občine Nova Gorica, Tolmin, 
Postojna, Celje, Piran, Koper, Sežana, Izola, Jesenice, Radovljica, Tržič in Kranj. 

Želel bi opozoriti še na nekaj, kar me moti. V gradivu »Sistem zbiranja in 
delitve sredstev za javne ceste v Socialistični republiki Sloveniji« je na strani 
13 ugotovitev, da je razlika med občino z najnižjo stopnjo motorizacije Ljub- 
ljana—Murska Sobota 5,5-kratna, razlika med občino z najvišjim in najnižjim 
dohodkom od pristojbine za cestna motorna vozila pa 22,5-kratna. Takšna 
razlika je posledica različne gostote lokalnih cest in različnih motornih vozil. 
Opozarjam tiste poslance, ki se jim zdi po predlogu zakona sedaj izračunano 
razmerje 1 : 5,6 preveliko, se naj spomnijo, da je bila dosedanja razlika celo 
22,5-kratna. Torej, je s tem stanjem velik korak naprej oziroma smo — ne vem, 
ali hote ali po naključju — povsem približali ali skoraj izenačili stopnjo 
motorizacije. 

Predsednik Miran Goslar: Dr. Branko Furlan. 

Branko Furlan: Vidimo, da so stališča vsakega govornika diame- 
tralno različna. Nekdo pred menoj je že omenil, da imamo opravka s podatki, 
za katere ne vemo, ali so zanesljivi ali ne. To so na pol ilegalni in neuradni 
podatki, saj govorimo o razmerjih 1 : 5, 1 : 6 itd. Želel bi, da bi nam predstavnik 
predlagatelja razložil, zakaj je po 30. členu predloga zakona predvidel takšno 
delitev in kakšno je njegovo stališče do amandmaja tovariša Zlendra. 

Predsednik Miran Goslar: Boris Vadnjal, prosim! , 

Boris Vadnjal: Naj povem, zakaj se je izvršni svet opredelil za 
amandma, ki so ga predlagali poslanci s tovarišem Žlendrom na čelu. 

Temeljna opredelitev pri tem amandmaju ne sledi iz tega, kdo je nerazvit 
in kdo je razvit, marveč iz tega, kdo prevzema več cest in kdo manj. Na občine 
prenašamo 1700 km cest. Razlika med občinami znaša od 0 do 160 km cest III. 
reda. To načelo in to vprašanje je bilo postavljeno tudi na zasedanju delegatov 
občin. Iz zapisnika je razvidno-, da nekateri predstavniki občin pravijo*, da če 
se pnenašajo nanje ceste, bi se morala prenesti tudi ustrezna sredstva. To se 
pravi, da gre tu predvsem za rešitev problema, kako s prenosom cest prenesti 
sredstva, in kako naj občinam, ki imajo lokalne ceste in večji promet, z 
republiškimi sredstvi pripomoremo k hitrejšemu reševanju problema. Če se 
je ob predlogu zakona sprejel predlog primorsko-gorenjskega amandmaja, s 
katerim povečanje sredstev od prodaje bencina z 10'% na 15°/o in delitev tega 
na dve tretjini in eno tretjino — kar pomeni predvsem tam, kjer je razvitost 
prometa velika — potem smo menili, da bi bilo treba v amandmaju povedati, 
da je eden izmed kriterijev tudi dolžina prenesenih oziroma prevzetih cest. Na 
žalost pa je tako, da je prav v nerazvitih občinah največ cest, ki jih prenašamo 
glede na merila, ki so bila postavljena za kategorizacijo cest. Po tem predlogu 
se sredstva prenesejo na 27 občin, znašajo pa 674 milijonov din. Od 674 milijonov 
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je samo 386 milijonov dinarjev za nerazvita območja. Amandma tovariša Zlendra 
prinese nerazvitim občinam od preostalih 250 samo še 130 milijonov. To se 
pravi, da tukaj ni vprašanje razvitih ali nerazvitih, marveč vprašanje, kdo 
prevzame več cest. Moram reči, da je tudi krivda predlagatelja, da tega kriterija 
ni upošteval od vsega začetka. V vsakem predlogu —■ in predlogov je bilo 
več — se je vedno pojavljal drug izračun in drug kriterij. Pri tem ga je vsakdo 
najprej izračunal za svojo občino. Menili smo, da je pri razdelitvi 15 °/o tisti 
odstotek, ki je še sprejemljiv za republiko, ne da bi bila pri tem preveč 
oškodovana modernizacija in vzdrževanje regionalnih in magistralnih cest. V 
okviru sredstev, ki se prepuščajo občinam, pa bi se morale iskati medsebojne 
rešitve. Menimo, da prav amandma tovariša Zlendra, s katerim se določa 
kolikšno je poprečno vlaganje v letu 1972, poudari, da bo vsako leto manj 
sredstev, čeprav bodo takse višje in bencin dražji. To se pravi, da se bodo 
v nekaj letih sredstva celo sama po sebi uničila oziroma v bližnji perspektivi 
ne bodo pomenila tistega zneska v celotni masi bencinskega dinarja, ki ga 
pomenijo danes. 

To so bila torej načela, za katera mislimo, da zmanjšujejo razmerje 1 : 5,6. 
Mislim, da se je razmerje 1 : 20 zmanjšalo že s primorsko-gorenjskim amand- 
majem. Z Zlendrovim amandmajem pa se razlika še nekoliko zmanjša. Menim, 
da je to resnično opravičljivo in v tem smislu se tudi izvršni svet strinja z 
amandmajem, ki so ga predlagali ti poslanci. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Nihče.) Prosim, da mi 
zelo pazljivo sledite in vzamete v roke najprej poročilo zakonodajno-pravne 
komisije. 

V poročilu je večina amandmajev popolnoma nespornih in bomo o njih 
glasovali! Najprej gre za naslednje: k 3. členu, k 9., k 17. členu, ki se nanaša na 
tretjo alineo, k 20., 40., 49., 80., 88., 110. in 112. členu. 

O drugih se bmoo izrekli pozneje. Ste sledili? (Nekdo iz klopi: o amandmaju 
k 112. členu glasujemo posebej!) Zakaj posebej? (Ker je bilo tako predlagano.) 
Kje je bilo tako predlagano? Jaz nimam tega amandmaja. Mogoče si ga pred- 
lagal ti? Gre samo za spremembe nazivov, medtem ko formalno nisem dobil 
amandmaja. Torej prosim, da glasujemo o členih, ki sem jih naštel in ki se 
nanašajo na amandmaje zakonodajno-pravne komisije. Kdor je za, naj glasuje! 
(63 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci.) 

Ugotavljam, da so sprejeti amandmaji zakonodajno-pravne komisije k 
3. in 9. členu, k tretji alinei 17. člena, k 20., 40., 49., 80., 88., 110. in 112. členu. 

Sedaj bomo glasovali o najbolj spornem 30. členu. Prosim, če pogledate 
amandma tovariša Mirka Zlendra. O tem bomo glasovali, prej pa bom še enkrat 
prebral, kar je tovariš Zlender pozneje spremenil. V tretjem odstavku 1. alinee 
je predlagal, naj bi se besedilo glasilo: »na km javne ceste, ki bo z republiškim 
predpisom po tretjem odstavku 6. člena tega zakona razvrščena v lokalno 
cesto, v znesku, ki ustreza poprečnemu vlaganju cestnega sklada SR Slovenije 
za te ceste v letu 1971.« To je nov tekst. Drugo ostane. 

Kdor je za amandma, naj glasuje! (39 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(11 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (16 poslancev.) 

Amandma je sprejet. 
Sedaj vas prosim, če vzamete v roke amandma odbora za proizvodnjo in 

blagovni promet, ki zahteva nekatera pojasnila, čeprav ni v nasprotju s tem, 
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kar smo sedaj izglasovali. Vendar duplira sredstva in glede na to moramo 
slišati ustrezna mnenja. Tovariš Forte, prosim! 

Karel Forte: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Glede na to, da je bil amandma poslanca Žlendra sprejet, smo se na odboru 
dogovorili, da naš amandma umaknemo. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala! Sedaj vas prosim, da vzamete v 
roke poročilo odbora za proizvodnjo in blagovni promet. Glasovali bomo o 
amandmaju tega odbora k 6. členu, ki je po vsebini enak amandmaju k 6. členu 
zakonodajno-pravne komisije, le da zakonodajno-pravna komisija predlaga, 
da se ta člen izloči v samostojni 6. a člen. Torej glasujemo hkrati o tem, ali se 
amandma sprejme, in o tem, ali naj postane samostojni 6. a člen. Kdor je za, 
naj glasuje! (57 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(8 poslancev.) 

Amandma k 6. členu je sprejet. 
Sledi glasovanje o 5. alinei 17. člena. Ta je sporna med odborom in zakono- 

dajno-pravno komisijo. Odbor predlaga, da se peta alinea izpusti, medtem 
ko zakonodajno-pravna komisija ni tega mnenja, kar je razvidno iz 3. odstavka 
njenega poročila. 

Glasujemo o amandmaju odbora, to se pravi, da se 5. alinea 17. člena 
izpusti. Kdor je za. naj glasuje! (30 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (23 
poslancev.) Se je kdo vzdržal? (10 poslancev.) Amandma ni sprejet. Torej 
alinea ostane v 17. členu. 

S tem smo v celoti izčrpali amandmaje odbora za proizvodnjo in blagovni 
promet, ker je amandma k 3. členu umaknjen. Prav tako smo izčrpali amand- 
maje zakonodajno-pravne komisije, ker pripomba k 18. členu sploh ni amandma. 
Amandma k 121. členu je zakonodajno-pravna komisija prav tako umaknila. 

Sedaj pridejo na vrsto amandmaji Miloša Poliča. Najprej glasujemo o 
amandmaju k 1. členu, ki ga odbor ni sprejel, Miloš Polič pa vztraja. Kdor je 
za, naj glasuje! (14 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (26 poslancev.) Se je 
kdo vzdržal? (25 poslancev.) Amandma k 1. členu Miloša Poliča ni sprejet. 

Amandmaja k 6. in 9. členu sta umaknjena, pač pa glasujemo o amandmaju 
k 12. členu. Tudi tega amandmaja odbor ni sprejel. Miloš Polič pa vztraja. Kdor 
je za, naj glasuje! (21 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (22 poslancev.) Se je 
kdo vzdržal? (22 poslancev.) Amandma k 12. členu tudi ni sprejet. 

Sledi glasovanje o amandmaju k 32. členu, ki ga je odbor sprejel. Kdor je 
za, naj glasuje! (55 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (En poslanec.) Se je kdo 
vzdržal? (8 poslancev.) Amandma k 32. členu je sprejet. 

Amandma k 33. členu je umaknjen, pač pa tovariš Polič vztraja pri amand- 
maju k 36. členu. Tudi tu ni bilo soglasja z odborom. Glasujmo o amandmaju 
k 36. členu! Kdor je za, naj glasuje! (25 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(16 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (23 poslancev.) Amandma ni sprejet. 

Sledi glasovanje o amandmaju k 36. a členu, pri katerem tovariš Polič 
vztraja, medtem ko ga odbor ni sprejel. Kdor je za, naj glasuje! (32 poslancev 
glasuje za.) Kdo je proti? (13 poslancev.) Kdo se vzdržuje? (19 vzdržanih.) 

Še enkrat glasujemo. Kdor je za, naj prosim glasuje! (33 poslancev glasuje 
za.) Kdo je proti? (17 poslancev.) Kdo se je vzdržal? (14 poslancev.) 

Amandma k 36. a členu je sprejet. Prosim, tovariš Vadnjal! 
8 
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Boris V a d n j a 1 : Sem prepričan, da marsikdo ni vedel, za kaj glasuje! 

Predsednik Miran Gosi ar: Želiš, da še enkrat glasujemo? Ali imaš 
pripombo v zvezi s proceduro, ker sem ponovil glasovanje? 

Boris Vadnjal: Amandma je bil zavrnjen, ker ni dobil večine glasov. 

Predsednik Miran Goslar: Vem, šlo je za to, ker je bilo enako število 
»za«, ter tistih, ki so bili »proti« in »vzdržanih«. Zato se mi je zdelo potrebno, 
da se glasovanje ponovi, da bi bil položaj jasen in da bi lahko vsakdo precenil 
stvari. 

Boris Vadnjal: To se pravi, da bi amandma moral dobiti večino 
glasov. Večine ni dobil. 

Predsednik Miran Goslar: Ali mislite, da je bilo prvo glasovanje 
pravilno? Prosim, tovariš Vadnjal! 

Boris Vadnjal: V izvršnem svetu smo bili proti temu amandmaju 
predvsem zaradi posledic, ki sledijo iz njega. Ce ga skrbno preberemo, vidimo, 
da postavlja zahtevo*, naj se tam, kjer je gost promet, in tam, kjer so strmi in 
daljši vzponi, zgradijo tako imenovani polževi pasovi. Mi vsi vemo, da jih 
bomo morali graditi tam, kjer bo to nujno potrebno in ko bodo za to na raz- 
polago primerna sredstva. Take obveznosti v tem zakonu sedaj še ne moremo 
sprejeti. 

Predsednik Miran Goslar: Mislim, da je glede na to obrazložitev 
najprimerneje, da še enkrat glasujemo, da ne bo ugovorov, češ da morda kdo 
ni natančno vedel, za kaj glasuje. Prosim, tovariš Polič! 

Miloš Polič: Mislim, da besede »gost promet in varnost prometa« 
pomenijo, da če imamo takšno gostoto*, potem moramo nekaj urediti, sicer 
bomo imeli še več nesreč. Mislim, da so človeška življenja več vredna kot mili- 
jarde, ki jih je omenil tovariš Vadnjal. Protestiram proti takemu načinu glaso- 
vanja in ne želim nobenega glasovanja več. 

Predsednik Miran Goslar: Tega ne moreš zahtevati. Tovariši, pri- 
znam svojo krivdo, saj bi moral končati že s prvim glasovanjem. Vendar mislim, 
da bi bila stvar čistejša, če se odločimo za tretje glasovanje, ki naj dokončno 
odloči. 

Najprej prosim, da vsi poslanci pritisnete na gumb, da ugotovimo pri- 
sotnost. (65 prisotnih.) 

Sedaj glasujemo. Kdor je za amandma k 36. a členu, ki ga predlaga tovariš 
Polič, naj glasuje! (30 poslancev.) Je kdo proti? (20 poslancev.) Se je kdo vzdržal? 
(12 poslancev.) 

Amandma ni bil sprejet, ker je bilo zanj samo 30 poslancev. 
Glasujemo o amandmaju k 37. členu, s katerim se odbor strinja. Kdor je 

zanj, naj glasuje! (49 poslancev za.) Je kdo proti? (3 poslanci.) Se je kdo vzdržal? 
(9 poslancev.) Amandma k 37. členu je sprejet. 
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Od amandmajev k 38., 41. in 44. členu je tovariš Polič odstopil. Sledi 
glasovanje o amandmaju k 52. členu. Glede tega je bil dosežen sporazum z 
odborom. Kdor je za, naj glasuje! (50 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (13 poslancev.) Amandma k 52. členu je sprejet. 

Tudi amandma k 80. členu je tovariš Polič umaknil. 
Sledi glasovanje o amandmajih odbora za družbenopolitični sistem in 

notranjo politiko. Najprej o amandmaju k 96. členu. Kdor je zanj, naj glasuje! 
(45 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (3 poslanci.) Se je kdo vzdržal? (14 
poslancev.) Amandma odbora k 96. členu je sprejet. 

Sledi glasovanje o amandmaju k 103. členu. Kdor je zanj, naj glasuje! 
(52 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (11 po- 
slancev.) Tudi amandma k 103. členu je sprejet. 

Se amandma k 104. členu. Kdor je za, naj glasuje! (53 poslancev glasuje za.) 
Je kdo proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (9 poslancev.) Amandma k 104. 
členu je sprejet. 

In končno sledi glasovanje o amandmajih občin Tolmin, Sežana in Nova 
Gorica k 121. členu. Nanaša se na dikcije 121. člena, da »začne zakon veljati 
osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije«. S tem se je strinjal tudi 
predstavnik zakonodajno-pravne komisije. 

Kdor je za, naj glasuje ! (54 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (3 poslanci.) 
Se je kdo vzdržal? (7 poslancev.) Amandma navedenih občin k 121. členu 
je sprejet. 

Glasujemo o predlogu zakona o javnih cestah v celoti. Kdor je za, naj 
glasuje! (57 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(6 poslancev.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o javnih cestah z večino glasov sprejet. 
Vendar vas opozarjam na to, da stvar še ni končana, ker bomo še usklajevali 
z gospodarskim zborom. 

Pred sabo imamo priporočilo odborov za proizvodnjo in blagovni promet 
republiškega in gospodarskega zbora. Priporočilo je naslovljeno na bodočo 
republiško skupnost za ceste, ki naj skuša prihodnje leto v okviru sporazume- 
vanja s posameznimi občinami glede angažiranja dodatnih sredstev za vzdrže- 
vanje in konstrukcijo cest rešiti težak položaj občin Sevnica in Kočevje. Nji- 
hovih problemov v okviru zakona ni bilo mogoče rešiti, ker ni bil sprejet 
amandma, ki ga je dal in potem umaknil tovariš Bencina in ki ga je predlagala 
tudi občina Kočevje. 

Ce ste za priporočilo, prosim, da glasujete. (35 poslancev glasuje za.) Je 
kdo proti? (3 poslanci.) Se je kdo vzdržal? (14 poslancev.) 

Priporočilo je sprejeto z večino glasov. 

Nadaljujemo s 5. točko dnevnega reda, to je s predlogom o raz- 
vrstitvi javnih cest II. reda v SR Sloveniji. 

Izvršni svet je predložil dva predloga odlokov. Prvi predlog z dne 28. 
oktobra je umaknil z dopisom 12. 7. in nato predložil novo besedilo predloga od- 
loka. Tovariš Vadnjal je predlog že obrazložil. Odbor za proizvodnjo in blagovni 
promet je dal poročilo skupaj z ustreznim odborom gospodarskega zbora in 
prav tako tudi zakonodajno-pravna komisija. Tudi delegati občin so razprav- 
ljali o njem. Sedaj sledi razprava. Franc Svetelj, prosim! 

8* 
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Franc Svetelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Čeprav sem že slišal očitke, da tu ne more iti za recitiranje, toda ker so bile 
izkoriščene že vse možnosti dosedanjega postopka, nam ostane le še amandma. 
Zato v zvezi s predlogom odloka o razvrstitvi javnih cest II. reda v SR 
Sloveniji predlagam naslednji amandma: 

v seznam cest II. reda, ki je sestavni del tega odloka, naj se za številko 
ceste 322, to je Žirovnica—Begunje—Tržič—Golnik—Kokrica ... Cesta 319 
Kranj—Brnik—Moste—Mengeš—Trzin, vnese naslednje besedilo: »322 a: odcep 
Mengeš—Duplica 4 km«. Predlog amandmaja utemeljujem z naslednjim: 

1. V osnutku odloka o razvrstitvi javnih cest v SR Sloveniji z dne 15. 3. 
1971, ki so ga predložile strokovne službe cestnega sklada SR Sovenije skupščini 
SR Slovenije, je bila cesta Trzin—Kamnik in z njo tudi odsek na tej cesti 
Mengeš—Duplica upoštevana kot regionalna cesta, ker izpolnjuje kriterije za 
tako uvrstitev. 

2. Cesta Trzin—Mengeš—Kamnik—Gornji grad je bila vseskozi republiška 
cesta II. reda. Menim, da ni treba podrobneje utemeljevati vsestranski pomen 
te najbližje in najbolj naravne cestne povezave med Zgornjesavinjsko dolino 
in med občinami Mozirje, Kamnik, Domžale in Ljubljano. 

3. V obrazložitvi predloga odloka o razvrstitvi javnih cest v SR Sloveniji 
z dne 28. 10. 1971 je razvrstitev cest — kot ga predlaga 1. točka osnutka — 
po mnenju cestnega sklada postavljena kot prva varianta, glede na preostale 
možne rešitve oziroma razvrstitve cest na območju občin Kamnik—Domžale 
in Ljubljana—Bežigrad. 

4. S predlagano rešitvijo, da se omenjeni odsek ceste uvrsti v lokalne ceste, 
je nastala vrzel — kar ugotavlja tudi cestni sklad v obrazložitvi odloka — na 
najbolj urejenem in lani moderniziranem ter najbolj prometno obremenjenem 
odseku te regionalne cestne povezave. 

5. Skupščini občin Kamnik in Domžale predlagata, da se cesta Mengeš— 
Duplica tudi v prihodnje uvrsti med republiške oziroma regionalne ceste. 
Predlog sta na 16. zasedanju delegatov občin v skupščini SR Slovenije posredo- 
vala tudi delegata občin Domžale in Kamnik. Predlog amandmaja podpira 
ustrezno število poslancev. 

Predsednik Miran Goslar: Prosim za mnenje predlagatelja. Boris 
Vadnjal, prosim! 

Boris Vadnjal: Moram reči, da sem tako presenečen, ker ni več 
amandmajev, da bi te 4 km najraje vključil. Toda menim, da to ne bi bilo 
načelno, ker je bil odlok prediskutiran na vseh občinah. Torej ne bi bilo prav, 
da bi ga zdaj popravljali oziroma dopolnjevali in zato amandma odklanjam. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Vadnjal, samo eno vprašanje. 
Imam amandma odbora za proizvodnjo in blagovni promet k 3. točki in sicer, 
da bi ta odlok začel veljati 1. julija 1972. Mislim, da je to treba spremeniti glede 
na 121. člen. 

Boris Vadnjal: Glede na to, da smo sprejeli v 121. členu, da začne 
zakon v celoti veljati 8 dni po objavi, potem tudi odlok velja takoj. Sicer bi 
lahko prišlo do tega, da občine dobijo sredstva, ne pa cest. 
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Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš Jože Deberšek. 

Jože Deberšek: V zvezi z amandmajem tovariša Svetelja za odcep 
ceste Duplica—Mengeš moram reči samo to, da je ta cesta naravna povezava 
z Zgornjesavinjsko dolino. Ne vem, kateri načelni razlogi so bili tisti, da se 
določen odsek na tej cesti, ki je bila vselej cesta drugega reda, izloči in se 
vključi lokalna cesta Duplica—Domžale—Škofljica. Nimam nič proti temu, ven- 
dar je ta cesta naravna povezava Zgornjesavinjske doline z Ljubljano. Dokaj 
čudno je, da je vmesni odsek izločen in to samo odsek Duplica—Mengeš. Zato 
mislim, da je to nenaravno in da najbrž niso bili tako hudo načelni razlogi za 
tako rešitev. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Mirko Jerman. 

Mirko Jerman: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Tudi jaz se 
pridružujem amandmaju tovariša Svetelja. Kar pomnim, je bila ta cesta 
republiškega značaja. Ne vem, kako so izpadli ti trije kilometri. Prejšnji 
govornik je tudi povedal, da so povezava z Gornjesavinjsko dolino ter s 
Tuhinjsko dolino in Črnivcem. Mislim, da bi bilo nesmiselno izpustiti ta odsek, 
ker je končno cesta urejena in 7 m široka. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Najprej bomo ugo- 
tovili prisotnost. Prosim, če pritisnete na glasovalni gumb. Ugotavljam, da nas 
je navzočih 50. 

Glasujemo o amandmaju Franca Svetelja. Kdor je za, naj glasuje! (21 
poslancev za.) Je kdo proti? (14 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (13 poslancev.) 
Amandma ni sprejet. 

Drugih amandmajev nimamo, ker je odbor za proizvodnjo in blagovni pro- 
met umaknil svoj amandma k 3. točki. Tako lahko glasujemo o predlogu 
odloka o razvrstitvi javnih cest II. reda v SR Sloveniji v celoti. Kdor je za, 
naj glasuje! (48 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(3 poslanci.) 

Ugotavljam, da je odlok o razvrstitvi javnih cest II. reda v SR Sloveniji 
sprejet. 

Predsednik Miran Goslar: Prehajamo na 20. točko dnevnega 
reda, to je osnutek zakona o starostnem zavarovanju kmetov. 

Na podlagi sklepa 29. seje republiškega zbora z dne 8. julija letos ga je 
pripravil izvršni svet. Tovariš Vinko Hafner kot njegov predstavnik ima besedo. 

Vinko Hafner: Tovarišice in tovariši poslanci! Ker je bilo vprašanje 
starostnega zavarovanja kmetov dovolj obširno obravnavano že pri sprejemu 
izhodišč, ki jih je skupščina sprejela julija letošnjega leta, bi v svoji obrazlo- 
žitvi omenil samo nekaj pomembnih vprašanj, v katerih se osnutek zakona, 
kakršnega je sprejel izvršni svet, razlikuje od izhodišč. Hkrati so to pro- 
blemi, ki so bili v javni razpravi med tem časom zelo pogosto omenjeni kot 
dokaj problematični. 

Najprej 17. člen 4. točke, ki ureja pravico do starostne pokojnine pod 
pogojem, da prepusti upokojeni kmet, ki bo prejemal starostno pokojnino, 
posestvo nasledniku, ki bo nadaljeval s kmetovanjem na tem posestvu in 
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postal plačnik prispevka. O tem vprašanju je bila tako med kmeti kot tudi med 
drugimi dejavniki, vključno pravniki, obširna razprava. Zato tudi osnutek 
zakona ne izhaja več iz povsem odločne zahteve, da dobi kmet pravico do 
starostne pokojnine samo pod pogojem, če izroči posestvo nekomu, ki bo nada- 
ljeval s kmetijsko dejavnostjo. Zato 17. člen v 4. točki omejuje to pravico 
s tremi različnimi možnostmi. Prva je v smislu prejšnjega predloga, da izroči 
posestvo nasledniku, ki bo nadaljeval s kmetovanjem in plačeval prispevek; 
druga možnost je, da zadrži posestvo in prejema tudi pokojnino pod pogojem, 
da nadaljuje s plačilom prispevka, in tretja možnost, da izroči posestvo dediču, 
katerega osnovni poklic sicer ni kmetovanje, je pa dolžan plačevati prispevek 
za starostno zavarovanje kmetov. 

Kot vidite, je sedanji predlog mnogo prožnejši, čeprav je osnovno pravilo 
še vedno prepustitev posestva dediču, ki bo nadaljeval s kmetovanjem, vendar 
zdaj zakon dopušča tudi druge možnosti. V bistvu gre za to, da rešimo problem 
s finančnega in socialnega gledišča. Gre namreč za to, da se zagotovi kontinui- 
teta financiranja sklada, ki bi sicer lahko kaj hitro zašel v nelikvidnost, ker 
bi se zapuščala posestva nekmetom, ki ne bi več plačevali prispevka, izplačila 
pokojnine pa bi potekala naprej. Lahko bi se tudi zgodilo, da bi nekdo imel 
od te posesti korist ali posest celo prodal, medtem ko bi družba oziroma združeni 
kmetje morali vzdrževati upokojenca — oziroma preužitkarja. Zdi se mi, da 
so nakazane rešitve primernejše in do izdelave predloga jih bomo lahko še 
pravno in tudi v drugih pogledih do kraja razčistili. 

Drugo vprašanje se nanaša na člene 24 do 26, ki urejujejo posebne pravice 
kmetov-borcev. Ti pridobijo pravico do posebne varstvene pokojnine, 5 let prej, 
Torej pravico do razlike med enotno starostno pokojnino vseh kmetov in med 
najnižjo varstveno pokojnino delavcev s polno pokojninsko dobo. 

V osnutku zakona je določen cenzus, ki omejuje pravico do varstvenega 
dodatka, če znaša katastrski dohodek kmeta-borca več kot 800 N din na leto. 
Ze komisija za vprašanja borcev naše skupščine kot tudi organizacije Zveze 
borcev in drugi so opozorili na to preveliko strogost cenzusa, saj bi — če bi 
obveljal — izgubilo to pravico veliko število kmetov-borcev, kl danes prejemajo 
priznavalnino. Odpadla bi celo možnost, da dobijo varstveni dodatek. Zato 
bomo to vprašanje še enkrat temeljito obravnavali. Morda bi bil primeren 
cenzus približno 2500 do 3000 novih dinarjev. Vendar teh številk ne pre- 
judiciram in bomo stvar še temeljito proučili. Morda bo pogoj vezan tudi 
na nekatera druga merila, ki se uporabljajo za priznanje in priznavalnine in 
druge vrste pomoči za kmete^borce. Potemtakem nameravamo cenzus pri 
končnem oblikovanju zakona predrugačiti. 

Najpomembnejše vprašanje se nanaša na sistem financiranja, to je na 
celotno 7. poglavje, ki ga urejajo členi od 29 do 46. Opozoril bi samo na dve 
bistveni določbi tega poglavja, s katerima do neke mere spreminjamo izhodišča, 
ki jih je sprejela skupščina julija meseca. V določilih se zavzemamo, da se 
skupni stroški zavarovanja za eno pokojnino, ki znaša na leto približno 1000 ND, 
financirajo tako, da se 75 % tega stroška pokriva s pavšalnim zneskom in 
približno 25 % s tako imenovanim solidarnostnim prispevkom od odstotka 
katastrskega dohodka. 

Praktično ta predlog pomeni, da bi šele kmetje s 5000 N din katastrskega 
dohodka sami pokrivali stroške za eno pokojnino. Za druge pod tem katastr- 
skim dohodkom pa bi stroške delno nosila družba oziroma družbenopolitične 
skupnosti. 
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Konkretni vzora takšne udeležbe so obdelani v zakonu. Pri tem opo- 
zarjam, da glede teh vprašanj nismo sprejeli zahteve Zveze skupnosti zdrav- 
stvenega zavarovanja kmetov, ki predlaga, da naj bi tako imenovani soli- 
darnostni prispevek oziroma prispevek od katastrskega dohodka omejili tako, 
da bi pri 1000 din obeh prispevkov prenehal (delovati, to je, da bi |se 
pri 5000 din katastrskega prispevka prenehal večji obseg solidarnosti. 

Menimo, da to kljub nekaterim resnim ugovorom ni sprejemljivo, kajti ude- 
ležba 25'°/o proti 75l0/o na račun pavšala je namreč že sama po sebi tako 
velika, da bi celo kmetje z izjemno visokim katastrskim dohodkom ne pre- 
plačali udeležbe pavšala v skupnem financiranju. Drugo še bolj pomembno 
vprašanje je razmerje med družbo in kmeti o financiranju vseh stroškov za- 
varovanja. 

Naš izračun, ki je v dokumentaciji tudi preciziran, kaže na to, da bi 
znašala ta udeležba 50 : 50. Toda iz mnogih razprav med kmeti, kot tudi 
v političnih organizacijah —■ zlasti v socialistični zvezi —• smo ugotovili, da 
v sedanjem gospodarskem položaju kmeta starostnega zavarovanja ne bi bilo 
mogoče speljati s previsokimi zahtevami za njegovo udeležbo. Zato je vsa 
konstrukcija zakonskega osnutka izpeljana tako, da bi bila v skupni masi 
stroškov udeležene republike in občine s približno 50'% in kmetje z večino 
prispevka, kot je bil prej obrazložen, s približno 50'%. 

Pri tem bi opozoril na to, da bi morali po sedanjih izračunih, ki veljajo 
le do leta 1976, po tem letu povečati tako prispevke kmetov kot tudi družbe, 
če bi hoteli zadržati sedanji obseg pravic. Ker pa računamo, da se bo med- 
tem krepila tudi gospodarska moč enega ali drugega, to je kmeta in družbe, 
bo to mogoče tudi ob nekoliko povečanih pravicah. V zvezi z uveljavljanjem 
zakona računamo, da bi se prve pokojnine za kmete, stare 75 in več let, 
začele izplačevati 1973. leta, za kmete, stare 70 let, 1974. leta in za starejše 
od 65. leta 1975. leta. 

Da bi mogli vse to uresničiti ob kasnejši čimbolj uravnoteženi udeležbi 
družbe in kmeta, moramo zbrati že v prihodnjem letu ustrezajoči del pri- 
spevkov. Svojo udeležbo bo republika določila z republiškim proračunom. 
Za sedaj računamo s 30 milijoni N dinarjev. Prispevek kmeta bo določila 
bodoča skupnost starostnega zavarovanja kmetov. Predvidevamo, da bi tudi 
kmetje v prihodnjem letu zagotovili ustrezajoč enak prispevek, zato bi že 
v 1973. letu zagotovili tekoče izplačilo pokojnin in uravnotežili izdatke tudi 
za prihodnja leta. Ce ničesar ne zberemo že v prihodnjem letu, bo to gotovo 
otežilo položaj v naslednjih letih. Vendar je, kot sem dejal, to vprašanje od- 
visno tudi od odločitev bodoče skupnosti starostnega zavarovanja kmetov. 

Na koncu bi omenil še to, da smo obravnavali precej predlogov posa- 
meznih skupščinskih odborov, komisije za vprašanja borcev NOV, zakono- 
dajno-pravne komisije in drugih organov skupščine ter vse druge predloge, 
ki so nam bili posredovani. Vendar vas moram opozoriti, da ob takem finanč- 
nem stanju, kakršnega lahko predvidevamo za prihodnje leto in naslednja 
leta, ne moremo računati s kakršnimkoli bistvenim povečanjem pravic. Pri 
tem se zlasti postavlja vprašanje pravice do invalidnine kot eden najtežjih 
problemov, potem vprašanje družinske pokojnine in tudi vprašanje višine 
pokojnine, ki naj bi se začela izplačevati v letu 1973 za prvo skupino upoko- 
jenih kmetov. Se posebej je treba proučiti vprašanje, če bomo še lahko 
vztrajali z 250 N din pokojnine na mesec. Toda sedanje bilance so zasnovane 
na tem in vsak obseg povečanja tega zneska kot tudi drugih pravic je vezan 
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na večje dajatve družbe in kmeta. Zato opozarjam, da' bomo tudi pri obliko- 
vanju predloga zakona glede tega kar se da realni. Brž ko 'bomo zavarovanje 
uveljavili, ima skupščina kot tudi skupnost starostnega zavarovanja kmetov 
možnost, da spremeni obseg pravic ustrezno s stvarnimi in finančnimi zmog- 
ljivostmi in socialnim položajem kmetov. Lahko zagotovim, da bomo približno 
do 20. januarja 1972. leta pripravili predlog zakona, saj so stvari razmeroma 
že dobro obdelane oziroma so še nerešeni problemi zelo dobro znani. 
Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Rado Pušenjak, prosim! 

Rado Pušenjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! K finan- 
ciranju pokojninskega zavarovanja kmetov, ki naj bi bilo v prihodnje podlaga 
zasebnega kmetijstva kot tudi tistega dela kmetov, ki ga imamo v praksi za 
neperspektivnega — od tega je precejšen del vaške revščine — sem za- 
vzemal stališča, ki so bila v nasprotju s stališči nekaterih organov skupščine 
in izvršnega sveta. Teh svojih stališč tudi tokrat ne nameravam spreminjati. 
Ker sedaj pričakujemo, da bo družba prispevala skladom starostnega zavaro- 
vanja kmetov približno polovico potrebnih sredstev in da ne bi zavlačevali 
sprejema zakona, ki ga ostareli kmetje že željno pričakujejo, menim, da ne 
bi sprejeli tudi tistih členov osnutka zakona, ki se nanašajo na financiranje 
in ki so bili najbolj sporni. Kljub temu predlagam, da se z zakonom določi, 
da velja predlagani način financiranja le do vključno 1975. leta in sicer iz 
naslednjih razlogov: 

1. Kljub raznim pomislekom glede načina financiranja za prehodno raz- 
dobje, ko se bo zavarovanje šele uvajalo, ni takšno, kot bi ga bilo mogoče 
doseči v celoti. 

2. Ne bi bilo gospodarno, da bi dala republika v obtok po letu 1975 
bianco menico. Težko je predvideti — zlasti v naših nestabilnih razmerah — 
kakšno bo gibanje dohodkov in stroškov kmetijske dejavnosti in kakšne bodo 
zmožnosti za plačevanje raznih obveznosti tako republike kot tudi občin. 

3. Menim, da ni bilo povsem pravilno, da smo starostno zavarovanje 
kmetov obravnavali preveč izolirano, premalo kompleksno v zvezi z davčnimi 
obveznostmi kmetov, s prispevki za zdravstveno varstvo, z novimi pokojnin- 
skimi prispevki in tudi z raznimi olajšavami tako na področju davkov kot 
tudi z nekaterimi drugimi predlogi v osnutku zakona o davkih. 

4. Potrebno bo v prihodnje razčistiti, kaj je primerna obveznost tistih 
kmečkih skupin, ki očitno ne morejo in ne bodo mogle vsega plačevati same 
in ali imajo prednost razni davki ali pa zdravstveni in pokojninski prispevki. 
To bi kazalo tudi uzakoniti. 

5. Ne morem se strinjati s tem, da bi republika koncentrirala sredstva, 
ki bi se zbirala iz kmečkih davkov samo zato, da bi z njimi podpirala zdrav- 
stveno in starostno zavarovanje kmetov. Menim, da bi morali težiti za tem, 
da bi kmetje prej ali slej sami plačevali zdravstvene in pokojninske pri- 
spevke, kar bi pomenilo dati prednost tem obveznostim pred davki. Po mojem 
mnenju bi povsem grešili, če bi s temi obveznostmi oslabili hitrejši razvoj 
zasebnega kmetijstva. Menim, da bo najtežja naloga, kako porazdeliti družbena 
sredstva, da bi bile obveznosti kmetov na raznih območjih čimbolj usklajene 
in da ne bi podpirali tistih, ki tudi dosedanjih obveznosti ne plačujejo, čeprav 
bi jih marsikdo izmed njih lahko poravnal. Strinjam se s stališčem kmetov, 
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da je nevzdržno, da bi znašal pri nekaterih skupinah prispevek celo od 50 
do 60 %. To pride v poštev pozneje, leta 1975. Torej nad 60,0/o od pričakovane 
pravice, kar je seveda veliko več, kot znašajo pokojninski prispevki delavcev. 
Ce ostanemo še pri pokojninskem znesku 25 000 starih dinarjev, bo, recimo, 
leta 1975 plačal kmet približno 200 000 din in tudi več na leto. To se mi 
najbolj upira, ker mislim, da ni v redu. Ker se bodo občine posluževale do 
največje mere obveznosti družbe, bomo prišli do tega, da bodo manjši kmetje 
plačah zelo malo v primerjavi z večjimi kmeti. Tako diskriminiramo to zava- 
rovanje, čeprav želimo v bistvu pripraviti resno pokojninsko zavarovanje 
kmetov. Nadalje bi morali dati možnost uveljavitve pravice do starostne pokoj- 
nine od 1. 1. 1973 vsem upravičencem, ki so dopolnili 70 let. Na podlagi 
izračunov je namreč razvidno, da imamo za to dovolj sredstev. Zato ni pametno 
zadrževati 12 milijard dinarjev, obenem pa stari kmetje-reveži komaj priča- 
kujejo starostno pokojnino. Mislim, da bi bilo treba to vprašanje še enkrat 
proučiti, ker zaradi inflacije res nima smisla zadrževati milijarde na žiro 
računu, ko ljudje komaj čakajo na »dinarčke«. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Janez Verbič. 

Janez Verbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Menim, da je bistvena pomanjkljivost predloženega osnutka zakona v tem, da je 
družba prevzela nase precej bremena tistih kmetov, ki sami niso sposobni 
plačila, medtem pa se breme, ki izhaja iz neugodne starostne strukture kmetov 
oziroma hitrega zmanjševanja števila delovno s-posobnih kmetov, prenaša na 
rame tistih aktivnih zavarovancev, ki imajo kolikor toliko možnosti, da razvijejo 
tržno kmetjsko proizvodnjo. 

Ce se bo število mlajših kmetov hitreje zmanjševalo, kot se predvideva 
— kar je zelo verjetno — potem se bo razmerje med višino prispevka in višino 
predvidene pokojnine še poslabšalo v škodo aktivnih plačnikov. 

Lahko tudi pričakujemo, da se bodo kmetje, ki so že razvili tržno pro- 
izvodnjo, raje odločili za zavarovanje kot kmetje-kooperanti iz delovnega 
razmerja, ki jim zagotavlja večjo varnost in možnost, da se jim pri spremembi 
poklica štejejo tudi vsa leta vplačevanja. Seveda bo tudi odtok mlajših 
kmetov iz kmečkega zavarovanja spet poslabšal razmerje med vplačilno in 
pričakovano vsoto. Zato menim, naj se sprejme zahteva skupnosti zdravstve- 
nega zavarovanja kmetov, da se 36. člen dopolni tako, da skupna obremenitev 
s prispevkom za starostno zavarovanje kmetov ne sme presegati tretjine 
pričakovane pokojnine. 

K 24. členu posredujem predlog občinske skupščine Vrhnika, da je cen- 
zus 800 dinarjev katastrskega dohodka za varstveno pokojnino za kmete- 
borce absolutno prenizko postavljen. Ce bi obveljal ta cenzus, bi lahko var- 
stveni dodatek v občini izkoristil en sam kmet-borec. Kmetom, ki še nimajo 
urejenega statusa, naj se omogoči, da bi to lahko uredili še sedaj. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Ivan Renko, prosim! 

Ivan Renko: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanci! 
Želim dodati samo predlog k 4. poglavju, ki govori o cenzusu. Zdi se mi 

namreč, da bi kakršenkoli cenzus, ki bi ga postavljah tako rigorozno, povzročil 
večje težave, kot pa če bi se skušali temu izogniti z nekakšnimi progresivnimi 
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ali degresivnimi načini urejanja, ki bi dovoljevali, da bi se varstveni dodatek 
postopoma in glede na katastrski dohodek približeval maksimumu. Tako bi 
lahko problem ure j aH dosti bolj smiselno in glede na posamezne potrebe, hkrati 
pa upoštevali tudi tisto, za kar se zavzema naša komisija za borce, namreč, 
da bi se pri določanju varstvenega dodatka upoštevalo tudi individualno stanje 
posameznih borcev. 

Predsednik Miran Goslar: Viktor Pislak, prosim! 

Viktor Pislak: Tovarišice in tovariš poslanci! Govoril bi samo o 
vprašanju ene tretjine, glede katere mislim, da se nismo razumeli. Razumeli se 
nismo zato, ker mi ne zahtevamo ene tretjine za vse. Strinjamo se s predlo- 
ženim načinom financiranja, ne strinjamo pa se s 33. členom, ki pravi: »Enotni 
prispevek predstavlja 75 !°/o od poprečnega letnega zneska stroškov obveznega 
starostnega zavarovanja na kmetijo.« Ne strinjamo se zato, ker to lahko pred- 
stavlja V3, lahko v primerjavi s starostno strukturo kmetov na posameznem 
območju. Lahko predstavlja tudi do 75 %> in še več. Zato smo tudi predlagali 
na podlagi izračunov pri kmetih s 5000 katastrskega dohodka, naj znaša osnova 
za izračun enotnega prispevka samo eno tretjino pričakovane pokojnine. Ce 
je kaj upravičeno, je to povsem upravičeno, saj se moramo zavarovati in 
pri menjavi starostne strukture res ne moremo vsega prenesti na aktivne 
kmete. 

Samo še en predlog k 37. členu, ki pravi, da kmet-kooperant, ki je sta- 
rostno zavarovan po predpisih o pokojninskem zavarovanju oseb v delovnem 
razmerju, ne plačuje prispevka zavarovancev po tem zakonu. Mislim, da ne 
more biti zavarovan samo po predpisih o pokojninskem zavarovanju oseb v 
delovnem razmerju, marveč je starostno in zdravstveno zavarovan in za to 
ne bi plačeval nobenih prispevkov. Te stvari so precej drage in je tudi pri- 
spevek zagotovo 100 % večji kot v tem primeru. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Štefan Sambt, prosim! 

Štefan Sambt: Tovarišice in tovariši poslanci! Ugotavljam, da je 
predlagatelj v glavnem upošteval vse predloge, ki smo jih dali na skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja kmetov, kot tudi pripombe nas kmetov-poslancev. 
Edino, kar je ostalo — po mojem — nerazčiščeno, je prav ta tretjina, o kateri 
so govorili že pred mano. Zakaj se skupnost zdravstvenega zavarovanja kmetov 
kot tudi kmetje sami, tako upirajo tej omejitvi? Zato, ker niso prepričani, da 
bo to držalo, saj danes trdimo, da bo plačal od 5 do 7,8 ®/o. na gospodarstvo. 
Hočemo zagotovilo glede pokojnin, toda če je ta tretjina primerna, ne bi mo- 
gel reči. 

Sem odločno za to, naj močnejši kmet sam plačuje za- svoje pokojninsko 
zavarovanje. Vendar sem proti temu, da bi neugodno starostno strukturo 
kmetov naprtili tistim, ki so ostali na kmetijah in ki še mislijo delati. Temu 
zlasti nasprotujejo mlajši kmetje, ki z računi dokazujejo, koliko bodo plačevali 
30 ali 40 let na podlagi takšnega financiranja in da to zanje ni stimulativno. 

Rad bi opozoril še na tole: Prihodnje leto se bodo bistveno ,povečali 
stroški za zdravstveno zavarovanje kmetov. Skoraj vse komunalne skupnosti 
bodo prisiljene povišati prispevke. Prišla bo nova obremenitev za starostno 
zavarovanje kmetov. Verjetno tudi pri davčni politiki dosti ne bomo mogli 
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odstopati od sedanjih obremenitev in zato imam resne pomisleke, ali bodo 
novi prispevki za večino kmetov sprejemljivi in če ni to le preveliko povečanje 
dajatev, ki naj bi jih plačeval kmet. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Ivan Ahlin, prosim! 

Ivan Ahlin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Želel 
bi opozoriti samo na tisti del osnutka zakona, ki govori o financiranju. Pre- 
pričan sem, da je šla javna razprava tako v Socialistični zvezi kot tudi v 
občinskih skupščinah in med kmetovalci dokaj površno mimo materialnih bilanc. 
Vse te razprave so se namreč zadovoljile z ugotovitvijo, da se je predlagatelj 
strinjal, da družbenopolitične skupnosti prispevajo k zavarovanju 50%. Ker 
smo to dosegli, smo zadovoljni, vendar se verjetno nismo seznanili z realnimi 
podatki in obremenitvami, ki bodo nastale zaradi tega predloga, po katerem 
naj 50 ®/o vseh stroškov krijejo občine in republika. 

V podatku iz analize republiškega sekretariata za finance iz avgusta 
leta 1970 je rečeno, da so vsi prispevki iz osebnega dohodka in kmetijske de- 
javnosti v letu 1971 programirani na 33 milijonov 962 000 dinarjev. Podatek, 
ki sem ga dobil iz obrazložitve zakona, pa pravi, da bodo kmetovalci za to 
zavarovanje — se pravi v višini 50%) — prispevali 38 milijonov 700 000 din, 
kar je več, kot znašajo dosedanje obveznosti do občinskih proračunov. Pri 
tem moram poudariti, da je pri prvi vsoti udeleženih 154 000 davčnih zavezancev 
in da je teh, ki bodo plačevali starostno zavarovanje, samo 84 000 zavezancev. 
To se pravi, da bo razlika še znatnejša kot pri posameznikih. V globalu sicer 
ne morda 4 milijone din, pri posameznikih pa zelo velika. Udeležbe družbeno- 
političnih skupnosti, republike in občine nismo precizirali. Precizirali smo jo 
samo tam, ko določamo računsko razliko za borce-kmete in razliko med mož- 
nostjo in nezmožnostjo plačevanja. Zato prosim predlagatelja, da bi ob predlogu 
zakona predložil vse izračune, tudi za občine. 

Mi smo napravili izračun in prišli do nekaterih rezultatov. Trdim, da se da 
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga republiški sekretariat za finance, 
in podatkov, ki so dani, priti do natančnih rezultatov. Izračune je treba na- 
praviti zaradi tega, ker bomo ugotovili tole: predpisali bomo občinske prispevke 
iz osebnega dohodka. Vemo, da prispevki niso vsi izterjani niti plačani. Izraču- 
nali bomo z zakonom določene obveznosti kmetovalcev in odšteli tisto, česar 
ne bodo mogli plačati. Tako pridemo do ugotovitve, da bomo delali izračune 
samo v pisarnah. Ce odstopimo od vseh kmečkih davščin v občini Grosuplje, 
moramo dodati še 25 milijonov, da bomo pokrili obveznosti do zdravstvenega 
zavarovanja kmetov. Zato prosim, da bi republiški sekretariat za finance po 
isti metodi in isti logiki, kot je delal za republiko, pripravil bilanco tudi za 
občine. 

Nadalje bi ugotovil še to, kar je dejal že prejšnji govornik, da predvideva 
zdravstveno zavarovanje kmetijskih proizvajalcev za 24'% več sredstev za 
leto 1972 v primerjavi z letom 1971. Sedaj ne vem, v kakšni obliki, ali v obliki 
pavšala ali od katastrskega dohodka, zato bi bilo dobro, če bi bilance izdelali 
skupaj. Tako bomo lahko odločali o tem vprašanju z vso odgovornostjo. Ce 
tega ne bomo naredili, se bojim, da bo položaj tak, kot je zdaj v zdravstvenem 
zavarovanju kmetov. 

Predsednik Miran Goslar : Tovariš Ivan Zampa. 
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Ivan 2 a m p a : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Zveza 
skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov SR Slovenije je tesno sodelovala 
s predlagateljem osnutka zakona in na zadnji seji 13. 12. sprejela naslednje 
pripombe in dopolnitve: 

K 18. členu: V prvi točki naj se opusti beseda »izključno«. 
K 21. členu: V drugi točki naj se doda besedilo: »Ko dopolni starost 

55 let«. 
K 24. členu: Pred pirvo točko naj se postavi vejica in doda besedilo iz 

2. točke. Besedilo prve točke naj odpade. 
K 29. členu: Namesto pike se doda besedilo »in splošni akti skupnosti.« 
K 31. členu: V drugem odstavku naj se doda besedilo »tako kot je dolo- 

čeno v predpisih o prispevkih od osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti«. 
K 34. členu: Drugi odstavek naj se spremeni tako, da se glasi: »Odmerno 

osnovo pri zavezancih prispevka (30. člen) tvori letni katastrski dohodek in 
dohodek iz gozda zavezanca in tistih članov njegovega gospodinjstva, ki so 
upravičeni do pokojnine po tem zakonu.« 

K 36. členu: Člen naj se dopolni z besedilom: »predpisani prispevek 
zavarovancev z osnovo do 5000 din ne sme presegati zneska '/:> pričakovane 
pravice iz 19. člena.« Zaradi jasnosti predlagamo tudi, da se v prvi točki 17. 
člena doda na koncu »v zdravstvenem zavarovanju kmetov«. 

Obrazložitev: k 18. členu: beseda »izključno« preveč omejuje krog upra- 
vičencev, saj so ob manjšem prevžitku nujni, oziroma običajni dodatni dohodki, 
ki pa bi po sedanjem besedilu že ob majhni višini teh dohodkov izključili 
preužitkarje. 

K 21. členu: Sedanje besedilo zajema samo tistega kmeta, ki mu je že 
pripadla pravica do pokojnine, pa je ni uveljavil. To je očitno preozka opre- 
delitev. 

V 25. členu določa prva točka ostrejši cenzus kot za pridobitev priznaval- 
nine. Praktično izključujemo vse prave kmete iz te pravice. 

K 29. členu: Sprememba je potrebna glede na podrobne določbe, ki bodo 
sprejete v splošnih aktih. 

K 34. členu: Spremembo predlagamo1, ker se dejansko tudi pri zdravstvenem 
zavarovanju in tudi pri prispevkih in davkih občanov zajema samo katastrski 
dohodek in dohodek od gozda. Zajemanje drugih dohodkov bi povzročilo veliko 
stroškov, saj bi morali zajeti le dohodke in izločiti dvojno plačevanje prispevkov, 
kar se je tudi pokazalo v zdravstvenem zavarovanju. Ustrezalo bi tudi na- 
črtovanje dohodkov. 

K 36. členu: predlagamo spremembo pri obstoječi strukturi. Ne bi obreme- 
nili sofinancerjev tega zavarovanja, ker ustreza sedanjim izračunom in pred- 
logom. V treh, petih letih pričakujemo, da se bo precejšen del kmečkih gospo- 
darstev vključil v kooperacije. Program razvoja kmetijstva predvideva do leta 
1975 preusmeritev in specializacijo približno 10 000 kmečkih gospodarstev. 
To bodo predvsem močnejše kmetije, ki bodo kot kooperanti potencialni kandi- 
dati za delavsko zavarovanje. Tudi prehajanje kmetij v roke kmetov-delavcev 
bo večje. S tem se bodo stroški na enega zavarovanca tako povečali, da bo 
starostno zavarovanje izgubilo svoj pomen. 

Sedanje razmerje: dva aktivna kmeta na enega upokojenca proti 3,5 
delavca na enega upokojenca v delavskem zavarovanju, se bo pri tem še 
poslabšalo. 2e sedaj bo kmet s 5000 din katastrskega dohodka plačal 33 °/o 
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pričakovanih pravic. Pri 15 000 din pa 52% v primerjavi z 22,5 l0/o obremenitve 
delavca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Naš predlog v ničemer ne omejuje solidarnosti, ker se pri tem uporabljajo 
vsi kriteriji iz 34. člena. Solidarnost bo neprimerno večja kot v delavskem 
zavarovanju, saj bo plačeval vsak kmet prispevke po svojih dohodkih za enako 
pričakovane pravice. 

Gre v bistvu za to, da smo se v zvezi skupnosti zdravstvenega zavarovanja 
kmetov zedinili, da naj bi na tej postavki ostalo vsaj do leta 1976. Zgodi se 
namreč lahko, da bo nastal zelo hiter osip močnejših kmetij zaradi pred- 
videnega kooperacijskega zavarovanja. Lahko se torej zgodi, da se bodo v 
kmečkem zavarovanju res znašli samo majhni posestniki in ostareli kmetje. 
Zato bi prosili predlagatelja zakona, da s tem računa. 

Se nekaj besed o kmetih-borcih. Zakaj predlagatelj kmeta-borca v tem 
starostnem zavarovanju drugače obravnava kot borca v delavskem zavaro- 
vanju? Zakaj ne bi vseh borcev enako obravnavali? Ko je imela krajevna 
organizacija Zveze borcev v mojem kraju Desterniku občni zbor, so me nanj 
povabili in mi naročili — tako tudi zveza skupnosti — naj povem na tem mestu, 
da smo se vsi enako borili in se med vojno nismo spraševali, koliko ima 
kdo katastrskega dohodka, kakšne ima osebne dohodke in podobno. Čemu se 
potem danes drugače obravnava kmet-borec od borca, ki je zavarovan po 
drugih predpisih? Zato prosimo, da predlagatelj upošteva tudi to pripombo. 

Sedaj se je na novo pojavilo vprašanje — včeraj v Mariboru — kaj bo 
s tistimi kmetijami, ki so v neposredni bližini mest, oziroma industrijskih 
centrov, katerih lastniki se danes poklicno ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo. 
Z razvojem bo zemlja prešla v roke gradbeništva, industrije, skratka urbanistič- 
nega področja. Tak kmet bo z zemlje praktično pregnan, ne bo imel nikjer 
priznane delovne dobe in ko bo dočakal zahtevano starost za pokojnino, prav- 
zaprav kmet ne bo več. Bil pa je do nedavnega tudi kmet. Zato prosim, da se 
to vprašanje prouči in da se kmetom, ki se bodo morah umakniti s kmetije 
po višji sili, prizna, da so še kmetje. 

Kooperanti bodo iskali vse možnosti, da bi se poslovili iz kmečkega zava- 
rovanja, če v tem zavarovanju res ne bo »zelene luči«. Poudarjam, da moramo 
s tem računati. Nadalje bi v imenu Zveze skupnosti prosil, da skušamo skupno 
s kmetijskim inštitutom in strokovnimi službami vsaj del kmečkega prebival- 
stva spraviti v tako blagovno proizvodnjo, da bodo lahko zavarovanje financirali 
sami. Danes je eden izmed govornikov zelo lepo povedal, kako je s tistimi 
kmeti, ki imajo do 5000 katastrskega dohodka. Dejstvo je, da v naši skupnosti 
resno razmišljamo, kakšen bo rezultat glede realizacije prispevka. Vemo namreč, 
da so ti ljudje v nemogočem položaju in to ne po lastni krivdi. Dejstvo je 
tudi, da imajo ti ljudje tako nizek dohodek, da z njim ne bodo mogli poravnati 
obveznosti. Naj navedem samo en primer: na območju ormoške in ptujske 
občine imamo registriranih 13 000 plemenic — krav. Na tem območju odkupuje 
mleko ptujska mlekarna. Sedaj odkupi vsak dan 11 000 do 12 000 litrov mleka, 
to se pravi, da niti enega litra po kravi. Od kod naj torej ima ta kmet dohodek? 
Nihče tudi še ni pomislil na hudo sušo v severno-vzhodni Sloveniji, v Pomurju 
in na Štajerskem. Višje sile torej tudi vplivajo na zmožnost finanicranja teh 
obveznosti. 

V zvezi skupnosti trdno vztrajamo, da se prične izplačevanje pokojnin 
leta 1973 za kmete, stare nad 76 let. To stališče zagovarjamo zaradi tega, ker 
že vnaprej vidimo zelo slabo realizacijo sredstev. Ne vemo, kako se bodo 
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sredstva zbirala, koliko jih bo in v kolikšni meri bo tudi družba zmogla finan- 
cirati to zavarovanje. 

Verjetno torej nihče ne ve, kakšna bo realizacija sredstev. Vsi se tega 
bojimo, tako predlagatelj kot tudi kmetje. Zato zagovarjamo stališče, naj bi se 
rentna doba zaradi »suhih časov« malo podaljšala. Širjenja pravic do pokojnine, 
kot je bilo danes že omenjeno, si Zveza skupnosti ne želi, dokler ne bomo videli, 
kaj sploh to pomeni, kako te stvari tečejo in kakšni bodo finančni rezultati. 
Lahko se zgodi, da spravimo v nemogoč položaj novo ustanovljeno skupščino 
pokojninskega zavarovanja kmetov in tudi skupščino SRS, ker sta obe odgo- 
vorni za izpeljavo predlaganega zakona. Vsekakor pa naša Zveza skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja kmetov podpira predloženi zakonski osnutek in želi, 
da ga skupščina SR Slovenije sprejme čimprej. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Ivan Pučnik, prosim! 

Ivan Pučnik: Tovariši in tovarišice poslanci! Želim opozoriti samo 
na problem, ki je bil prisoten skorajda v vseh razpravah na terenu. Predvsem 
je zaskrbljujoče to, da mladi kmetje, ki imajo vso perspektivo in možnost 
postati blagovni proizvajalci, gledajo z nezaupanjem na osnutek zakona, kot 
tudi na obveznosti, ki izvirajo iz njega. Zaradi slabega položaja kmetijstva 
namreč vidijo v tem novo breme, za katero se bojijo, da ga v perspektivi ne 
bomo zmogli. Tako je torej umestno stališče, naj bi zakon dokončno določil, 
kakšna bodo bremena zavezancev tega prispevka v razmerju do vrednosti 
pravic. Poudarjam, da so močnejši kmetje za solidarnost do socialno šibkejših. 
Predlagam, da uzakonimo za kmete do 5000 din katastrskega dohodka tak pri- 
spevek, ki ne bo presegal tretjine vrednosti pričakovanih pravic, za kmete 
z nad 5000 in več pa recimo do 50 °/o. Samo mlajši kmetijski proizvajalec, 
mlajši kmet, mora videti v zakonu zagotovilo, da se te obveznosti ne bodo 
povečale. Bojim se namreč, da bo razen drugih razlogov, ki naše ljudi, ki naj bi 
bili zraven družbenega sektorja tudi nosilci kmetijske proizvodnje — odganjajo 
s kmetij, tudi ta je eden izmed tistih, ki vzbuja njihovo malodušnost. Menim, 
da je še čas, da v zakonu jasno opredelimo in nakažemio pravice in dolžnosti 
kmetovalcev, da ne bi to vzbujalo nezaupanja, ki lahko vpliva precej negativno. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Ne.) Če nihče, 
končujem razpravo in predlagam sklep, ki naj se glasi takole: 

1. Osnutek zakona o starostnem zavarovanju kmetov se sprejme. 
2. Predlog zakona naj pripravi izvršni svet. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet prouči vse pripombe in 

predloge, dane k osnutku zakona, in predloži skupščini predlog zakona. 
4. Izvršni svet naj predloži predlog zakona do 31. 1. 1972. 
Tak sklep je sprejel tudi socialno-zdravstveni zbor. 
Ce se strinjate s tem predlogom sklepa, prosim, da dvignete roko. (Vsi 

poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da smo sprejeli sklep o sprejemu osnutka zakona o starostnem 

zavarovanju kmetov. 
S tem končujemo današnji del zasedanja. Vendar sem obveščen, da bo 

gospodarski zbor menda sprejel spremembo v zvezi s predlogom zakona o za- 
časni prepovedi prometa z zemljišči. Bilo bi dobro, če bi to uskladili z gospo- 
darskim zborom še danes. 
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Z ostalimi točkami dnevnega reda bi nadaljevali jutri ob 9. uri. 
Prosim, če nekoliko počakate, da vidimo, kako poteka seja gospodarskega 

zbora. 

(Seja je bila prekinjena ob 18.40 in se je nadaljevala ob 19.30.) 

Predsednik Miran Goslar : Nadaljujemo jutri ob 9. uri. 
(Seja je bila prekinjena ob 19.30 in se je nadaljevala 24. decembra 1971 

ob 9.10.) 

Predsednik Miran Goslar: Nadaljujemo sejo in prehajamo na 10. 
točko dnevnega reda, to je na predlog družbenoekonomskih in bilanč- 
nih izhodišč za financiranje splošne in kolektivne porabe v letu 1972 in predlog 
ocene gospodarskega razvoja Slovenije v letu 1972. 

Uvodni referat ima Jožko Štrukelj, član izvršnega sveta. 

Jožko Štrukelj: Tovarišice in tovariši poslanci, dovolite mi, da 
preberem ekspoze izvršnega sveta. 

Sredi oktobra je izvršni svet pred nami razgrnil izčrpen pregled gospo- 
darskega položaja ob koncu leta 1971 z vsemi bistvenimi problemi, ki pogojujejo 
gospodarska gibanja v letu 1972 in ki hkrati terjajo popolnoma določeno politiko 
in ukrepe za njihovo reševanje. Tako politiko in smer ukrepanja smo tudi 
opredelili v našem poročilu, kjer smo nakazali osnovne cilje, smeri in načine 
za uresničevanje postopne stabilizacije, zmanjševanje deficita v plačilni bilanci 
in zboljšanje likvidnosti. 

Opredelili smo se za celoten program, ki zajema ekonomsko politiko, 
sistemske spremembe in reševanje strukturnih neskladnosti za razvojno poli- 
tiko. Republiški in gospodarski zbor sta tako usmeritev potrdila in 19. oktobra 
sprejela stališča Socialistične republike Slovenije o nadaljnjih stabilizacijskih 
ukrepih, ki so potrebni na področju gospodarstva in negospodarstva. S temi 
stališči je bila seznanjena tako slovenska kot tudi jugoslovanska javnost in 
tudi zvezna skupščina. Izvršni svet se je prizadeval za uveljavljanje in uresni- 
čevanje stališč tako v federaciji kot tudi v Sloveniji. Pri tem moramo ugoto- 
viti, da so nam bila in so nam stališča v veliko pomoč pri soustvarjanju politike 
in rešitev v zvezi, hkrati pa pomenijo tudi zelo odrejeno in praktično izhodišče 
za politiko in za reševanje aktualnih problemov pri nas doma v letu 1972 
in vsega, kar je v pristojnosti Socialistične republike Slovenije. 

Pri konkretni opredelitvi ekonomske politike za leto 1972, ki vključuje 
tudi politiko splošne in kolektivne porabe, smo izhajali iz slovenske in jugo- 
slovanske ocene gospodarskih gibanj v letu 1972 in s stališč skupščine z dne 
19. oktobra, obenem pa tudi iz sklepov 3. konference Zveze komunistov Slove- 
nije o socialnem razlikovanju. 

To torej pomeni, da so predložena družbenoekonomska in bilančna izho- 
dišča sestavni del že dogovorjene politike. Pomenijo njeno delno konkretizacijo 
na področju osebne, splošne in kolektivne ,porabe v razmerah, ki so nam 
bile znane in ki smo jih mogli predvidevati ob izdelavi predloga. 

Predpostavke in osnovne usmeritve so bile podrobno obrazložene na sejah 
posameznih odborov in posebej še ija zborih, ki so medtem zasedali. Zato se 
danes v vse podrobnosti ne bi spuščal. Kot ste obveščeni, pa je medtem prišlo do 
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spremembe mnogih valut in s tem v zvezi tudi do občutne devalvacije dinarja. 
To je seveda nov moment, ki pomembno posega v gospodarska gibanja in 
v naše račune, zato je mogoče, da bodo posamezne kvantifikacije doživele 
popravke. Devalvacija dinarja oziroma realnejši tečaj dinarja bosta vplivala 
na spremembo pogojev gospodarjenja. Izvoz bo dobil večjo spodbudo, uvoz 
se bo podražil. Povečal se bo dinarski znesek bodočih odplačil za inozemske 
kredite. Vsekakor bo to terjalo od gospodarstva — posebno tam, kjer je uvozna 
komponenta občutna —• velike napore za prilagojevanje novim razmeram, 
posebno ker ni računati z možnostjo, da bi se lahko povišani stroški samo 
delno prelili na povečanje cen. Izvršni svet bo vztrajal na tem, da se bo vodila 
glede tega zelo restriktivna politika. To bo pomenilo, da bo treba del povečanja 
stroškov nadomestiti v okviru obstoječih skupnih ustvarjenih sredstev delovnih 
organizacij iz povečane produktivnosti. Hkrati bo treba pregledati in popraviti 
v možni meri tudi obremenitev gospodarstva. Torej bo tak položaj še bolj 
terjal, da pregledamo vse okoliščine glede možnosti obremenjevanja in raz- 
bremenjevanja gospodarstva ali njegovih delov in da temu podredimo tudi 
vse oblike porabe v gospodarstvu in zunaj njega. 

Tiste delovne organizacije, ki so pomagale z izvozom reševati našo devizno 
bilanco, so bile često na robu rentabilnosti, tiste, ki so uvažale, pa so bile 
čestokrat zelo akumulativne. 

Sedaj se bodo odnosi spremenili. Prav tako je vse bolj opaziti, da med 
letom sprejeti ukrepi že delujejo in zmanjšujejo povpraševanje. Zaloge so 
ponekod začele naraščati in prav tako bo zakon o poravnavi dolgov družbeno- 
političnih skupnosti po svoje prispeval k zmanjševanju nestvarnega povpra- 
ševanja. Ni dvoma, da ne bo mogoče delati za zalogo. Zmanjševanje proizvodnje 
bi imelo težke posledice tako za posamezne delovne organizacije kot tudi za 
ostale. Zato je edini možni stvarni sklep, da bo za rast družbenega proizvoda 
in za rast posameznih delovnih organizacij odločilna samo čvrsta in vse večja 
usmerjenost na izvoz. 

Devalvacija ne bo imela svoje posledice tudi v zveznem proračunu na 
strani dohodkov in izdatkov zaradi nespremenjenih carin, zaradi ukinitve 
nekih premij in zaradi plačila kurznih razlik ter odplačila dolgov tujini. 
Ne moremo še v tem trenutku reči, ali bo in koliko bo to vplivalo na višino 
kotizacije in obveznosti republike do zveznega proračuna. Gotovo je, da se bo 
povečala naša obveznost v izvenproračunski bilanci, ki se prenaša na nas in to 
v tistem delu, ki zadeva odplačilo inozemskih dolgov. Oboje bo seveda imelo 
posledice za naš proračun in za našo bilanco. Zato bodo dokončne kvantifikacije 
možne šele pozneje, ko bomo imeli na razpolago vse potrebne dodatne elemente. 
Vendar predlagamo, da se danes dogovorimo za osnovno orientacijo v politiki, 
ki jo vsebujejo predložena izhodišča. To bi izvršnemu svetu omogočilo, da v 
najkrajšem času predloži skupščini proračun in izvršilne predpise, ki bodo 
zagotovili uresničevanje sprejete politike. 

Sedanji položaj ne more poslabšati, pač pa kvečjemu zaostruje osnovno 
usmeritev v izhodiščih, da mora namreč investicijska poraba, osebni dohodki, 
splošna in kolektivna poraba rasti počasneje od rasti družbenega proizvoda. 
Znotraj tako čvrste splošne opredelitve obsega porabe imajo pri splošni in 
kolektivni porabi prednost pospeševalni ukrepi na področju izvoza, kmetijstva 
in prehrane in sploh za izboljšanje razmer v plačilni bilanci in za plačilo dolgov. 
Za poravnavo obveznosti iz prenosa izvenproračunske bilance federacije na 
republike se uporabijo viški in del imobiliziranih sredstev in po tej poti 
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vrnejo gospodarstvu. Viški in imobilizirana sredstva so očitno rezultat inflacij- 
skih gibanj, zato ti presežki ne morejo biti sredstva za razširjeno dejavnost 
kateregakoli porabnika. Edino razumno je, da služijo za pokritje dolgov. Kolikor 
bi te presežke, ki so bili odtujeni gospodarstvu, usmerili v končno porabo, 
potem bi bilo edino smotrno, da se zanje zniža bodoča stopnja prispevka in 
s tem tudi obremenitev gospodarstva. 

Na kakšen način se bodo uporabila ta sredstva, ali bo šlo za odtujitev 
ali ne, se bomo odločili v skladu z našimi družbenoekonomskimi odnosi, ko 
bomo razpravljali o zakonu, ki ga bomo predložili skupščini. 

Dalje ima prednost vzdrževanje določenega ravnotežja v pogojih za delo 
in razvoj med vsemi področji združenega dela ob upoštevanju posebnosti in 
pomembnosti posameznih področij, nujnosti reševanja problemov ter ublaže- 
vanja socialne diferenciacije za določene kategorije prebivalstva, predvsem 
tistih, ki jih inflacija najbolj prizadene. Pri tem predlagamo: 

1. Da se odpravi v letu 1972 po predlogu skupnosti invalidsko-pokojninskega 
zavarovanja valorizacija pokojnin in invalidnin s porastom življenjskih stro- 
škov in uskladitev starih pokojnin na raven leta 1970. 

2. V letu 1972 moramo kljub vsem znanim težavam zagotoviti, da se 
povečajo sredstva za otroške dodatke za 87 ®/o po predlogu skupnosti otroškega 
varstva, tako ublažiti socialne probleme družin z otroki, ki imajo sorazmerno 
nižje osebne dohodke. 

Zato predlagamo v ta namen zvišanje stopnje na račun znižanja stopnje 
za republiški proračun. 

3. Da se predvsem! zavaruje življenjska raven delavcev in upokojencev z 
nižjimi osebnimi dohodki, je treba uvesti subvencioniranje stanarin in družbeno 
pomoč pri gradnji stanovanj za to kategorijo občanov. 

4. Uvesti kmečko pokojninsko zavarovanje ob udeležbi republike in občin. 
Da bi lahko že v letu 1972 sprejeli nov, sodobnejši, ekonomsko smotrnejši 

in družbeno ustreznejši davčni sistem, ki bi tudi deloval bolj stabilizacijsko in 
učinkoviteje prispeval k zmanjševanju socialnih razlik, smo predložili v 
razpravo teze o novem davčnem sistemu. Trenutno predlagamo za takojšnjo 
rabo sveženj davčnih zakonov, ki predstavljajo prvi korak k uresničevanju 
nove vloge republike pri oblikovanju davčne politike. 

S samostojnim določanjem sistema, virov in vrst davkov, taks in drugih 
davščin, ki jih plačujejo organizacije združenega dela in občani, se republiki 
nedvomno odpirajo široke možnosti, da uveljavi svojim razmeram in poseb- 
nostim najbolj ustrezne sistemske rešitve. Take rešitve bodo čimbolj neposredno 
prispevale k uresničevanju ciljev ekonomske in socialne politike republike. 

Predlaganih je 7 novih zakonov in sicer: zakon o davkih občanov, zakon 
o uvedbi stopnje republiških davkov in taks, zakon o prometnem davku ne- 
premičnin in pravic, zakon o upravnih taksah, zakon o davku od sredstev 
skupne porabe, zakon o dopolnitvi zakona o komunalnih taksah in zakon o 
samoprispevku. Res je, da predloženi zakoni ne pomenijo neke radikalne spre- 
membe davčnega sistema, vendar pomenijo znaten korak naprej k razvijanju 
pozitivnih elementov dosedanjega sistema in k uveljavljanju nekaterih temeljnih 
načel, ki morajo v skladu z že sprejetimi družbenopolitičnimi stališči v 
politiki obdavčevanja dobiti odločilnejšo vlogo. 

Prizadevali smo si, da izoblikujemo take rešitve, ki bodo omogočile, da bo 
postala davčna politika aktivnejši element v obvladovanju določenih družbenih 
tokov in eden, čeprav ne univerzalen, vendar pomemben instrument omeje- 
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vanja neupravičene socialne diferenciacije. Menimo, da je to, kar predlagamo, 
lahko dobra podlaga za nadaljnje korake, ki bodo sledili v nadaljnjem obdobju 
na področju izgradnje davčnega sistema. Težko je v nekaj besedah prikazati 
vsebino predlaganih sprememb. Vendar moram poudariti, da to, kar je pred- 
lagano, predstavlja pomemben prispevek k nadaljnjemu utrjevanju načela, tla 
tisti, ki je gospodarsko sposobnejši, tudi več prispeva v obliki davkov k 
zadovoljevanju splošnih družbenih potreb. Predlagane so nekatere spremembe, 
ki naj bi prispevale k ustreznejši davčni obremenitvi dohodkov od premoženja. 
Močneje naj bi prišle do izraza družinske in druge okoliščine občana, ki vpli- 
vajo na njegovo davčno sposobnost. Prizadevali smo si, da bi razvili določene 
instrumente, ki naj bi davčni službi omogočile učinkovitejši nastop zoper utaje 
davkov in zoper druge negativne pojave. In ne nazadnje, skušali smo izobliko- 
vati rešitve, ki naj bi omogočile učinkovitejše zajemanje dohodkov, ki niso 
rezultat dela. 

Do tedaj bomo seveda imeli opraviti še z davčnim sistemom, ki temelji 
na neposredni zvezi med obsegom osebnih dohodkov in splošno ter kolektivno 
porabo. To pomeni, da bo treba zagotoviti uresničevanje dogovorjenih stabili- 
zacijskih razmerij do rasti družbenega proizvoda predvsem s samoupravnimi 
sporazumi in družbenimi dogovori v gospodarstvu in družbenih službah. Ti 
dogovori se bodo postopno uresničevali v okviru dohodka in možnosti ter s 
takimi stopnjami prispevka, ki ne bi ustvarjal presežkov ali ne vsaj posebnih 
presežkov. 

Izvršni svet meni, naj bi se glede urejanja osebnih dohodkov sprejela 
za prehod v letu 1972 naslednja izhodišča: 

1. V splošnih družbenih dogovorih in samoupravnih sporazumih predvidena 
vsakoletna valorizacija kalkulativnih osebnih dohodkov, se v letu 1972 ne 
izvede. 

2. O valorizaciji kalkulativnih osebnih dohodkov po določbah zadnjih 
dveh odstavkov drugega oziroma 6. člena splošnega družbenega dogovora za 
gospodarstvo oziroma za družbene dejavnosti za leto 1972 bodo pristojni organi 
razpravljali in sklepali, ko bo ugotovljena možnost realizacije izhodišč ekonom- 
ske politike za Slovenijo, ugotovljena raven osebne in skupne porabe po samo- 
upravnih sporazumih za leto 1971, zagotovljena raven in porast osebne in skupne 
porabe po zaključnih računih za leto 1971 in dana možnost ocene delovanja 
instrumentov gospodarskega sistema, ki bo uveljavljen z letom 1972. 

3. Delovne organizacije v gospodarstvu naj povečujejo v letu 1972 sredstva 
za osebne dohodke s povečanjem deleža stimulacije po merilih samoupravnih 
sporazumov. Ce samoupravni sporazumi ne zagotavljajo hitrejšega porasta sred- 
stev za materialno osnovo dela kot sredstva za osebno porabo delavcev ob 
doseganju večjega dohodka, kot bo ustvarjen v letu 1971, morajo podpisniki 
ta merila uskladiti. 

4. Pripraviti je treba predlog, s katerim naj bi se bistveno otežilo ali 
prepovedalo izplačevanje osebnih dohodkov in izdatkov skupne porabe nad 
ravnijo, ki jo določajo samoupravni sporazumi. 

5. Zneski, določeni za materialne izdatke v splošnih družbenih dogovorih 
in za osebne prejemke iz skupne porabe, ostanejo za leto 1972 do nadaljnjega 
nespremenjeni. Ponovno se bo razpravljalo o njih takrat, ko bodo uveljavljene 
bistvene spremembe v cenah, ki vplivajo na izdatke. 

6. V družbenih službah so osnova za urejanje osebnih dohodkov samo- 
upravni sporazumi, ki pa jih v letu 1972 ne bo mogoče uresničiti v celoti, 
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vendar bo treba zagotoviti, da bo odstotek uresničitve samoupravnih sporazumov 
za vse'družbene službe in njihove dejavnosti znotraj njih enak. Izvršni svet bo 
prišel pred skupščino s konkretnimi in dokončnimi predlogi, kakor hitro bodo 
dogovorjene osnove in ukrepi za ekonomsko politiko za leto 1972 v federaciji, 
upoštevajoč tudi nastalo stanje po devalvaciji dinarja. 

O tem že teče razprava v ustreznih medrepubliških komitejih, v katerih 
aktivno sodelujemo. V zvezi z izpolnjevanjem obveznosti Slovenije do sklada 
za kreditiranje za hitrejši razvoj gospodarsko nezadostno razvitih republik 
in avtonomne pokrajine Kosovo, predlaga izvršni svet osnutek zakona, s kate- 
rim se določijo obveznosti gospodarstva z odplačevanjem obveznega posojila 
v ta namen. Kot vam je znano, mora vsaka republika zagotoviti za sklad sred- 
stva v višini 21 l0/o družbenega proizvoda, pri čemer republike samostojno 
odločajo o višini obremenitve posameznih gospodarskih dejavnosti. 

Na podlagi dosedanjih ocen o rasti družbenega proizvoda predvidevamo, 
da bo obveznost Slovenije v letu 1972 znašala približno 660 milijonov dinarjev, 
pri čemer je upoštevano 90-odstotna obveznost za leto 1972 in razlika za 
leto 1971. 

Stopnje obveznega posojila, ki se plačujejo od poslovnega sklada, bo treba 
v letu 1972 povečati v primerjavi z dosedanjimi stopnjami obresti na poslovni 
sklad, na podlagi katerih je gospodarstvo v letu 1971 izpolnjevalo svoje ob- 
veznosti do zveznega sklada. To povečanje je potrebno zaradi hitrejše rasti 
družbenega proizvoda v primerjavi z rastjo poslovnega sklada. 

Pri določanju stopenj obveznega posojila predlaga izvršni svet diferencirani 
način glede na gospodarski položaj posameznih dejavnosti. Odnosi med posa- 
meznimi dejavnostmi naj bi v veliki meri ostali podobni, kot so bili pri obrestih 
na poslovni sklad. Spremembe predlagamo predvsem za tiste dejavnosti, pri 
katerih se je pomembneje spremenil gospodarski položaj kot tudi v primerih, 
če je položaj določene dejavnosti v Sloveniji drugačen kot v poprečju Ju- 
goslavije. 

Predlagane stopnje bo treba vsako leto spreminjati glede na gibanje druž- 
benega proizvoda. Poleg' tega predvidevamo, da bo treba stopnje prilagoditi 
že med letom 1972, ko bodo znani rezultati nedavno sprejete revalorizacije 
osnovnih sredstev. 

Izvršni svet sodi, da je bila v dosedanjih razpravah razjasnjena vrsta 
vprašanj. Dana je bila tudi vrsta zelo koristnih pobud za praktično izvajanje 
stabilizacijske ekonomske politike v letu 1972. Upoštevajoč vse objektivne 
okoliščine in našo odločnost, da prispevamo k skupni politiki stabilizacije, je 
možno sklepati, da vseh — sicer upravičenih — potreb v letu 1972 ne bo moč 
zadovoljiti. Treba se bo marsičemu odreči, vendar smo odločno za to, da se bre- 
mena stabilizacije čimbolj enakomerno porazdele na vsa področja družbenega 
dela. 

Za današnje seje pristojnih zborov predlagamo, da oba zbora sprejmeta 
potrebne sklepe, da bi izvršni svet dobil dovolj čvrsto podlago za pripravo 
izvršilnih predpisov za izvajanje politike v letu 1972 in tudi oporo za delo 
pri dokončni opredelitvi ekonomske politike in ukrepov za leto 1972 v federaciji. 
Morebitne popravke sedanjih kvantifikacij bodo sedaj delali seveda v zahtev- 
nejših razmerah in v verjetno umirjenejših gibanjih. Obstoji možnost, da se bo 
morala iz objektivnih razlogov znižati vsa raven porabe pri vseh nosilcih tako 
v gospodarstvu kot zunaj njega. 

9* 
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Glede na to, da iz znanih vzrokov ni mogoče pravočasno pripraviti in 
sprejeti proračuna republike in tudi drugih proračunov ter izvršilnih predpisov, 
predlagamo predlog zakona o podaljšanju zakona za določitev stopenj in odlok 
o začasnem financiranju, kar je že sprejel včeraj tudi naš zbor. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Poročila odborov imamo pred seboj, in 
sicer skupno poročilo odbora za družbenoekonomske odnose, odbora za finance 
in proračun in odbora za družbenopolitični sistem in notranjo politiko. Poleg 
tega imamo še mnenja odbora za prosveto in kulturo, odbora za socialno poli- 
tiko in zdravstvo, odbora za proizvodnjo in blagovni promet, odbora za urba- 
nizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo in komisije za vprašanja 
borcev NOV. Delegati občin so dali svoja mnenja, stališča in predloge na svojem 
17. zasedanju. Prejeli ste tudi sklepe, ki sta jih poslala gospodarski in prosvetno- 
kulturni zbor. 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ivan Kreft, prosim! 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! 
Ker bodo nastajajoče spremembe monetarnega sistema znatno spremenile 

razporeditev sredstev tudi na območju osebne in skupne porabe, bi bilo tvegano 
izreči kakršnokoli definitivno oceno bilance vse dotlej, dokler ne bo usklajena 
z vsem, kar bo neposredno sledilo prvim ukrepom. Ne gre pa ugovarjati stališču 
izvršnega sveta kot predlagatelja dokumentov, o katerih razpravljamo, naj se 
poraba omeji na obseg, ki ga naše gospodarstvo prenese. Vendar se zavzemam 
za to, da bi bilo v okviru teh prizadevanj šolstvo čimmanj prizadeto in prosim, 
da tako tudi ocenjujete moj prispevek v razpravi. 

V svojih izvajanjih ne bom predolg, ker sem že večkrat, tako tudi na 
seji republiškega zbora dne 26. junija 1970, obširno razpravljal o finančnih 
problemih izobraževalne skupnosti SR Slovenije in o njenem nekoliko za- 
kasnelem petletnem programu, ki smo ga na področju investicij v osnovno 
šolstvo označevali z geslom »100 let, 100 šol«. Takrat sem ugotovil, da smo 
z republiško izobraževalno skupnostjo dobili ustanovo, ki smo jo v preteklosti 
v šolstvu pogrešali. Takega mnenja sem seveda še danes, toliko bolj, ker je 
dne 11. marca 1971 tudi izvršni svet skupščine SR Slovenije pozitivno ocenil 
delo republiške izobraževalne skupnosti, prav tako odbor za kulturo in pro- 
sveto republiškega zbora dne 15. marca 1971, čeprav oba z nekaterimi ne- 
bistvenimi kritičnimi pripombami. 

Obe oceni sta posebej važni zaradi tega, ker končno poleg republiške izobra- 
ževalne skupnosti tudi republiška skupščina in njen izvršni svet nosita odgo- 
vornost za to, kako se izvajajo programi v šolstvu. Skrb za šolstvo je Slovencem 
svojstvena, odkar smo se formirali v narod. Zelo odločno smo se borili za 
svoje šole v Avstriji in stari Jugoslaviji in nihče nam ne more zameriti, če 
hočemo v šolstvu napredovati tudi v novi Jugoslaviji. Da pa to hočemo, dokazuje 
tudi geslo »100 let, 100 šol«, ki nas hkrati spominja na boje za šole v preteklosti. 
Ko smo si v stari Avstriji vsaj delno izbojevali slovensko osnovno šolstvo, 
smo začeli boj za gimnazije in za univerzo. Zaradi slovenske nižje gimnazije 
V Celju je morala 1895. leta celo odstopiti Windischgratzova vlada, ki so ji 
nemški šovinistični krogi očitah, da popušča Slovencem, katerih namen je 
spremeniti nemški značaj Celja. To je bil sicer neumen izmislek, ker Slovenci 
nismo bih nikoli imperialisti, Celje pa je bilo tudi v Avstriji slovensko. Toda 
kljub temu je to zadostovalo, da je dunajska vlada padla. Res pa je, da glede 
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kulturnih zahtev, med katere sodi tudi šolstvo, nismo tako popuščali kot glede 
gospodarskih zahtev; zato smo končno le dosegli, da je nova Kielmanseggova 
vlada že v šolskem letu 1895/96 dovolila odpreti na gimnaziji v Celju nemško- 
slovenske nižje razrede po vzoru utrakvistične nižje gimnazije v Mariboru, ki 
so jo ustanovili samo šest let prej. 

Univerzo smo si priborili šele v stari Jugoslaviji pred 53 leti. Njena okrnitev 
ali celo ukinitev pa je visela nad Slovenci kot Damoklejev meč ves čas stare 
Jugoslavije, vendar se najhujše ni uresničilo. Pač pa je v času največje 
zunanje-fašistične nevarnosti, to je v letih, ko je oblast v Nemčiji prevzel 
Hitler, moralo v osnovnih šolah 200 razredov zapreti svoja vrata, ker takratni 
diktatorski režim ni hotel nastaviti učiteljev. Nekatere manjše dvo ali tri- 
razredne šole pa so morale delati z enim samim učiteljem. V celoti je bilo 
v Sloveniji kar 1150 razredov premalo. Vendar je bil pouk ogrožen še v na- 
daljnjih 150 razredih, ker niso hoteli nastaviti učiteljev, čeprav jih je bilo 
hkrati skoraj tolikšno število brezposelnih. Nenehno sta bili ogroženi tudi 
gimnaziji v Kočevju in v Murski Soboti. 

Po zakonskih predpisih bi morala imeti Slovenija že takrat še najmanj 
6 gimnazij. Učencev je bilo dovolj, pa tudi profesorjev, saj jih je bilo 152 
brez službe. Zaradi take vladne šolske politike se je pri nas povečala ne- 
pismenost, saj je v času od leta 1921 do leta 1941 narastla za 3,5 '%*, to je od 
4,5 Vo na 8 %>. Hkrati pa je bila odprta tudi nemška gimnazija v Zagrebu, ki 
so jo obiskovali tudi nemški dijaki iz Slovenije. 

Toliko sem moral povedati, da bi lažje spoznali, kakšne naloge so na pod- 
ročju šolstva čakale Slovence v novi -Jugoslaviji. Podedovane razmere v 
šolstvu pa skušamo popraviti v glavnem šele v zadnjih štirih, petih letih. 
Zahtevnost naše naloge najbolj ponazarja geslo »100 let, 100 šol« v obdobju 
petih let, ki je pravzaprav že za nami. 

Kot sem že na seji zbora dne 16. junija 1970 povedal, nam tega programa 
ne bo uspelo uresničiti. Največjo krivdo za to nosijo tisti, ki so razvrednotili 
dinar. Mislim, da mi jih ni treba posebej imenovati, saj so njihova imena 
v tiskanih sejnih zapisnikih naše in zvezne skupščine. 

Ker torej šolskega programa glede investicij nikakor ne bomo mogli 
izpolniti niti v predvidenem roku niti v predvidenem obsegu, bo res najbolj 
racionalno in ekonomično, če najprej dogradimo šolske objekte, ki smo jih od 
lani naprej gradili etapno. V razvitih občinah, ki so zaradi razvrednotenega 
dinarja tudi hudo prizadete, bodo kljub temu s pomočjo prispevkov močnih 
gospodarskih organizacij nekako uspeli dograditi svoje objekte, torzo pa bi 
utegnili ostati objekti na nerazvitih območjih, če republiška izobraževalna 
skupnost ne bo razpolagala z večjimi sredstvi in tako imela možnost, da pospeši 
dograditev objektov tudi na nerazvitih območjih. 

Republiška izobraževalna skupnost že za letošnje leto ni mogla zagotoviti 
skoraj nikakršnih sredstev za razširjeno dejavnost dijaških domov, srednjih 
in strokovnih šol, tako da se je lahko v te šole vpisalo v šolskem letu v glavnem 
le toliko učencev kot v letu 1970. 

V gostinsko šolo v Radencih se je lani vpisalo okoli 35 učencev več, kot 
jih dovoljujejo njene možnosti, pri čemer so pričakovali, da bo že letos zgrajena 
nova gostinska šola, ker sedanja v letu 1972 ne bo več imela pogojev za 
verifikacijo. To pa zaradi pomanjkanja sredstev ni bilo uresničeno. Vsako leto 
je večje zanimanje za to šolo, ki jo naš turizem zelo potrebuje. Republiški 
prispevek za gradnjo nove šole je bil zagotovljen le v znesku enega milijona 
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dinarjev iz amortizacije, kar je omogočilo, da so začeli šolo pred nekaj dnevi 
etapno graditi. 

Upoštevajoč izhodišča, sami presodimo, koliko smo sedaj na slabšem, kot 
smo bili v začetku reforme, ko je bil dinar stabilnejši, in to kljub velikim 
naporom republiške izobraževalne skupnosti, izvršnega sveta in skupščine, da 
nakopičene probleme naposled rešimo ne le na območju prosvete in kulture, 
temveč v celoti, v slovenskem in jugoslovanskem merilu. 

Razumljivo je, da družbenoekonomskih in bilančnih izhoidišč za finan- 
ciranje splošne in kolektivne porabe v letu 1972 ni bilo mogoče sestaviti čez 
noč. Za to je bilo po mojem mnenju potrebno najmanj večmesečno delo. 
Kazalci o gibanju splošne in kolektivne porabe, ki so bili na voljo za letošnje 
prvo polletje, so bili gotovo vsaj delni razlog za to, da je zveza že sedaj 
devalvirala dinar, pred kratkim pa zamrznila cene. 2e prej pa je zveza sprejela 
zakon o evidentiranju obveznosti določenih porabnikov družbenih sredstev in 
o načinu poravnavanja obveznosti ter pripravlja še več drugih zakonov, ki naj 
bi prispevali k ureditvi proračunskega in drugega finančnega poslovanja in 
hkrati omejili naraščanje nelikvidnosti in drugih tegob, ki nas tarejo. Vse te 
ukrepe pričakujemo z zaupanjem, kot smo že toliko doslej, čeprav jih, žal, 
nismo dosledno izvajali. 

Ker bo v letu 1972 republika prevzela nekatere nove obveznosti, prenesene 
nanjo zaradi spremenjene pristojnosti federacije, se bo moral republiški pro- 
račun povečati za 15 °/o, medtem ko je zvezni proračun razbremenjen mnogih 
dosedanjih obveznosti, tako tudi beneficiranih obresti, regresov, premij in 
podobno. Res je, da bo imela Slovenija poleg proračuna še posebej račun za 
prelivanje in izravnave v gospodarstvu, na primer za prenesene obveznosti ali 
za razne oblike beneficiranih obresti, ki bo znašal 285,5 milijona dinarjev, 
od česar je namenjenih 121,9 milijona dinarjev za plačilo neodložljivih ob- 
veznosti, prenesenih s federacije. Vendar bo od celotnega zneska, po sedaj 
veljavnih instrumentih ostalo nepokritih kar 182,3 milijona dinarjev, kot sem 
razbral iz izhodišč. Letošnji čisti republiški proračun bi torej znašal 1310 
milijonov dinarjev, medtem ko več ali manj realne potrebe terjajo 1607,7 
milijona dinarjev. 

Prosim ob tej priložnosti za pojasnilo, kako bo v posebnem računu SR 
Slovenije zagotovljenih manjkajočih 182,3 milijona dinarjev in kako je s po- 
kritjem potreb v skupnem znesku 105 milijonov dinarjev, ki so razčlenjene 
v bilančnem pregledu. Prosim tudi za pojasnilo v zvezi z najnovejšim posojilom, 
katerega najema narodna banka z namenom, da bi obdržala jugoslovansko 
likvidnost v mednarodnem plačevanju. Najela bo namreč 100 milijonov di- 
narje kredita za dobo petih let s 7,6-odstotnimi obrestmi. Zakon o tem posojilu 
so že predložili zvezni skupščini. Dinarsko protivrednost posojila bi uporabili 
za domače kredite. Na Slovenijo bi odpadlo 248,7 milijona dinarjev po starem 
dolarskem tečaju. Sklad za kreditiranje izvoznih poslov bi dobil 110 milijonov 
dinarjev, Kosovo 41,7 milijona dinarjev, drugo pa bi razdelili med republike 
in Vojvodino glede na njihov delež v družbenem proizvodu družbenega gospo- 
darstva v letu 1970. 

Po teh merilih bi dobila Bosna in Hercegovina 166,8 milijona, Črna gora 
23,1 milijona, Hrvatska 378,3 milijona, Makedonija 68,4 milijona, ožja Srbija 
340,5 milijona in Vojvodina 123 milijonov dinarjev, vse to računamo po starem 
dolarskem tečaju. Zanima me, v kakšne namene bo določila Slovenija njej 
pripadajoči delež okoli 25 milijard starih dinarjev. 
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Kot poroča »Politika« z dne 7. decembra, ima republika Srbija podobne 
probleme kot Slovenija. Na sestanku političnega aktiva Srbije je predsednik 
izvršnega sveta Srbije Milenko Bojanić med drugim dejal, da stojimo pred 
velikimi nedokončanimi nalogami, kajti ni še izvršena materialna razmejitev 
med federacijo in republikami. To pa otežuje položaj in se pojavlja kot eden 
od virov medrepubliških nesporazumov. Opozoril je tudi na okoli 80 nekdanjih 
zveznih zakoriov, katerim te dni izteka veljavnost. Položaj je še težji, ker 
s prevzemanjem funkcij od federacije prevzemajo republike velika materialna 
bremena. Ne gre samo za zvezne investicije, temveč tudi za prekoračitve 
stroškov pri vrsti objektov. Zato bo potrebna določena koncentracija sredstev 
v republiki, je končal svoje opozorilo pred nekaj dnevi Milenko Bojanić. 

Menim, da je jasno, da morajo biti zagotovljena sorazmerno večja sredstva 
tistemu, na katerega obveznosti prenašamo, kot tistemu, ki obveznosti oddaja. 
V praksi pa se tega ne držimo, kot izhaja tudi iz sklepa, ki ga je sprejel 
gospodarski zbor skupščine Socialistične republike Slovenije na svoji seji dne 
16. 12. 1971 v zvezi s predlogom družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za 
financiranje splošne in kolektivne porabe v letu 197.2. 

Ce bomo še naprej vztrajno kljubovali ekonomskim zakonom, ki nedvomno 
veljajo tudi v Sloveniji, se bodo v nedogled ponavljale tudi škodljive posledice. 
Naposled nam mora biti jasno, da brez večje produktivnosti ne more biti večje 
porabe! 

Predsednik Miran Goslar: Aleksandra Kornhauser, podpredsednica 
prosvetno-kulturnega zbora, prosim! 

Dr. Aleksandra Kornhauser: Spoštovane tovarišice in tovariši! 
Zahvaljujem se tovarišu predsedniku in vam, da ste mi dali možnost, da vas 
seznanim z ugotovitvami in stališči prosvetno-kulturnega zbora. Dobili ste jih 
slicer že pismeno na klopi, vendar bom opozorila še na tista stališča, ki so se 
dodatno oblikovala oziroma so dobila poseben poudarek na včerajšnjem za- 
sedanju enotnega zbora. 

K predloženim družbenoekonomskim in bilančnim izhodiščem za finan- 
ciranje v letu 1972 je prosvetno-kulturni zbor dal naslednje mnenje, ki ga je, 
kot sem že omenila, še posebej uskladil na včerajšnjem zasedanju enotnega 
zbora: 

Zaradi trenutnih razmer, ko je stanje še delno nejasno, je zbor mnenja, 
da predloženi dokumenti lahko predstavljajo samo globalno usmeritev in da 
bi bilo treba delež posameznih področij v podrobnostih vsekakor še proučiti. 
Posebej to velja za področje izobraževanja in vzgoje, ker obseg sredstev, 
namenjenih v letu 1972 za to področje, pomeni precejšnje realno zaostajanje že 
nasproti letu 1971 in na splošno močno zaostajanje v rasti, ki je bila na tem 
področju načrtovana in omogočena v zadnjih letih. 

Vendar ne gre samo za izobraževanje, temveč tudi za znanstveno-razisko- 
valnb delo. Temu področju, področju znanosti in raziskovalnega dela, je v 
izhodiščih posvečeno vsebinsko premalo prostora. Dejstvo je namreč, da ima 
prav znanost bistveno vlogo pri zagotavljanju večje produktivnosti gospo- 
darstva in prav v tem smislu so možnosti znanosti v dokumentih za leto 1972 
močno omejena. 

Dalje je zbor ugotovil, da bo ob taki orientaciji za področje znanosti, izo- 
braževanja in kulture zelo težko oziroma v nekaterih pogledih celo nemogoče 
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uresničevati tista določila, sklepe in stališča, ki so bila sprejeta z zakoni v tej 
skupščini in z nedavnimi političnimi dokumenti Socialistične zveze in še posebej 
Zveze komunistov. Posebej poudarjam socialno diferenciacijo, ki se, rojeva prav 
pri izobraževanju zaradi neenakih možnosti izobraževanja otrok v šoli. Če ne 
bomo omogočili izenačenih možnosti, bomo začeli v temeljih socialno razlikovati 
bodoče generacije. 

Končno bi morala opozoriti, da so na področju kulture razmere tako slabe 
in zaskrbljujoče, da ne omogočajo niti normalnega vzdrževanja, kaj šele 
kakršnekoli rasti kulture. Pri presoji možnosti za realizacijo družbenih spo- 
razumov je bilo ugotovljeno, da imamo na področju kulture ponekod — na 
primer v Slovenski filharmoniji — možnosti tako omejene, da bo mogoče 
uresničiti le 61 % dogovorjenih osnov za leto 1971. 

Zaradi tega opozarja prosvetno-kulturni zbor skupaj z republiško izobra- 
ževalno skupnostjo — po razpravah poslancev pa to opozorilo prav gotovo 
hkrati pomeni opozorilo vsega področja izobraževanja v Sloveniji — da je s 
takšno odmero ogrožena cela vrsta prizadevanj za sanacijo razmer na področju 
izobraževanja. Naj posebej navedem, da je ogroženo tudi obvezno predšolsko 
in podaljšano bivanje v šoli, kar je eden izmed temeljev pri odpravljanju 
socialne diferenciacije. Dalje je zelo dvomljiva tudi ustrezna realizacija druž- 
benih sporazumov o delitvi dohodka na področju izobraževanja, kulture in 
tudi znanosti. 

Posebej je treba opozoriti, da se bo vrednost sredstev za materialne izdatke 
v primerjavi z letom 1971 znižala, to pa pomeni, da siromašimo že tako siro- 
mašno bazo našega izobraževanja. Nadalje tudi ne bo mogoče v celoti zagotoviti 
štipendij, kar se priključuje prej navedenim izhodiščem za vzdrževanje socialne 
diferenciacije, ne pa za njeno odpravljanje: prav tako bo stagniralo ali celo 
nazadovalo regresiranje oskrbnine v študentskih in dijaških domovih; na raz- 
polago bo manj sredstev za nove namestitve potrebnega pedagoškega kadra z 
razširjeno dejavnostjo tega izobraževanja. 

Ob vsem tem se moramo zamisliti še posebej zato, ker je celo v dokumentih 
odborov tega zbora moč zaslediti problematična stališča o nadaljnjem finan- 
ciranju izobraževanja, vzgoje, znanosti in kulture; stališča namreč, naj bi se še 
naprej odtujevali viški, ki nastajajo pri prekoračenju predvidenih dohodkov, 
predvsem, žal, zaradi inflacijskih teženj, čeprav je nesporno, da so področja 
vzgoje, izobraževanja in kulture v letu 1971 dosledno izpolnjevala sprejete 
stabilizacijske ukrepe, saj so povsem omejila osebne dohodke na raven, ki je 
bila sprejeta v začetku leta. Ob tem nespornem dejstvu pomenijo predlogi za 
odtujevanje imobiliziranih sredstev teh samoupravnih skupnosti nesistemske 
in nesamoupravne rešitve, to tembolj, ker poskušajo odtujevanje uveljaviti na 
najobčutljivejših področjih našega družbenega dela in družbenih služb. 

Naj samo nakažem, da gre pri tem resnično za odtujevanje presežkov. Če 
namreč presežki izvirajo iz stopenj inflacije, to pomeni, da ta področja siro- 
mašimo natanko za stopnjo inflacije, če jim presežke odvzamemo. Ker pa del 
teh presežkov izvira tudi iz povečane produktivnosti dela, se ob tem izkaže, 
da nekateri menijo, da področju izobraževanja, vzgoje, znanosti in kulture ne 
kaže priznati vzporedne veljave in tudi vzporedne rasti ob splošnem porastu 
produktivnosti družbenega dela. 

Zaradi tega ni čudno, da prosvetno-kulturni zbor vztraja in da je vztra- 
janje dobilo podporo tudi na enotnem zboru, pri stališču, da so vsa področja 
družbenega dela med seboj tesno povezana. Vsako področje ima svojo produk- 
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tivno in prav gotovo tudi svojo potrošno sfero, ki kaže inflacijske tendence. 
Zato lahko rešujemo naloge samo v neposredni povezavi in v medsebojni 
kritičnosti. Prav zaradi tega menimo, da je treba upoštevati zahtevo izvršnega 
sveta, po kateri naj poraba za 1 % zaostaja za rastjo družbenega proizvoda. 
Vendar je treba to zaostajanje enakomerno porazdeliti na vsa področja, pri 
čemer pa ne bi smeli izhajati iz stanja v letu 1971, temveč bi morali kot 
podlago upoštevati samoupravne sporazume o delitvi dohodka. Le če bomo 
uredili ustrezno bazo medsebojnih enakopravnih razmerij, bomo lahko določili 
za vse enako zaostajanje. Tako stališče pa področja izobraževanja, vzgoje in 
kulture izrazito podpirajo, kajti prav ta področja so bila v preteklih letih 
najbolj prikrajšana, ker so se skušala držati in so se tudi v resnici držala 
dogovorjenih okvirov, medtem ko so inflacijska divjanja šla prek teh okvirov 
in so s svojimi slabimi posledicami najbolj prizadela prav omenjena področja. 

Takšnim izhodiščem so se ta področja pripravljena v celoti priključiti in 
najresneje podpreti vse stabilizacijske in restrikcijske ukrepe ter jih tudi 
najstrožje izvajati. Ce pa bi poskušali uveljaviti politiko, po kateri naj ta 
področja še naprej zaostajajo in se ohranjajo neenakopravna razmerja med 
njimi in preostalimi področji družbenih služb in gospodarstva, bi področja 
izobraževanja, vzgoje in kulture ostala, žal, osamljena v svojih klicih. Toda 
zavedati se moramo-, da prevzemamo pri takih odločitvah skupno odgovornost. 
Prepogosto pozabljamo na socialistična načela, na načela politike, ki smo jo 
sprejeli, kot sem že omenila, z dokumenti Socialistične zveze in Zveze komu- 
nistov, in pri naših finančnih razpravah navadno gledamo na težave pri delitvi 
sredstev ter pozabljamo na vsebinska vprašanja. Če gledamo izključno eko- 
nomsko, se zavedajmo vsaj tega, da se »-zavožena« investicija lahko odpiše, 
pomanjkljivo izobraženih in vzgojenih generacij pa se odpisati ne da! Hvala 
lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Franci Gerbec, prosim! 

Franci Gerbec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Sicer se nisem mislil oglasiti k besedi, vendar me je spodbudil današnji kratek 
uvod tovariša Štruklja. 

Uvod se mi je zdel v sedanjem položaju zelo koristen zaradi tega, ker je 
odločneje in jasneje nakazal orientacijo izvršnega sveta in s tem tudi našo 
orientacijo na posameznih področjih gibanja družbene reprodukcije v nasled- 
njem letu. 

Prav to pa smo v razpravah v odborih in v regionalnih klubih poslancev 
ter v občinskih skupščinah pogrešali. Ne trdim, da tak uvod v celoti zadostuje, 
in mislim, da nas bo razvoj v naslednjem letu prisilil, da bomo o posameznih 
gibanjih in o posameznih ukrepih morali še razpravljati. 

Želim povedati najprej to, kar sem rekel že na seji regionalnega kluba 
poslancev v Kranju, da je po mojem mnenju politična stabilizacija eden izmed 
pomembnih dejavnikov, ki vpliva tudi na družbenoekonomska izhodišča za 
usmerjanje oziroma za zbiranje sredstev za splošno porabo. 

Mislim, da se v tem času, prav v sedanjem trenutku, vedno znova dokazuje 
dialektičnost in medsebojna povezanost političnih in ekonomskih gibanj; poli- 
tični položaj predstavlja avtonomen dejavnik, ki vpliva na ekonomsko sta- 
bilnost, čeprav mnogokrat izhaja iz ekonomskih vzrokov. To je zelo splošna 
ugotovitev, ki se v zadnjem času pogosto pojavlja predvsem v tem smislu, da so 
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sklepi 2. seje predsedstva ZKJ tudi v celotni sferi družbene reprodukcije 
predstavljali neko nujnost; če se bomo politično stabilizirali in se >znali do- 
govarjati, bomo namreč lahko hitreje dosegli tudi ekonomsko stabilizacijo-. 
S tem pa sem že pri drugem vprašanju, na katero sem želel samo na kratko 
opozoriti. Večkrat sem že namreč govoril, da v tem zboru često odločamo o 
družbenoekonomskih izhodiščih ne da bi imeli razčiščena najpomembnejša 
sistemska vprašanja. 

Mislim, da je bistvena pomanjkljivost — katere pa niti izvršni svet niti 
mi ne moremo z nikakršnim iiaporom odpraviti sedaj, temveč le postopno —• 
prav ta, da nimamo rešenih sistemskih vprašanj na področju cen, zunanje- 
trgovinskega in deviznega režima, sistema razširjene reprodukcije, mone- 
tarnega sistema, sistema premij in podobno. 

Mislim, da bo šele sprejem teh rešitev omogočil gospodarstvu in nam vsem, 
da realno ocenimo, kakšna bodo gibanja v celotni sferi družbene reprodukcije 
prihodnje leto, pri čemer mislim tako na ekonomsko bazo kot tudi na nad- 
gradnjo. Čimprejšnja rešitev teh vprašanj in politični ter ekonomski sporazum 
o teh vprašanjih v jugoslovanskem merilu je bistvenega pomena tudi za raz- 
merje do splošne porabe. 

Tretja stvar in neznanka, ki je bolj v naši domeni, je gibanje osebnih 
dohodkov, o katerih je danes tovariš Štrukelj tudi že govoril. Moram reči, da 
so me njegove besede resnično razveselile in jih v celoti podpiram. Mislim, 
da sta pri tem dve odprti vprašanji. Eno je to, da smo gibanje osebnih do- 
hodkov skušali v celoti uravnovesiti v razumnih okvirih le v republiki Slo- 
veniji; nedavne razprave ekonomistov o teh vprašanjih pa dovolj jasno do- 
kazujejo, da bi morali to narediti v jugoslovanskem merilu. Mislim, da mnoge 
države v svoji ekonomski politiki takrat, kadar generalno zamrznejo cene, 
generalno zamrznejo tudi osebne dohodke. Nisem strokovnjak, vendar mislim, 
da imajo ukrepi, ki jih je tovariš Štrukelj navedel, tudi nekatere elemente take 
politike. Mislim pa, da je pomanjkljivost v tem, ker bomo šli po tej poti le 
v Sloveniji in ne bomo mogli vzdržati pritiska razvoja v jugoslovanskem 
merilu, če bo šel v drugačno smer. Tako obstaja bojazen, da bomo pri osebnih 
dohodkih podrli tudi tisto, kar je bilo s samoupravnimi sporazumi postavljeno, 
če ne bomo dosegli — kot sem prej rekel — rešitev na področju bistvenih 
sistemskih vprašanj ekonomskega sistema. Zaradi medsebojne povezanosti je 
nujno potrebno tudi v jugoslovanskem merilu ta vprašanja učinkoviteje re- 
ševati in — če je potrebno — osebne dohodke zamrzniti v vsej državi, pri 
čemer bi morali upoštevati, da imamo v Sloveniji sklenjene samoupravne 
sporazume. Ob morebitni zamrznitvi osebnih dohodkov naj bi zakon določil, 
da pri tistih, ki imajo sklenjene samoupravne sporazume, lahko osebni dohodki 
dosegajo raven po samoupravnih sporazumih in družbenih dogovorih; za druge 
pa bi veljali zakonsko določeni okviri. 

Seveda sedaj še ne moremo natančno predvidevati, kako bodo pri nas 
delovali samoupravni sporazumi na posameznih področjih. V preteklih mesecih 
so se v nekaterih panogah in delovnih organizacijah osebni dohodki prav zaradi 
samoupravnih sporazumov dvignili do maksimalno dovoljene meje ne glede na 
gospodarski položaj panoge ali delovne organizacije in taki poskusi se bodo 
nedvomno še ponavljah. Na področje splošne porabe, kamor spada vsa državna 
uprava, izobraževanje in drugo, lahko učinkovito posežemo z omejitvijo sred- 
stev, na področju posameznih gospodarskih panog pa takih možnosti nimamo, 
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razen ukrepov, ki jih je danes omenil tovariš Štrukelj kot predstavnik izvršnega 
sveta. 

Zaradi vsega tega sedaj ne moremo realno predvideti bodočega gibanja 
osebnih dohodkov, možno pa je, da bo izvršni svet v novi kvantifikaciji 
družbenoekonomskih izhodišč glede na predlagane ukrepe lahko jasno povedal, 
kaj v tej zvezi pomenijo sklenjeni samoupravni sporazumi v Sloveniji. 

2e prej sem podprl in tudi sedaj podpiram predlog, da se v republiškem 
merilu v naslednjem letu, v večjem obsegu kot doslej, zbirajo sredstva za 
pomoč tistim, ki jih bo izvajanje stabilizacijskih ukrepov prizadelo'. Zlasti 
mislim, da je v tej zvezi poleg tistega, kar smo sklenili na tretji seji konference 
Zveze komunistov Slovenije glede ukrepov na ožjem socialnem področju, 
pomembno, da si zagotovimo možnosti za tržne intervencije, za vplivali je na 
tiste nevralgične točke materialne sfere, kjer bodo ta gibanja najbolj neugodna 
in kjer bo potrebno preusmerjati ali kako drugače pomagati. 

Strinjam se tudi s stališčem, da morajo vsa področja nositi breme stabili- 
zacije približno enakomerno. Zato mislim, da je treba — čeprav sem imel 
tudi že drugačno stališče — nameniti presežke vseh sfer, tudi proračunov in 
samoupravnih skupnosti, za pokrivanje nujnih, neodložljivih skupnih sloven- 
skih družbenih potreb, ki so nastale zaradi prevzema obveznosti v zvezi z 
izvenproračunsko bilanco federacije. 

Zdaj in v bodoče pa je zame nesprejemljivo absolutiziranje samoupravnosti 
posameznih sfer na področju splošne porabe. Naj mi oprostijo, tovariši iz 
prosvetno-kulturnega zbora, toda ne morem se strinjati z njihovo, sicer dolgo- 
ročno orientacijo, da bodo tudi te sfere popolnoma avtonomno in samoupravno' 
odločale o prispevnih stopnjah, skratka, o zbiranju sredstev za potrebe na 
svojem področju, kot sem to razbral iz stališč prosvetno-kulturnega zbora, ki 
so bila objavljena v »Delu«. Vse naše razprave so potrdile nasprotno, namreč, 
da moramo v naslednjem letu nujno sprejeti čvrst družbeni dogovor o sredstvih 
splošne porabe; če bo potrebno, tudi zakon. Mislim, da je lahko tudi zakon, 
ker tudi je zakon družbeni dogovor, če je sprejet po demokratični in najširši 
razpravi. V razpravah v občini in tudi v gorenjski regiji je bila zelo odločno 
postavljena zahteva, da sprejmemo čvrst dogovor o politiki na celotnem. pod- 
ročju družbene reprodukcije. 

Dogovor pa se ne bi nanašal le na republiška sredstva in republiško 
financiranje. Na Gorenjskem je bilo predlagano in tudi sprejeto stališče, da je 
treba za prihodnje leto sprejeti tak dogovor ne le za proračune in za temeljne 
izobraževalne skupnosti, temveč tudi za zdravstvo in celotno sfero družbenih 
dejavnosti, in sicer v okviru regij in občin. 

Nazadnje naj omenim, da smo res v težavnem položaju, ko vsako področje 
zase izraža pripravljenost, da sodeluje v stabilizacijskih naporih, pri tem pa se 
ne strinja z orientacijo v predloženih družbenoekonomskih izhodiščih. Mislim 
pa, da je lahko edina čvrsta orientacija v naslednjem letu le ta, da uresničimo 
premike, ki jih zahteva tretja seja konference Zveze komunistov, in sicer na 
področju socialnih podpor, sredstev za izenačevanje pogojev vzgoje in izobra- 
ževanja mladine. Jasno je, da štipendije nikakor ne smejo biti prizadete, prav 
tako tudi ne sredstva za internate. Ce hočemo vse to urediti pa se moramo tudi 
dogovoriti, čemu se bomo morali odreči. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Miloš Polič, prosim! 
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Miloš Polič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Nisem 
brez namena včeraj zastavil poslanskega vprašanja v zvezi z nadaljnjim finan- 
ciranjem gradnje naših hitrih cest. Nisem brez namena rekel, da smo leta 
1969 z izrednim navdušenjem sprejeli zakon in odlok, o gradnji. Včerajšnji 
odgovor člana izvršnega sveta, tovariša Vadnjala, je bil tako kratek in ne- 
obrazložljiv nedvomno zaradi tega, ker nam podatki, ki jih imamo v obraz- 
ložitvi bilančnega dela letošnjega proračuna, natančno kažejo možnosti in 
variantne rešitve položaja, ki je po zakonu o javnih cestah, ki smo ga včeraj 
sprejeli, in po sprejetem amandmaju tovariša Zlendra izredno kritičen. Nujno 
je, da ob tem, ko je tudi tovarišica Kornhauserjeva govorila o globalih sredstev, 
ki naj bi jih dali za kulturo in prosveto, končno ugotovimo', kolikšne so 
zmožnosti slovenskega naroda, ki je po najnovejšem štetju imel nekaj čez 
1 880 000 ljudi. Ali naš slovenski narod lahko tekmuje s francoskim narodom, 
z nemškim narodom, s Sovjetsko zvezo v obsegu kulture in šolstva? Nikdar se 
ne vprašamo, ali s tako razširjenim visokim šolstvom pokrivamo le naše oziroma 
jugoslovanske potrebe, ali pa so naše visoke šole postale že izvozno-produktivne 
ustanove? O vsem tem nimamo meril, nismo si jih postavili, imamo pa predvsem 
želje, ki so sicer velike. 

Tudi glede gradnje našega cestnega omrežja je bilo ob mariborskem posvetu 
in sprejemu odloka očitno navdušenje in velika želja. Dobro pa se spominjam, 
da sem za tem pultom tedaj rekel, da naj dobro pazimo, da se nam ne rodi 
drugi EKK! Odgovorjeno je bilo, da te gradnje ni mogoče primerjati z EKK, 
če pa pride do tega, da bo moral cestni sklad iz sredstev za vzdrževanje ostalega 
cestnega omrežja v Sloveniji vzeti sredstva in jih dati za podražitve gradnje 
avtoceste Vrhnika—Postojna in kasneje gradnje odsekov Hoče—Leveč in Po- 
stojna—Razdrto, lahko republiški cestni sklad kratko in malo preneha z 
vzdrževanjem in rekostrukcijo cest in se omeji le na delo, ki ga izvaja investi- 
cijska skupina! 

Mislim, da so stališča vseh treh odborov, ki so dali svoja poročila, to je 
odbor za družbenoekonomske odnose, odbor za finance in proračun ter odbora 
za družbenopolitični sistem in notranjo politiko glede sprememb in dopolnitev 
družbenoekonomskih izhodišč povsem realna: tudi odbor za socialno politiko in 
zdravstvo je ta problematika zabolela, ker je razvidno iz zadnjega odstavka na 
prvi strani njegovega pismenega poročila. 

Po mojem moramo biti realisti in se zavedati, da leto 1972 verjetno res 
ne bo lahko, zaradi česar moramo dobro premisliti, za kakšne namene bomo 
uporabili imobilizirana sredstva, da ne bi bile prizadete nujne družbene potrebe. 
Z ohromitvijo prometa namreč lahko ohromimo celotno naše gospodarstvo 
oziroma povzročimo zelo občutne podražitve, kajti prometni stroški bistveno 
vplivajo na raven cen. 

Mislim, da bi moral izvršni svet v teh izhodiščih napisati tudi to, da se 
mora v federaciji doseči končno formiranje cene pogonskih goriv, ker to ni 
v pristojnosti republike. Prav tako bi moral pojasniti, kakšne bodo republiške 
takse za motorna vozila, da bi tudi tukaj lahko razpravljali o tem, ali je res 
potrebno nekaterim vozilom povečati takse za 100 odstotkov, drugim pa le 
neznatno. Morali bi vedeti, kakšne bodo te takse oziroma kako bo ukrepala 
zveza, da bi čimprej usmerili denar iz prodanih pogonskih goriv za ta namen 
in da bi že ob sprejemanju proračuna lahko ugotovili, kakšen bo dohodek. 
Dokler vsega tega ni, smo res postavljeni samo pred dilemo, ki je podana v 
gradivu: Ah vzeti sredstva iz cestnega sklada ali pa obremeniti republiški 
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proračun, za katerega pa vemo, da ne zadostuje niti za financiranje drugih 
nujnih potreb. 

Želim govoriti še o vprašanju, ki ga je obravnaval naš odbor za urbanizem. 
To je vprašanje republiške uprave in njenega siromašenja. Naša republiška 

uprava, republiški sekretariati kadrovsko siromašijo iz dneva v dan. Strokovni 
delavci nenehno odhajajo iz uprave in tako sta v našem republiškem sekre- 
tariatu za urbanizem ostala le sekretar in pravnik dr. Saje, preostali pa so 
odšli na druga delovna mesta, kjer imajo boljše osebne dohodke. 

Včeraj smo, na primer, sprejeli amandmaje o inšpekcijah. Jaz se strinjam 
z njimi in sem zanje tudi glasoval. Vendar naša republiška inšpekcija, tako 
kot naši republiški upravni organi, nima potrebnih strokovnih kadrov. Tudi 
če predvidimo povečanje osebnih dohodkov v upravi v letu 1972 za 15 "/o-, 
verjetno to ne bo dosti pomagalo, da bi prišli do potrebnih dobrih strokov- 
njakov, ki bi sestavljali republiški upravni vrh in uspešno opravljah svoje 
naloge, med njimi tudi izvrševanje sprejetih zakonov. Če ne bomo uspeli 
sestaviti tudi sposobne republiške upravne službe, bomo imeli tudi vse slabša 
gradiva za obravnavo v naši skupščini. 

Podpiram predloge, ki so jih dali prej omenjeni trije odbori in naš odbor 
za urbanizem v svojih poročilih. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Gregor Klančnik ima besedo. 

Gregor Klančnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Včeraj smo ves dan razpravljali predvsem o tem, kako bi naj bolj 
koristno razdelili cestam namenjeni denar in končna rešitev je bila seveda taka, 
da so nekateri bolj nekateri pa manj zadovoljni. Mislim, da je to nezadovoljstvo 
nepotrebno, in sicer zaradi tega, ker bi izvršni svet tako kot je včeraj to 
razložil, lahko to storil tudi že prej in tako preprečil nezadovoljstvo tistih, ki so 
po prostih rešitvah pričakovali več sredstev kot pa jih dobijo po končni od- 
ločitvi. Prizadet sem tudi sam, ker je območje, na katerem živim, tudi pri- 
krajšano. Prepričan sem, da je zbor pravilno odločil, vendar pa bi bilo prav, 
da bi bili že prej seznanjeni z vsemi okoliščinami in nejevolje bi bilo manj. 

Danes pa obravnavamo še težjo problematiko, ker govorimo o tem, kako 
naj bi poslovali v prihodnjem letu. Mislim, da je za letošnjo leto značilno to, 
da je leto priprav za stabilizacijo. Vedno se dogaja, da se zlasti v prvem 
polletju vsako leto nadaljuje dogajanje iz prejšnjega leta in tako se je seveda 
tudi letos vztrajno nadaljevala predvsem visoka inflacija, ki se je pojavila že 
leta 1970. Seveda so zato podatki, ki so pred nami, resnično zastrašujoči. Letos 
smo predvideli, da se bo realen obseg družbenega proizvoda povečal za 7 °/o, 
povečal se je za 10'%». To še ni nobena nesreča, pač pa je hujše, ker smo 
predvideli, da se bo družbeni proizvod povečal nominalno za 15povečal pa 
se je za 28 ®/o in to zaradi izrednega skoka cen, saj je dokazano, da so se 
povečale za 16 %. Predvidena preusmeritev na zunanjetrgovinsko poslovanje, 
mislim predvsem na izvoz, se ni uresničila. Predvideli smo, da bomo izvoz 
povečali za 11,2 %, povečali smo ga samo za 9,7 % — to vse velja seveda za 
Slovenijo — obenem pa smo uvozili znatno več, kot smo predvideli, saj se je 
uvoz povečal kar za 14 ">/«. V merilu vse države smo predvideli devizni pri- 
manjkljaj v znesku 90 milijonov dolarjev, znašal pa bo skoraj pol milijarde, 
ali petkrat več, kot je bilo predvideno. Torej se rezultati znatno razlikujejo od 
predvidevanj. Pri vsem tem pa je razveseljivo to, da se je v drugem polletju 
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stanje začelo popravljati. To potrjuje mojo prejšnjo ugotovitev, da je običajno 
prvo polletje pod vplivom dogajanj iz prejšnjega leta in to se dogaja tudi letos. 

Slovenija je na žalost tudi med republikami, ki prispevajo precejšen delež 
pri primanjkljaju zunanjetrgovinskega poslovanja. V letošnjem letu prispevamo 
k celotnemu primanjkljaju poprečno 360 milijonov dinarjev mesečno, kar je 
približno 18 "/o celotnega jugoslovanskega primanjkljaja na področju zunanje- 
trgovinske blagovne izmenjave. Vendar je v prvem polletju Slovenija pri- 
spevala mesečno 380 milijonov, v drugem polletju pa 325 milijonov, kar pomeni 
zmanjšanje za 15'%. To je vendarle dokaz, da se stanje izboljšuje. Še bolje pa 
kažejo podatki za celotno državo, v kateri je v prvem polletju znašal pri- 
manjkljaj 2 milijardi 169 milijonov dinarjev mesečno, v drugem polletju pa je 
padel na 1 milijardo 667 milijonov dinarjev ali za 22 »/o. Vendar mislim, da smo 
z gibanjem v Sloveniji lahko zadovoljni, zlasti zaradi povečevanja deleža 
izvoza. Medtem ko je izvoz blaga in storitev v prvem polletju znašal mesečno 
poprečno 378 milijonov dinarjev, se je v drugem polletju dvignil na 460 mili- 
jonov dinarjev mesečno ali za 18'%. 

Mislim, da je to vsekakor zadovoljivo, vendar pa razvoj še ni povsem tak, 
kot si želimo. V prvem polletju je prispevek Slovenije v celotnem primanjkljaju 
zunanjetrgovinskega poslovanja znašal 17,5 %, v drugem polletju pa se je 
povečal na 19,5 %, kar pomeni, da se je izvoz sicer res zadovoljivo povečal, 
vendar smo še vedno močno naslonjeni na uvoz. Pri tem poskušamo v Sloveniji 
glede na naš geografski položaj, ker mejimo z zahodnoevropskimi državami, 
dokazovati, da je Slovenija trgovinska republika in gre prek nje veliko blaga 
v druge republike. V tem pa je samo del resnice, kajti v zadnjih petih letih smo 
močno razvili predelovalno industrijo, ki je povsem odvisna od uvoza sestavnih 
delov in reprodukcijskega materiala. Najbrž bo v prihodnje treba spremeniti 
našo politiko v tem smislu, da se bo povečal delež uporabe lastnega reproduk- 
cijskega materiala v naši gospodarski dejavnosti. 

Lahko bi skoraj trdil, da je izvoz najtrši oreh, in da je odpor proti izvozu 
skoraj splošen; zelo močan je v gospodarskih organizacijah in sicer od vod- 
stvenih do samoupravnih subjektov. Razlog za to pa je inflacija in sicer inflacija 
stroškov, inflacija osebnih dohodkov in inflacija splošno-družbene režije. Zaradi 
inflacijskih tendenc, katerih pa, žal, zunanje tržišče ne priznava, kot tudi ne 
priznava naših slabosti, naše visoke režije, pogoste neupravičene višine osebnih 
dohodkov, se pojavljajo kalkulacije z »rdečimi« številkami, kadar prodamo 
naše izde-lke v tujino. Zaradi »rdečih« številk se takoj pojavi odpor pri vseh 
gospodarskih organizacijah, ki na vse načine iščejo možnosti plasmaja blaga 
na domačem tržišču. To se je dogajalo tudi v letošnjem letu, pri tem pa dosti- 
krat in skoraj vedno pozabljamo, da doma ne prodajamo za denar, temveč 
ostanejo računi največkrat neplačani. Slovenija ima sedaj približno za 7 milijard 
novih dinarjev pozitivne razlike med terjatvami in dolgovi, od tega 70 <Vo v 
drugih republikah. 

Seveda se vprašamo, ali je pametneje prodati blago v tujino, kjer zanesljivo 
dobimo plačilo, ali pa ga je pametneje prodati doma, in pri tem več ah manj 
tvegati, ker je vprašljivo, če bo izkupiček, ki se sicer kaže v naših sklepnih 
računih celo kot dobiček, sploh prišel v gospodarske organizacije. Mislim, da 
bi si morali še bolj prizadevati, da se preusmerimo na izvoz, ker imamo zelo 
ugoden geografski položaj in predstavljamo hkrati vrata za uvoz tujega blaga 
v druge republike. Ker smo zelo majhni in gospodarsko dobro razviti, predvsem 
na področju predelovalne industrije, je tržišče Slovenije znatno premajhno, da 
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bi lahko rentabilno poslovali. Zato mora imeti Slovenija širše tržišče. Brez 
dvoma je velika prednost, da smo v sklopu Jugoslavije, ker imamo v Jugo- 
slaviji znatno širše tržišče; za dobro rentabilnost pa mora biti tržišče še širše, 
to pa pomeni, da moramo več izvažati. 

Leto 1972 bo leto stabilizacije. Prav gotovo ne bomo dosegli vsega, kar 
želimo', vendar pa moramo končno stabilizirati naše gospodarstvo1. Da bi to 
dosegli, moramo zmanjšati zunanjetrgovinski primanjkljaj; moramo torej več 
izvažati. Ce bomo več izvažali, se bo hkrati zoževala notranja poraba, bodisi 
na področju splošne, osebne ali investicijske porabe. 

Mislim, da rezultat letošnjega leta tudi pri investicijah ni ugoden, saj kaže, 
da so se v gospodarstvu povečale za 11,2 "/o, v negospodarstvu pa za več kot 
66 '»/o. Takega povečevanja investicij ni več mogoče vzdrževati, če še tako 
želimo razvijati šolstvo ali zdravstvo, kajti s takim investiranjem gotovo ne 
bomo dosegli stabilizacije. Nemogoče je, da bi jo dosegli! Brez dvoma pa z 
investiranjem ne moremo povsem prenehati, saj to ne bi pomenilo le stagnacije, 
temveč pravo nazadovanje. Investiranje na področju gospodarstva je vsekakor 
treba nadaljevati in podpirati, vendar ne tistega, kar je neučinkovito, temveč 
tisto, ki daje več družbenega proizvoda. 

Boriti se moramo proti rdečim številkam v naših kalkulacijah. To pa 
pomeni, da moramo zavreti inflacijo proizvodnih stroškov, inflacijo režije in 
tudi inflacijo osebnih dohodkov, kar je bilo danes že omenjeno. Skoraj sem 
prepričan, da letos ne bomo mogli —. kar je tovariš Štrukelj že rekel — 
uresničiti vseh samoupravnih sporazumov. Sicer pa mislim, da moramo poleg 
omejitev na področju splošne porabe tudi v gospodarskih organizacijah skrbeti 
za večjo učinkovitost in za zniževanje režijskih stroškov, poleg tega pa s 
samoupravnimi sporazumi zmanjševati dosedanje razpone in tendenco, da se 
le-ti še povečajo. 

Veliko se je govorilo o socialni diferenciaciji, pa vendar se relativno malo 
naredi na tem področju. Mislim, da bi morali med stabilizacijo zadrževati 
osebne dohodke gornjih sfer in izboljšati sistem delitve osebnih dohodkov 
znotraj delovnih organizacij v prid neposrednih proizvajalcev in v prid tistih 
strokovnih delavcev, ki vsak trenutek lahko dobijo v tujini zaposlitev z znatno 
večjimi osebnimi dohodki. Trdim, da se tudi s tem nihče noče spopasti in da 
delavci pri tem nimajo zaveznikov. Upam si tudi trditi, da si gospodarske 
organizacije premalo prizadevajo za ureditev notranje delitve dohodka. Če se 
osebni dohodki povečajo za 20kot je tu napisano — upam pa, da tega ne 
bomo dosegli — se osebni dohodek tistega, ki ima 500 000 dinarjev, poveča 
za 100 000 dinarjev, tistega s 100 000 dinarji pa za 20 000 dinarjev, pa vendar 
mora tudi ta živeti. To se vedno dogaja in mislim, da bi bilo treba v priza- 
devanjih za prenehanje inflacije osebnih dohodkov ustaviti rast visokih pre- 
jemkov in si v prihodnje prizadevati za splošno povečevanje osebnih dohodkov 
le na podlagi boljšega gospodarjenja. 

Menim, da s tem prehajam že na posebno področje, to je na področje 
novega davčnega sistema. Ker je tovariš Gerbec že govoril o imobilizaciji 
sredstev in njihovem tako imenovanem odtujevanju, bom o tem navrgel le 
nekaj besed. 

Menim, da je treba govoriti o tem, komu se pravzaprav ta sredstva odtuju- 
jejo in komu so se prej odtujevala, da bi se sedaj spet lahko odtujila. Iskreno 
moramo priznati, da v prihodnje ne smemo več dopuščati zmanjševanja sredstev 
na žiro računih gospodaskih organizacij ob hkratnem povečevanju sredstev in 
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doseganju presežkov na področju proračunske porabe, kakršnekoli vrste. Zato 
seveda predstavniki iz gospodarstva trdimo, da so nam bila sredstva odtujena. 
Zato si seveda — ne vem, ali govorim v imenu vseh, vsekakor pa v svojem 
imenu — upam izjaviti, da se strinjamo s tem, da se od gospodarstva odtujena 
sredstva uporabijo za poravnavo starih, v prejšnjih dobah nastalih obveznosti. 

Prej sem rekel, da ima Slovenija 4 milijarde 200 milijonov novih dinarjev 
razlike med terjatvami in dolgovi in v drugih republikah, zato se seveda nisem 
strinjal s predstavniki slovenske delegacije v zvezni skupščini takrat, ko so 
zastopali stališče, da se emisija ne sme uporabiti za pokrivanje starih obveznosti. 
Prepričan sem, da emisija bo in mora biti, ker je emisija pravzaprav samo 
priznavanje stanja. Zato mislim, da bi bilo prav, da tista sredstva iz emisije, 
s katerimi razpolagajo republike, prednostno in namensko uporabimo za po- 
ravnavo starih obveznosti in šele po njihovi poravnavi se lahko sprejemajo 
nove obveznosti. Ker imamo toliko terjatev v drugih republikah, je takšno 
stališče nedvomno utemeljeno. 

Na področju davčnega sistema smo dobili predlog za izdajo zakona, ki 
pomeni korenito preobrazbo našega davčnega sistema. Prepričan sem — o tem 
problemu sem že večkrat govoril — da je prav, ker smo končno vendarle začeli 
urejati to vprašanje. Vendar o predlogu v obliki, v kakršni nam je predložen, 
nima smisla danes veliko razpravljati. Z njim še ne morem biti zadovoljen. 
Prepričan sem namreč, da je treba predlog tako korenito spremeniti, da se bodo 
vsi borili za akumulativnost in za večjo reproduktivno sposobnost gospodarstva. 
Sedaj je to seveda postavljeno drugače. Prispevki in davki temeljijo v glavnem 
na osebnih dohodkih in ker smo tako v gospodarstvu kot v negospodarstvu 
zainteresirani, da osebni dohodki rastejo in s tem avtomatsko povečujemo 
inflacijo osebnih dohodkov, rastejo tudi dohodki proračunov, kar pomeni, da 
donosnost nima zaveznika; da pa bi ga dobila, moramo davčni sistem spremeniti 
tako, da bo obdavčen predvsem presežek dohodka ali dobiček. Delno je v tem 
sistemu to zapopadeno. To pa seveda še ni vse. Sočasno bi morali spremeniti 
prispevke od osebnih dohodkov tako, da bo progresivno obdavčen družinski 
dohodek." To je smelo rečeno, ker je konferenca ZK pred kratkim tak predlog 
odbila, vendar se vprašujem, katere strukture so bile takrat prisotne, ker ni 
nihče imun pa naj bo vpisan v katero koli vero ah v katero koli stranko. Če 
hočemo doseči zmanjšanje socialne diferenciacije, moramo sprejeti progresivno 
obdavčitev družinskih dohodkov, ker se sedaj dogaja to, da tisti, pri katerih 
znaša dohodek 80 000 starih dinarjev na družinskega člana, plačujejo davek, 
na drugi strani pa so tisti, na katere pride 300 000 starih dinarjev dohodka, 
oproščeni davka. To je po moji presoji potrebno spremeniti. 

Na koncu bi samo še povedal, da nam je simpatična odločnost, ki se zadnji 
čas kaže pri zveznih organih in prav je, da se pokaže tudi pri nas, kajti z 
odločnostjo se bomo lahko uspešno vojskovali z inflacijo in preprečili dezerter- 
stvo na bojišču. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Lado Rupnik, predstavnik 
gospodarske zbornice, 

Lado Rupnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Naložena mi je dolžnost, da vas na kratko seznanim s stališči upravnega odbora 
gospodarske zbornice, ki jih je sprejel na svoji 50. seji 17. tega meseca, ko je 
obravnaval družbenoekonomska izhodišča. 
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Po oceni upravnega odbora gospodarske zbornice je sedanji gospodarski 
položaj takšen, da terja skrajno radikalne ukrepe za stabilizacijo gospodarskih 
tokov. Predvsem velja to za ukrepe na področju omejitve naraščanja produk- 
cijskih stroškov vseh vrst, za omejitev pretirane porabe, za omejevanje plačil- 
nega deficita in za splošno sanacijo našega gospodarstva, Ce na tem področju 
ne bodo doseženi izraziti premiki sedanjih tokov, bodo že v zelo kratkem času 
morebitni pozitivni rezultati sedanje devalvacije docela splahneli. Iz predložene 
bilance je upravni odbor po skrbni presoji ugotovil, da so ti ukrepi v bilanci 
premalo upoštevani, predvsem pa je celoten sklep o stabilizacijski politiki 
premalo dosleden in oster. Želimo poudariti, da po naši sodbi stabilizacijske 
politike ni mogoče izvajati samo na območju ene republike. Da to približno 
kvantificiram, naj povem, da predvidena rast splošne in kolektivne porabe v 
Sloveniji v letu 1972 v višini 20 do 21 l0/o predstavlja v skupnem jugoslovanskem 
povpraševanju v prihodnjem letu komaj nekaj več kot 1 '%>, kar seveda pomeni, 
da četudi bi celotno kolektivno in splošno porabo v Sloveniji v prihodnjem 
letu zadržali nominalno na ravni, ki je bila dosežena v letu 1971 pod vplivom 
vseh destabilizacijskih tokov, ne bi to na jugoslovanskem trgu imelo nobenih 
praktičnih posledic. To pa seveda pomeni, da je bistvena naloga organov SR 
Slovenije, da se najodločneje zavzemajo za dosleden stabilizacijski program na 
območju cele Jugoslavije. Ce bo tak program sprejet, bo seveda bistveno spre- 
meniti predloženo bilanco, da bi tudi v Sloveniji dosegli ustrezne pozitivne 
premike. Po naši sodbi je treba ob tem zagotoviti v vsej državi dosledno in 
enako izvajanje takega programa, da se ne bo dogajalo — kot se je včasih 
doslej, da so se sicer načelno lepa stališča izredno nedosledno in neenako 
izvajala na različnih območjih države, včasih tudi v Sloveniji. 

O nujnosti zvezne stabilizacijske politike govorijo tudi podatki o gibanju 
osebnih dohodkov. Stališče, da je gibanje osebnih dohodkov poglavitni vzrok 
inflacije v sedanjem obdobju, je v strokovnih krogih bolj ali manj že prevla- 
dalo, vendar pa lahko ugotovimo, da smo bili v praktični politiki, v Sloveniji 
pravzaprav edini, ki smo do konca septembra 1971 v gospodarstvu in v ne- 
gospodarstvu kolikor toliko zavrli naraščanje osebnih dohodkov. Če primerjamo 
gibanje osebnih dohodkov po republikah, dobimo namreč naslednje rezultate: 
v obdobju julij, avgust in september letošnjega leta — to so zadnji podatki, 
ki so na voljo — v primerjavi z obdobjem oktober, november in december 
leta 1970, so se v posameznih republikah osebni dohodki na zaposlenega 
povečali takole: v Bosni in Hercegovini za 10,3!0/o ali na zaposlenega v abso- 
lutnem znesku 130 dinarjev; v Crni gori za 10,4fl/o ali 122 dinarjev; na Hrvat- 
skem za 14,1 o/o ali 194 dinarjev; v Makedoniji za 8,6 °/o ali 95 dinarjev; v Srbiji 
za 12,3 °/o ali 151 dinarjev; v Sloveniji, kjer je do uveljavitve samoupravnih 
sporazumov veljala zamrznitev na ravni 11 l0/o glede na poprečje preteklega 
leta, pa so se v tej primerjavi povečali osebni dohodki na zaposlenega za 5,1 °/o 
aH za 80 dinarjev na zaposlenega. Absolutne podatke sem navajal zaradi tega, 
ker so mnogokrat podatki v odstotkih varljivi. Po teh primerjavah so osebni 
dohodki absolutno in relativno v Sloveniji letos naraščali najpočasneje, kar 
kaže, da je tudi v našem sistemu mogoče ob doslednem uresničevanju določene 
politike vsaj zavreti inflacijski pritisk. Resno pa se bojim, čeprav za to nimamo 
nobene numerične podlage, da bodo rezultati za čas od septembra do decembra 
letošnjega leta v Sloveniji znatno neugodnejši, kot so bili v prvih devetih 
mesecih, kar pomeni, da bomo ob doslednem izvajanju samoupravnih spora- 
zumov uspeh nadoknaditi zaostajanje iz prvih devetih mesecev in se bomo 
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s tem vključili v celotno jugoslovansko dirko na področju delitve osebnega 
dohodka. 

Zaradi tega ocenjujem — za to sicer nisem pooblaščen in izražam le svoje 
osebno mnenje, s katerim bi nedvomno soglašal tudi naš upravni odbor — kot 
modro in razumno potezo izvršnega sveta, ki je odložil kakršnokoli valorizacijo 
družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov za prihodnje leto. Ob tem 
si dovoljujem dati še pripombo k pogostim izjavam o zelo različnih odstotkih 
izpolnjevanja samoupravnih sporazumov v posameznih dejavnostih. Glede 
tega bi morali biti dosti bolj previdni, kot so bili nekateri govorniki, kajti samo- 
upravni sporazumi so na nekaterih področjih zelo različni in do končnih po- 
datkov o rezultatih za leto 1971 ne moremo govoriti o tem, s kakšnim odstotkom 
se izpolnjujejo v posamezni dejavnosti. Bojim pa se, da bodo marsikatere 
ocene posameznih področij po končnih podatkih nekoliko drugačne, kot so 
sedaj. 

Kar zadeva bilanco javnega financiranja, kakršna pač že bo sprejeta, 
in če bo zvezna stabilizacijska politika nedosledna, kot je bila doslej, mislimo, 
da se delež družbenih dajatev gospodarstva v letu 1972 nikakor ne bi smel 
povečati. Upoštevati je treba, da bo gospodarstvo v letu 1972 bolj obremenjeno, 
kot je bilo leta 1971, že zaradi ukrepov, ki niso v pristojnosti tega doma. Zaradi 
povečanih dajatev za gospodarsko nerazvita območja namreč raste obremenitev 
gospodarstva za znatne odstotke in tudi zneske. Zaradi tega bi bilo treba 
ob projektiranju stopnje obremenitve na splošno in kolektivno porabo na 
območju Slovenije, ki je v pristojnosti te skupščine, presoditi, ah je mogoče 
— in mislim, da je — na nekaterih področjih stopnje znižati, da bo kompenzirana 
obremenitev, ki izhaja iz dogovorov na ravni federacije. 

Nadaljnje vprašanje se nanaša na obravnavo vseh številk, ki so predložene 
v tej bilanci. Ugotavljam, da je napovedovanje gospodarskih gibanj v Jugo- 
slaviji v zadnjem desetletju izrazito nezanesljivo. Pred kratkim smo izdelovali 
primerjavo za preteklih 12 let in ugotovili, da so se planska predvidevanja 
v Jugoslaviji razlikovala od dejanskih gibanj vsako leto poprečno za 40 do 
140 % navzgor ali navzdol. Zaradi tega torej ne moremo zanesljivo zaupati 
predloženim podatkom o gibanju osebnih dohodkov in o gibanju stopnje 
inflacije. 

Nadalje menimo<, da samo z družbenimi dogovori in samoupravnimi spo- 
razumi ob sedanjem razpoloženju, ki se v določeni meri kaže tudi v organih 
federacije, verjetno ne bo mogoče zadržati osebnih dohodkov na 18-odstotnem 
povečanju, kot predvideva predlagatelj, temveč bo njihovo naraščanje, sodeč 
po sedanjih gibanjih — zlasti po tem, kar se dogaja na področju osebnega 
dohodka v zadnjem trimesečju, ko se določeni sporazumi že izvajajo — znatno 
večje. 

Zavedati se moramo, da čaka gospodarstvo v letu 1972 — vsaj kolikor je 
že zdaj znano — nekaj ostrih inflacijskih udarcev. Povečanje stroškov in cen bo 
namreč nujna posledica izvedene revalorizacije osnovnih sredstev. Marsičesa 
pa še ne vemo niti si ne upamo napovedovati. 

Ker so osebni dohodki in prometni davek glavni vir dohodkov za javno 
porabo, je na ta način že spričo takega davčnega sistema javni porabi v Slo- 
veniji zagotovljena razmeroma visoka raven dotoka dohodkov. Menimo, da bi 
bilo treba tudi trošenje na področju javne porabe podrediti splošni politiki 
ter ob neusklajenosti gibanj s predvidevanji vzporedno spreminjati stopnje 
prispevkov. Mislimo, da je nujno že v bilanci javnega financiranja zagotoviti 
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določeno odvisnost stopnje prispevkov od gibanja davčnih osnov. To pomeni, 
da bi morali že vnaprej konkretno določiti znižanje stopnje prispevkov, če bi 
dohodki splošne oziroma kolektivne porabe naraščali hitreje od predvidenih. 
Na ta način bi bilo gospodarstvo razbremenjeno, ne pa obremenjeno, v splošni 
in kolektivni porabi pa ne bi nastajali presežki, o katerih razdelitvi se je, 
kot vse kaže, pri nas tako težko sporazumeti. 

Kot primer takega težkega dogovora lahko služi dogovarjanje o sedanjih 
imobiliziranih sredstvih, ki bodo kljub zagotovilom, danim gospodarstvu in 
tudi temu domu sredi letošnjega leta, da bodo vrnjena gospodarstvu za pospe- 
ševanje izvoza na konvertibilno področje, uporabljena za drugačne namene 
oziroma — kar se nam zdi celo nekoliko absurdno — posojena za kritje dolgov 
družbenopolitičnih skupnosti ter izvenproračunske bilance republike oziroma 
federacije. Kar nekoliko ironična se zdi ob tem ugotovitev, da doslej v podobnih 
primerih še nikoh niso bila morebitna presežna sredstva gospodarstvu pozneje 
vrnjena. 

Pomembno področje angažiranja sredstev javne porabe v letu 1972 mora 
postati v Sloveniji pospeševanje izvoza ne glede na ukrepe v zvezi z devalvacijo 
in to v obliki pomoči velikim izvoznikom, to je tistim, ki imajo v prodaji 
znatno nadpoprečen delež izvoza in tistimi organizacijam, ki bi v letu 1972 
hitro, dinamično povečevale izvoz. Po sodbi številnih jugoslovanskih ekono- 
mistov gre naše gospodarstvo iz obdobja pregrete konjunkture, značilne za leta 
1969 do 1971, v obdobje stagnacije, saj vsi sprejeti ukrepi vodijo v to smer. 
V takem položaju je povečanje izvoza edina možnost za ohranitev ekonomsko 
in socialno še vzdržne ravni zaposlenosti in gospodarske aktivnosti. Ne glede 
na pomen povečanja izvoza za plačilno bilanco in vse druge dolgoročne raz- 
vojne usmeritvene tendence našega gospodarstva, o katerih je govoril tovariš 
Gregor Klančnik, upravni odbor zbornice želi ta dom posebej opozoriti na 
vprašanje, ki v predloženem gradivu ni dobilo zadostnega poudarka. Gre za to, 
da je v Sloveniji v izrazito težkem finančnem in ekonomskem položaju od 
10 do 15 velikih gospodarskih organizacij, katerih zaradi velikega števila 
zaposlenih in vloženega kapitala ne moremo odpraviti s preprosto formulo 
»pomagajte si sami«, ker se same ne morejo rešiti iz zelo težkega finančnega 
položaja. Teh 10 do 15 gospodarskih organizacij, ki so žarišča nelikvidnosti' 
v Sloveniji, saj nanje odpade več kot 75®/o blokiranih žiro računov v gospo- 
darstvu, je v takem položaju, da mora biti njihova sanacija ena od prioritetnih 
nalog financiranja s sredstvi javnih financ v naši republiki. Zdi se nam, da 
je ta naloga v povezavi z drugimi nalogami, ki so obravnavane v tem gradivu, 
prav tako pomembna kot katerokoli področje družbene porabe. 

Nadalje je upravni odbor posebej opozoril, da je treba temeljito spremeniti 
dosedanjo prakso avtomatičnega množenja raznih prejemkov in potreb z me- 
haničnim indeksom življenjskih stroškov. Po tej poti namreč ekonomsko ne- 
upravičeno reproduciramo novo inflacijo in dostikrat povzročamo socialno zelo 
krivične posledice. Indeks življenjskih stroškov in sploh vse revalorizacije 
je po naši sodbi treba v obdobju zaostrene stabilizacijske politike izredno 
kritično uporabljati. 

Socialno politiko je treba usmeriti drugače, ne na avtomatično množenje 
z indeksom življenjskih stroškov, temveč na zagotavljanje ustrezne valorizacije 
življenjske ravni tistim kategorijam prebivalstva, ki so v najtežjem socialnem 
položaju. Popolnoma jasno je, da ne pride v poštev mehanična valorizacija 
tako imenovanih najnižjih osebnih dohodkov in drugih prejemkov, o čemer 
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pri nas tako radi govorimo, temveč socialna pomoč zunaj procesa delitve 
osebnega dohodka v delovnih organizacijah tistim kategorijam prebivalstva, 
ki imajo dohodke na družinskega člana pod določenim socialno sprejemljivim 
minimumom. To pomeni, da je pot za izvajanje takšne socialne politike, ki 
je do neke mere izjemna — kot je izjemen položaj, v katerem smo se znašli — 
v diferenciranem in znatnem povečanju otroških dodatkov, v določanju dife- 
renciranih subvencij za stroške stanarine po kriteriju družinskega dohodka, 
v dodatkih za štipendiranje in tako dalje. 

Upravni odbor še meni, da je tudi v primeru, če bodo sprejeti radikalni 
ukrepi za omejitev rasti osebnih dohodkov — mimogrede naj omenim, da 
nekateri sedanji predlogi še zdaleč niso radikalni v takem smislu, v kakršnem 
se zanje zavzemamo — vendarle treba, dokler ne spremenimo obstoječega 
davčnega sistema, zadržati limite porabe fiskalnih sredstev tudi v letu 1972. 
Končno upravni odbor v zvezi z davčnimi in drugimi obremenitvami sodi, 
da še vedno obstaja neizkoriščena rezerva na področju dohodkov prebivalstva, 
zlasti zasebnega sektorja, in da bi bilo treba tu poiskati nekatera manjkajoča 
sredstva za izvajanje nekaterih nujnih socialnih in ekonomskih programov, 
ki so predvideni v bilanci javnega financiranja za leto 1972. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Magda Mihelič! 

Magda Mihelič: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose, odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko 
ter odbor za finance in proračun republiškega zbora so dne 10. 12. 1971 na 
skupni seji obravnavali predlog družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč 
za financiranje splošne in kolektivne porabe v letu 1972 in oceno gospodarskega 
razvoja SR Slovenije za leto 1972. 

Poročilo s te seje ste prejeli. Dovolite mi, prosim, da še na kratko obraz- 
ložim nekatera stališča, ki so jih zavzeli odbori. Obenem se vnaprej opravi- 
čujem, ker bom ponovila nekatere stvari, ki so bile danes v razpravi že ome- 
njene, čeprav sem tiste, za katere sem menila, da niso zelo pomembne ali so 
o njih govorili že drugi, iz svoje razprave črtala. 

Odbori so v svoji nekajurni razpravi o navedenih dokumentih dokaj 
kritično obravnavali naš trenutni gospodarski položaj in iz njega izhajajoče 
napovedi za prihodnje leto ter so k predlogu bilančnih izhodišč dah nekaj 
konkretnih dopolnil, za katera smo želeli, da bi dobili potrditev v republiškem 
zboru ter da bi tako verificirana služila izvršnemu svetu kot podlaga za 
nadaljnje delo pri izdelavi zakonskih in drugih dokumentov. 

Izvršni svet naj tudi čimprej izdela celoten koncept ekonomske politike 
za leto 1972, ki mora biti odsev dejanskega gospodarskega stanja v SR Sloveniji 
in Jugoslaviji, predvsem po zadnjih spremembah. 

Čeprav danes ne sprejemamo dokončnih odločitev niti o posameznih po- 
glavjih niti o dokumentu v celoti, pa bi bilo verjetno prav, da bi republiški 
zbor zavzel stališče \do dopolnilnih predlogov, ki so jih navedeni odbori 
dali. 

Stališča v poročilih nekaterih odborov našega zbora so diametralno na- 
sprotna stališčem prej navedenih treh odborov in prav zaradi teh nasprotij 
menim, da mora izvršni svet kot predlagatelj tega dokumenta, ne glede na to, 
da ga danes ne sprejemamo, vedeti za večinsko stališče tega zbora in za politiko, 
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ki jo zbor podpira, saj bodo na tem dokumentu temeljili zakoni, ki jih bomo 
sprejemali v prihodnjem mesecu. 

Spremembe in dopolnila, ki so jih trije odbori predlagali k bilančnim 
izhodiščem, so bistvena dopolnitev, ki v marsikaterem poglavju odločneje 
kakor predlog izhodišč postavlja zahteve po stabilizaciji. 

Čeprav spričo zadnjih devalvacijskih ukrepov kvantifikacije predloženih 
izhodišč niso več realne, pa že razvoj gospodarstva v tekočem letu in na tej 
podlagi različna predvidevanja razvoja gospodarstva v letu 1972 kažejo izredno 
zaskrbljujoče stanje. To je razvidno iz dveh različnih ocen, ki sta bili za 
leto 1972 dani letos v razdobju osmih mesecev. Ker sta značilni za stanje, 
kakršnega smo imeli letos v gospodarstvu, ju bom navedla, čeprav je izvršni 
svet kvantifikacije za prihodnje leto umaknil. 

Zavod SR Slovenije za planiranje je 20. aprila letos izdal predlog bilance 
sredstev in obveznosti za negospodarske investicije za obdobje 1971—1975 
in predlog uporabe sredstev za negospodarske investicije v republiškem pro- 
računu za leto 1971. V tem dokumentu so podatki in ocene gospodarskega 
razvoja za leto 1972 dokaj drugačni od podatkov, ki smo jih prejeli za današnjo 
sejo. Navedla bom le dva. Življenjski stroški za leto 1972 so v današnjem doku- 
mentu planirani za 6 l0/o več, realni, osebni dohodek na zaposlenega pa za 3,5 ®/o 
manj, kakor je bilo predvideno v aprilu letos. Taka sprememba prognoze v 
razdobju 7 mesecev je skrajno zaskrbljujoča in kaže na izredno hitro poslab- 
šanje položaja v gospodarstvu. 

Intervencija družbe je v takem gospodarskem položaju nujna in neobhodna 
ne zaradi zaščite delavcev z nizkimi osebnimi dohodki, upokojencev in inva- 
lidov, temveč zaradi razvoja družbe kot celote, kajti še vedno trošimo več, 
kot ustvarjamo, in nimamo čvrstih zagotovil, da se bo gospodarski položaj 
v prihodnjem letu izboljšal. 

Odbori so bili soglasni, da je zaradi preprečevanja ali odprave večjih 
motenj na tržišču in zaradi ugotovljenega bistvenega odstopanja od temeljnih 
ciljev sprejete gospodarske politike vsekakor treba z zakonom določiti meje, 
do katerih smejo občine in samoupravne skupnosti določati stopnje davkov 
in drugih obveznosti, kakor tudi, da se z zakonom začasno omeji poraba sred- 
stev, ki bodo v prihodnjem letu morebiti ustvarjena prek letošnjih pred- 
videvanj. Nadalje je treba z zakonom določiti stopnjo imobilizacije morebitnih 
presežkov v letu 1972 in način njihove porabe, kajti sedanji sistem zbiranja 
sredstev za splošno in kolektivno porabo omogoča nadplanski dotok sredstev. 

V izhodiščih vsebovan predlog, da se obveznosti do izvenproračunske 
bilance federacije pokrijejo iz letošnjih limitiranih sredstev v obliki kreditov, 
so odbori zavrnili. Republiški proračun ima že za nekaj let vnaprej sprejete 
velike obveznosti in nesprejemljivo je, da bi se še nadalje zadolževali in že 
vnaprej obremenjevali v naslednjiih letih ustvarjeno vrednost. Obveznosti, 
ki so pomembne za celotno Slovenijo, neproračunska bilanca federacije, podra- 
žitve pri gradnji ceste Vrhnika—Postojna in podražitve pri nekaterih ne- 
gospodarskih investicijah, so zadeva Vse 'Slovenije in ne le republiškega 
proračuna in naj se, po predlogu odborov, pokrivajo nepovratno iz že ustvar- 
jenih sredstev, kajti za te namene ne moremo uvesti dodatnih virov finan- 
ciranja. Teh obveznosti nikakor ne smemo prenesti v breme republiškega 
proračuna naslednjih let in v ta namen angažirati še neustvarjene vrednosti, 
ampak naj za kritje tovrstnih izdatkov prispeva vsa Slovenija, in sicer tista 
sredstva, ki so bila nadplanski dohodek proračunov in interesnih skupnosti 
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v tekočem letu. Zavedali smo se odgovornosti ob tem predlogu, vendar odbori 
niso mogli prevzeti vseh obveznosti |le v breme (republiškega proračuna. 
Izračune za tovrstno pokrivanje obveznosti pa naj pripravi izvršni svet. 

Odbori so ponovno postavili vprašanje republiške bilance sredstev, v 
kateri bi — za obdobje vsaj nekaj let vnaprej — bile navedene obveznosti 
republike in možna višina sredstev za financiranje le-teh. Predvsem bi morala 
biti izdelana bilanca negospodarskih investicij z navedbo leta zgraditve posa- 
meznih objektov; zlasti to velja za objekte visokega šolstva in zdravstva, ki 
so zelo dragi in jih financira republika, kakor tudi za obveznosti republike 
pri nekaterih gospodarskih investicijah, nuklearni elektrarni v Krškem in 
podobno. 

Izdelava celotne republiške bilance je nujnost in jo je odbor za finance 
in proračun terjal vsako leto, a še vedno je nimamo. Taka bilanca bi morala 
vsebovati vse republiške potrebe vsaj za obdobje srednjeročnega plana, dina- 
miko gradnje predvidenih republiških investicij in letno usklajevanje z raz- 
položljivimi sredstvi, kajti bilanca ne more biti odsev želja tega ali onega 
porabnika, temveč izraz naših možnosti, s katerimi bi morali uskladiti porabo. 
Poraba pa mora biti v dokumentih, ki bodo sledili, proučena in podrobno 
obdelana, kajti danes lahko dajemo le načelne usmeritve politike za leto 1972. 

V bilančnih izhodiščih ni dovolj zajeta problematika uvoza in izvoza. Del 
primanjkljaja v zunanji trgovini bi zmanjšali tudi, če bi se odrekli nesmotrnemu 
in nepotrebnemu uvozu ter pospešili izvoz. Hkrati bi morali odpraviti nekatere 
anomalije pri nastopanju naših gospodarskih organizacij na zunanjem tržišču 
ter združiti svoje kadre, znanje in sredstva, kar naj pripomore k urejenim 
odnosom in »fair« igri na mednarodnem trgu, zmanjšanju stroškov za te službe 
in povečanju našega ugleda kot poslovnih partnerjev. 

Želim govoriti o tem, da so nerealno visoki osebni dohodki v gospodarstvu 
»bumerang« za gospodarstvo samo, saj je višina osebnih dohodkov v gospodar- 
stvu osnova za osebno porabo vseh ostalih dejavnikov naše družbe. Za kritje 
potreb -osebne, splošne in kolektivne porabe pa ne zadoščajo stopnje prispevkov 
na osebne dohodke, ki se določijo v začetku leta, če se razmerje osebnih do- 
hodkov v gospodarstvu med letom podira. Ker so se osebni dohodki v letošnjem 
letu povečali prek predvidevanj, so nujni nekateri restriktivni ukrepi na pod- 
ročju delitve osebnih dohodkov, kar so odbori tudi predlagali. Vsi se zave- 
damo, da za splošno in kolektivno porabo potrebujemo več sredstev, če hočemo 
zadostiti potrebam in izvajati sprejete zakone, smernice in resolucije. Zato pa 
moramo v prvi vrsti več ustvarjati, več in ceneje proizvajati in več vlagati 
v razširjeno reprodukcijo-. Zato. je treba zagotoviti tako primarno delitev, 
s katero bo zagotovljena razširjena reprodukcija, ki bo lahko dajala sredstva 
za druge porabnike; osebna, kolektivna in splošna poraba pa se morata uskla- 
diti z našimi možnostmi v okviru celotne bilance sredstev republike, katere 
žal še nimamo, in ostati v mejah, ki jih dovoljuje družbena proizvodnja. 

Stabilizacijske ukrepe moramo izvajati vsi brez izjeme, tako gospodarstvo 
kakor tudi vsi dejavniki zunaj gospodarstva. Končno moramo priti do spo- 
znanja, da so zakoni samoupravni dogovori na najvišji ravni in da jih spreje- 
mamo zato, da jih izpolnjujemo; ne smemo že ob njihovem sprejemu predvide- 
vati, da jih ne bomo izpolnjevali, in iskati možnosti, da bi jih čimlažje obšli. 
Stabilizacijski ukrepi, ki jih bomo sprejeli v Sloveniji, morajo biti obveznost 
za nas vse, hkrati pa je treba take ukrepe sprejeti v vsej državi in jih brez- 
pogojno izvajati, če res želimo stabilizacijo! 
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Predlagam republiškemu zboru, da naše poročilo in dopolnilne predloge 
sprejme, izvršni svet pa naj jih upošteva pri nadaljnjem delu. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Gosi ar: Se kdo želi besedo? Dr. Vojan Rus! 

Dr. Vojan Rus: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci. Nekoliko me je presenetil hiter konec razprave. Mislil sem, da se bo 
morda še kdo oglasil in da meni ne bo treba govoriti; vendar se mi zdi, da 
je še nekaj nerazjašnjenih vsebinskih vprašanj, o katerih je treba spregovoriti. 

Zdi se mi, da niti v dosedanjih razpravah v skupščini in drugod niti v 
gradivu izvršnega sveta niso zadosti poudarjeni nekateri pristopi, s katerimi 
se pravzaprav v načelu že zelo dolgo strinjamo, vendar jih v praksi zelo slabo 
izvajamo. 

Pravzaprav že tri leta ugotavljamo, da so pristopi v velikih poenostavljenih 
kategorijah zelo škodljivi, ker nas oddaljujejo od tistega, kar si želimo postaviti 
kot poglavitni cilj. Na primer: stalno postavljanje gospodarstva kot nekakšne 
popolnoma enotne celote nasproti družbenim službam kot drugi popolnoma 
enotni celoti nam bistveno zamegljuje resnična politična in družbena razmerja 
pri nas ter nam onemogoča, da bi združili vse napredne sile v gospodarstvu in 
družbenih službah v enotni akciji in tako dosegli tiste politične cilje, ki jih 
že dolgo postavljamo in o njih razpravljamo. Prepričan sem, da brez tega 
tudi ne moremo doseči ciljev stabilizacije v taki meri, kot si želimo. Strinjam 
se s tezo, da je nemogoče doseči nekakšno absolutno stabilizacijo; toda sedanjo 
inflacijo bi morali bistveno in hitro zmanjšati. Glede tega se ne strinjam z 
nekaterimi ekonomisti, ki obravnavajo inflacijo preveč liberalno. Stopnjo infla- 
cije bi morah zmanjšati od 20 °/o kmalu vsaj na 10% in potem morda še bolj; 
to bi moral biti naš pravi cilj. Seveda pa ne smemo doseči take stabilizacije, 
ki bi pomenila popolno stagnacijo, kakršno smo imeli okrog leta 1965. 

Drugi cilj, ki smo ga jasno postavili, a ga s takim posplošenim govorjenjem 
nikakor ne moremo uresničiti, je odprava neopravičene socialne diferenciacije, 
ki je obenem tudi eden najpomembnejših vzrokov nestabilnosti in inflacije 
Tudi vprašanja socialne diferenciacije se nikakor nismo lotili dovolj učinko- 
vito1. Ne morem reči, da v tej smeri ni bilo storjeno nič, vendar pa to nikakor 
ne zadostuje. 

Tudi v samih gospodarskih krogih po že (nekateri pozitivni pristopi, 
vendar je vprašljivo, ali so dali ustrezne rezultate. Poglejmo, na primer, eno 
od takih temeljnih vprašanj: delitvena razmerja znotraj samega gospodarstva! 
Pred seboj imam zelo zanimiv podatek, ki ni izšel iz kakšnih tako imenovanih 
»demagoških« krogov, ampak iz samega gospodarstva, podatek namreč, da so 
v prvih devetih mesecih na območju Ljubljane proizvodne panoge investirale 
le 162 milijonov dinarjev, samo tri velike ljubljanske trgovske hiše pa so v 
istem obdobju investirale 100 milijonov več ali 262 milijonov dinarjev. Pri 
oblikovanju naše bodoče politike pa gremo mimo mimo takega podatka o 
delitvenih razmerjih v gospodarstvu, za katerimi se verjetno skrivajo tudi 
zelo luksuzne trgovske investicije, ki niso nujne za rentabilen promet in 
prispevajo k inflaciji stroškov. 

V gradivu zavoda za planiranje je predvidevanje, da se bo verjetno poka- 
zala tendenca, da se celo v okviru dogovorov o dohodkih povečajo zlasti 
dohodki tistih gospodarskih organizacij, ki že imajo nesorazmerno velike do- 
hodke. To je zopet očitna tendenca k povečevanju neupravičene socialne di- 
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ferenciacije, k inflaciji in nestabilnosti. V vsej dosedanji razpravi pa ni videti 
nobenega odločnega nastopa proti takim tendencam. Res se lahko zbirajo 
pretirano visoki presežki tudi na področju družbenih služb, vendar je jasno, 
kar je povedala tudi tovarišica Kočarjeva, da presežki izvirajo iz prehitrega 
naraščanja osebnih dohodkov na drugem področju, toda ne na celotnem gospo- 
darskem področju, temveč v določenih panogah in to večkrat neupravičeno. 
Ni torej zadostnega nastopa proti takim oblikam inflacije, socialne diferenciacije 
in drugim škodljivim pojavom. 

V letošnjem letu je bilo javno priznano, da so se na vsem področju 
Jugoslavije izredno povečali izdatki za dnevnice in podobno. Tudi to povzroča 
neupravičeno socialno diferenciacijo, ki se kaže večkrat v nepotrebnih repre- 
zentativnih stroških določenega sloja, ki ni zadosti produktiven. Kot je govoril 
Engels, je prvotna akumulacija v Angliji uspevala tudi zato, ker je bilo za 
industrialce v Manchestru sramotno piti zelo dobro vino in se voziti s ko- 
čijami. Prav bi bilo, da bi glede naše akumulacijske kondicije ne zaostajali za 
kapitalisti. Vendar take povsem nedemagoške, toda odločne socialne in eko- 
nomske usmerjenosti ne vidimo zadosti. Strinjam se z današnjo razpravo 
tovariša Klančnika in pozdravljam njegove pripombe, vendar se sprašujem, 
koliko bodo upoštevane v splošni politiki. 

Poglejmo sedaj še področje tako imenovane. splošne porabe in družbenih 
služb! Mislim, da je tudi tukaj veliko premalo neke jasne in precizne diferen- 
ciacije ter potrebne enotnosti med temi službami in gospodarstvom. Pozitivno 
je, da je tovariš Klančnik omenil v svojih člankih, da so nekateri ukrepi na 
področju gospodarstva imeli negativne odjeke na področju štipendij. Preprosto 
gre za vprašanje, ali zadosti diferenciramo ukrepe v splošni porabi, saj verjetno 
ponekod vzdržujemo nepotrebne stvari, drugje pa bi morali bolj pospeševati 
razvoj, če očitno zaostaja. Na področju šolstva investicije v zadnjih letih niso 
pretirane, saj smo se marsikateremu programu odrekli. Vendar imamo podatke, 
da je celo vzdrževanje sedanjih objektov ogroženo, ker so se režijski stroški 
zelo povečali zaradi stopnje inflacije. 

Zaradi vsega tega so večkrat prizadeti dijaški domovi, štipendije in vse 
tisto, kar naj ustvarja res uspešno delovno silo in kar naj iz siromašne j ših 
slojev oblikuje sposobne kadre. 

Pri tem želim omeniti tudi nekatere politične nastope in politične ocene 
glede univerze in glede inteligence. Ti politični nastopi so nediferencirani in 
ne ustvarjajo pravega političnega razpoloženja za resnično ustvarjanje enotnosti 
delovnih ljudi, ki si prizadevajo, da bi enotno odstranili razne gnilobe v naši 
družbi in da bi pospešili razvoj. Na nekaterih jugoslovanskih, univerzah je 
resnično prišlo do negativnih pojavov. Sedaj pa se zaradi takih negativnih po- 
javov izvaja poenostavljena kampanja, včasih celo kampanja poenostavljenega 
vpitja, ki razglaša za negativno več ali manj vse, kar se dogaja na večini univerz 
in včasih izzveni celo v tem smislu, da so univerze v celoti nekakšno leglo 
razrednega sovražnika in da je poštena samo približno polovica inteligence. 
Nenehno se govori samo o tej pošteni inteligenci, medtem ko se v zvezi z 
drugimi delovnimi sloji o poštenosti ne govori tako omejeno. Mislim da veliki 
del inteligence, skupaj z vsemi tistimi, ki imajo srednje šole, spada v delavski 
razred. Zato tako govorjenje o le delno pošteni inteligenci ne ustvarja pravega 
razmerja med nami. 

Mislim, da ni pravilno nenehno in na splošno obsojati političnega stanja 
na univerzi. V razpravi o sredstvih za potrebe univerze so nekateri govorili, 



35. seja 153 

da profesorji in študentje ustvarjajo same probleme in težave; zakaj bi 
tedaj dajali še sredstva za neke fakultete v Ljubljani. Pri tem se, na primer, 
sploh ne upošteva, da prav te fakultete predstavljajo del gospodarstva. Eko- 
nomska fakulteta je bolj del gospodarstva kot česa drugega, se vključuje v to 
področje in se vanj zliva. Vemo pa, da ji primanjkuje prostora in pride 
približno pet študentov na en sedež. Kdor hoče količkaj resno, diferencirano in 
premišljeno govoriti o tem vprašanju, ne more zavračati zahtev po taki inve- 
sticiji s parolo, da nam ljudje na univerzi delajo le škodo. 

Ob tem želim opozoriti tudi na odnose med nekaterimi profesorji in štu- 
denti na univerzi. Moram reči, da včasih najbolj obsojajo tiste profesorje, 
ki so verovali, da je nujni sestavni del uspešnosti naše družbe, od ekonomske 
do vsake druge uspešnosti, tudi socialistična vzgoja, vzgoja socialistične idej- 
nosti. Tako vzgojo nujno potrebuje tudi tehnični strokovnjak, da lahko z 
večjim veseljem in z večjo prizadevnostjo opravlja svoje strokovne posle. 
Največkrat pa so podvrženi političnim obsodbam prav tisti profesorji, ki so 
naredili vsaj začetne korake v tej smeri in dosegli, da je del študentov bolj 
privržen socialistični ideji. Velik del dosedanjih študentov je bil del tistega, 
kar se je vtihotapilo v vso našo družbo, del potrošniške, privatniške in avtoma- 
tizirane družbe, ki po svoji idejnosti nima s socializmom nobene zveze več. 
Taki študentje lahko postanejo le običajni ozki strokovnjaki, ki jim ni mar 
za to deželo in se bodo lahko vsakemu mirno udinjali. Človek, ki je kratko 
in malo samo prazen in plehek karierist, tudi ne more biti za socializem; 
za samoupravljanje je lahko le samostojen in kritičen človek. Smatram, da 
je dolžnost nas profesorjev, da vsakemu študentu, tudi tistim, ki so politično 
najbolj aktivni, povemo vse odkrito in kritično in ne da jih oportunistično 
hvalimo. Pri tem pa menimo, da mora nujno biti tudi druga kritika študentov 
in univerze diferencirana, da objektivno pove, kaj je pozitivno in kaj je 
negativno in da se prazen prostor, ki ga lahko izpolni klerikalna ali katerakoli 
reakcija, izpolnjuje s tem, da se angažira vsaj del študentov. To je lahko pozi- 
tiven prispevek k začetku spreminjanja celotnega našega družbenega stanja. 
Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) 

Mislim, da je celotna razprava v bistvu potrdila predložene dokumente. 
Zlasti je dala podporo nekoliko jasnejšim in natančnejšim stališčem, ki so bila 
kot dodatek k predloženim dokumentom izražena v ekspozeju izvršnega sveta. 
Poleg tega pa je razprava v našem zboru dala skoraj popolno podporo zelo 
čvrsti in zelo radikalni politiki stabilizacije. Takšna usmerjenost razprave 
v našem zboru bo morala predstavljati odločilno oporo izvršnemu svetu pri 
konkretnih ukrepih, ki jih bo predlagal, in za katere računam, da jih bomo 
verjetno sprejeli v začetku februarja. Tako bodo ti ukrepi lahko še jasnejši, 
pa tudi bolj diferencirani v smeri zelo čvrste in zelo radikalne stabilizacije 

Zaradi tega bi veljalo sprejeti predlog, ki ga je dala tovarišica Miheličeva, 
da bi z glasovanjem potrdili stališča, ki so predložena v skupnem poročilu 
treh odborov. S tem ne bi glasovah o dokončnih rešitvah, vendar pa bodo 
ta stališča — glede na razpoloženje v zboru — toliko bolj stvarna podlaga 
za ukrepe, ki jih bo predložil izvršni svet. 

Zaradi tega bi odmor, ki bo trajal približno eno uro, lahko izkoristili za to, 
da se še malo med seboj pogovorimo in da pripravimo sklepni dokument, 
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ki bi ga nato sprejeli z glasovanjem v smislu predloga tovarišice Miheličeve. 
V nadaljevanju seje bi lahko opravili usklajevanje z gospodarskim zborom 
glede zakona o prepovedi prometa z zemljišči. Zdaj me tovarišica Stropnikova 
opozarja, da bi lahko najprej usklajevali zakon o prepovedi prometa 
z zemljišči, ker je dosežen sporazum z ustreznimi organi gospodarskega 
zbora. 

To usklajevanje lahko opravimo pred odmorom. Zato poslušajmo poročilo 
tovarišice Stropnikove. 

Lojzka Stropnik . Odbor za urbanizem, stanovanjsko in komunalno 
gospodarstvo in zakonodaj no-pravna komisija sta sprejela oba amandmaja go- 
spodarskega zbora. Usklajen predlog je sedaj takle: 

V 1. členu ostane amandma odbora za urbanizem in zakonodajno-pravne 
komisije. V 2. členu pa se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: »Določbe 
tega zakona tudi ne veljajo za promet s kmetijskimi zemljišči, če pridobi 
zemljišča kmet, ki se bavi izključno s kmetijstvom, ali kmetijska delovna orga- 
nizacija, če ta zemljišča rabijo še naprej za kmetijsko obdelavo in če so po 
sprejetem urbanističnem dokumentu tudi v bodoče namenjena za kmetijstvo.« 
Doda se nov 3. odstavek. V 9. členu ostane besedilo po predlogu zakonodajno- 
pravne komisije in odbora. 

Predsednik Miran Gosi ar: Ali imate besedilo pred seboj? Ali je 
drugi odstavek 2. člena drugačen, kot smo ga sprejeli? 

Lojzka Stropnik: V drugem odstavku je dodana samo še kmetijska 
delovna organizacija, sicer pa vztrajamo pri svojem besedilu, in sicer: »če 
pridobi zemljišča kmet«. Gospodarski zbor je sprva sprejel besedilo: »če je 
kupec kmet«. Besedo »kupec« smo v včerajšnjem amandmaju nadomestili z 
besedama »pridobi zemljišča«, ker ima to širši pomen; kmetje namreč med 
seboj tudi arondirajo, komasirajo oziroma še na drugačen način pridobivajo 
zemljišča. Ker morajo spremembo lastništva nato urediti pri zemljiškoknjižnem 
sodišču, bi besedilo, ki bi dovoljevalo le nakup zemljišča, povzročalo težave in 
zožilo možnost spremembe lastništva le na podlagi kupoprodajne pogodbe. 

Predsednik Miran Goslar : Ali je besedilo sedaj usklajeno z gospo- 
darskim zborom? 

Lojzka Stropnik: Sprejeti moramo novo besedilo, nakar bo o tem 
sklepal gospodarski zbor. 

Predsednik Miran Goslar: Ali imate besedilo pred seboj? (Da.) 
Torej glede 1. člena nimamo kaj usklajevati, prav tako ne glede 9. člena, ker 
povzemata besedilo, sprejeto v našem zboru; pač pa v 2. členu spreminjamo 
drugi odstavek. Prebral bom besedilo, ki ga je tovarišica Stropnikova predložila 
drugi odstavek in dodajmo nov, tretji odstavek. Prebral bom besedilo, ki ga je 
tovarišica Stropnikova predložila kot naš predlog za usklajevanje z gospodar- 
skim zborom: »Določbe tega zakona tudi ne veljajo za promet s kmetijskimi 
zemljišči, če pridobi zemljišča kmet, ki se bavi izključno s kmetijstvom, ah 
kmetijska delovna organizacija, če ta zemljišča rabijo še naprej za kmetijsko 
obdelavo in če so po sprejetem urbanističnem dokumentu tudi v bodoče 
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namenjena za kmetijstvo.« Za tem se doda še nov, tretji odstavek, ki se začne 
z besedilom: »Izvršni svet skupščine SR Slovenije...« njegovo nadaljnje bese- 
dilo pa ostane tako kot doslej. To spremembo v novein tretjem odstavku je 
včeraj po dolgi razpravi sprejel gospodarski zbor. Z njo je pooblaščen izvršni 
svet, da odloča v teh primerih oziroma potrjuje takšne pogodbe. To je sedaj 
usklajeno in mislim, da tak predlog lahko sprejmemo. 

Glasovali bomo torej o obeh spremembah, v drugem in tretjem odstavku. 
Kdor je za spremembi, naj glasuje s pritiskom na gumb! (51 poslancev.) Je 
kdo proti? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo sprejeli predloženo spremenjeno besedilo drugega 
in tretjega odstavka'2. člena in ga predlagamo v usklajevanje gospodarskemu 
zboru. 

Odrejam odmor. Predsednike vseh odborov našega zbora prosim, da se 
sestanejo v sobi št. 84. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.40 in se je nadaljevala ob 13.20.) 

Predsednik Miran Gosi ar : Nadaljujemo razpravo o 10. točki dnev- 
nega reda. Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 

Na podlagi predloga, ki ga je dala tovarišica Magda Miheličeva in ki sem 
ga povzel ob koncu razprave, bomo z glasovanjem ugotovili, ali republiški 
zbor podpira usmeritev in predloge, ki so bili dani v poročilu odbora za druž- 
benoekonomske odnose, odbor za finance in proračun ter odbora za družbeno- 
politični sistem in notranjo politiko; seveda ne v duhu vsake črke in besede 
teh predlogov. Gre predvsem za smer dodatnih, rešitev in ukrepanja, ki naj 
jo izvršni svet v dokončnem oblikovanju dokumentov upošteva, ko bo prišel 
s temi dokumenti pred skupščino. Ce predlog ustreza, prosim, da zanj glasu- 
jete! Kdor je za predlog, naj pritisne na gumb! (55 poslancev.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Predlogi so torej sprejeti in upoštevani. Takoj bodo dokument razmnožili. 
Morda pa bo zadoščalo, da vam ga preberem. Sprejeli bi ga kot sklep današnje 
razprave: 

»Republiški zbor skupščine SR Slovenije je na seji dne 23. in 24. decembra 
1971 obravnaval družbenoekonomska in bilančna izhodišča za financiranje 
splošne in kolektivne porabe v letu 1972 in oceno gospodarskega razvoja SR 
Slovenije v letu 1972, ki ju je predložil izvršni svet skupščine SR Slovenije 
ter na podlagi razprave sprejel naslednja stališča: 

Republiški zbor zahteva in podpira odločno usmeritev na čvrsto, radikalno 
in nekompromisno izvajanje stabilizacijske politike. Leto 1972 bo odločilno 
za nadaljnji kvalitetni razvoj naših samoupravnih odnosov, če bomo uspeli 
dosedanji negativni tok družbenoekonomskih gibanj bistveno preusmeriti 
na bolje. 

Predložena dokumenta, ekspoze izvršnega sveta in vrsta konkretnih pred- 
logov, danih v razpravi na seji zbora, so primerna podlaga za odločanje o eko- 
nomski politiki in nadaljnjih stabilizacijskih ukrepih ter o financiranju splošne 
in kolektivne porabe v letu 1972. 

Dokumentov pa ni mogoče imeti za dokončne, ker se bodo mnoge kvanti- 
fikacije še spremenile; tako, na primer, glede deleža SR Slovenije pri finan- 
ciranju zveznega proračuna, glede zneska, ki odpade na Slovenijo pri likvida- 
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ciji izvenproračunske bilance federacije in drugih nepokritih obveznosti, spre- 
membe pa bodo potrebne tudi zaradi devalvacije dinarja. 

V dokumentih je zlasti potrebno zagotoviti, da bo rast vseh oblik porabe 
počasnejša do rasti družbenega proizvoda, da bodo k stabilizaciji prispevali vsi 
dejavniki gospodarskega in družbenega življenja v Sloveniji in da bo z bilanco 
delitve družbenega proizvoda in bilanco splošne in kolektivne porabe na vseh 
ravneh usklajen obseg financiranja posameznih samoupravnih skupnosti. Temu 
je potrebno prilagoditi ustrezne stopnje prispevkov in davkov za leto 1972. 
Poleg tega je potrebno izdelati analizo učinkov družbenih dogovorov in samo- 
upravnih sporazumov o delitvi dohodka in osebnih dohodkov in na tej osnovi 
sprejeti ustrezno politiko delitve dohodka za prihodnje leto. 

Republiški zbor naroča izvršnemu svetu, da upošteva navedena stališča 
in pri pripravi dokončnih predlogov dokumentov in predpisov za leto 1972 
vsebinsko vključi tudi predloge iz poročila odbora za družbenoekonomske 
odnose, odbora za finance in proračun ter odbora za družbenopolitični sistem 
in notranjo politiko, ki jih je republiški zbor z glasovanjem podprl.« 

Ali želite, da počakamo na pismeni predlog tega akta? (Ne.) 
Potem lahko glasujemo. Kdor je za tak sklep, naj glasuje! (57 poslancev 

glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 
Ugotavljam, da so stališča sprejeta. 
Sedaj je pred nami vrsta zakonov, za katere izvršni svet. predlaga, da jih 

obravnavamo po skrajšanem postopku kot zakonske osnutke. To so naslednji 
osnutki zakonov: osnutek zakona o davkih občanov, osnutek zakona o promet- 
nem davku od nepremičnin in pravic, osnutek zakona o uvedbi in stopnjah 
republiških davkov in taks, osnutek zakona o dopolnitvi zakona o komunalnih 
taksah, osnutek zakona o upravnih taksah, osnutek zakona o sodnih taksah. 

Pri vseh teh zakonih je izvršni svet navedel za skrajšani postopek enake 
razloge, in sicer: Z uveljavitvijo amandmajev k ustavi SFRJ republike in 
pokrajine samostojno urejajo področje davčne zakonodaje in je treba zaradi 
prenehanja zveznih temeljnih zakonov s tega področja urediti področje davčne 
zakonodaje z veljavnostjo od 1. 1. 1972. 

Gre torej za to, da se najprej odločimo za skrajšani postopek in da o vseh 
zakonih razpravljamo kot o osnutkih. Ali kdo temu nasprotuje? (Nihče.) 
Ugotavljam, da se strinjamo z obravnavo po skrajšanem postopku! 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o davkih občanov. 

Zeli kdo podati uvodno obrazložitev? (Ne želi.) Odbor za finance in pro- 
račun ter odbora za družbenopolitični sistem in notranjo politiko sta dala poro- 
čili; zakonodajno-pravna komisija prav tako — imate pa tudi mnenja delegatov 
občin. 

Odpiram razpravo. Besedo ima Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! V zvezi 
z osnutkom zakona o davkih občanov imam naslednje pripombe: 

Glede 7. člena se strinjam z ugotovitvijo zakonodajno-pravne komisije, 
da je potrebno z medsebojnimi dogovori usklajevati davčne obveznosti občanov, 
da se s tem izenačujejo pogoji gospodarjenja, pa tudi zaradi zagotovitve enako- 
pravnega položaja občanov. To stališče bi moralo veljati glede davčnih olajšav, 
ki so sedaj zelo različne. 
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Člen 14: Ne morem se strinjati tako z vsebinske kakor tudi s tehnične 
plati s tem, da bi občine z zakonom obvezali, da bi morale svoje davčne ukrepe 
poprej obravnavati na zborih volivcev. 

Člen 28: Strinjam se s tem, da obvezno vodijo poslovne knjige zavezanci, 
ki so imeli v preteklem letu več kot 25 000 dinarjev davčne osnove, saj je treba 
težiti k temu, da vodi poslovni človek svoje knjigovodstvo čimbolj enostavno. 

Člen 34: Strinjam se s tem, da bi tudi v bodoče obdržali sistem evidenti- 
ranja računov, čeprav je proti temu predlogu velik odpor. 

Člen 36: Strinjam se s predlogi glede zaostritve izterjatve, še bolj pa s 
tem, da se sedanja oderuška obrestna mera za zamudne obresti zniža. 

Člen 38: V naši skupščini je bilo že neštetokrat rečeno, da davek na 
dopolnilno delo drugih oseb močno zavira razvoj obrti, kar čutim zlasti v manj 
razvitih krajih Slovenije. Menim, da je naš zbor v tej zvezi, menda pred 3 
leti, že sprejel nekatera stališča za odpravo tega davka. Ta obveznost mnoge 
obrtnike odvrača od tega, da bi sprejemali novo delovno silo. Sicer pa se 
dohodek od dopolnilnega dela kaže pri dohodkih iz osebnega dela od samostoj- 
nega opravljanja obrtnih gospodarskih dejavnosti. Obrtniki nam večkrat oči- 
tajo', zakaj ne odpravimo dvojne obdavčitve. Zaradi tega predlagam, da se 
davek na uporabo dopolnilnega dela drugih v 38. členu črta. 

Člen 47: Sem za enake stopnje, ker po preostalih členih občine lahko 
vodijo politiko razvoja obrti z olajšavami. 

Člen 61: Zavzemam se za stališče, da se uvede progresivni občinski davek 
od zemljišč in sicer tako za zemljišča, ki so v posesti kmetov, in še bolj za 
zemljišča, ki jih imajo v posesti nekmetje. Seveda naj bi progresija veljala 
samo za področje davkov, ne pa tudi za plačilo pokojninskega prispevka, 
ko gre pri njem za enake pravice. Ce hočemo, da bo zemlja ostala v lasti 
kmetov oziroma, če nočemo, da bodo nekmetje uporabljali svoja sredstva za 
nakup zemlje, bodo razmere same zahtevale od nas, da se sprijaznimo s siste- 
mom progresije. 

Člen 67: Ker bi s predlagano rešitvijo v osnutku zakona kakor tudi 
v predlogu odbora za finance povzročili občinam veliko dela in stroškov, 
na drugi strani pa nastaja vprašanje kritja teh odpisov ter s tem nujno pove- 
zane zahteve po zvišanju davkov, menim, da bi ostali pri sedanji stopnji 
20 lo/o alii pa bi jo znižali na 15'%. Ne strinjam se s stopnjo 10 %, saj katastrski 
dohodek sam temelji na petletnem poprečju, ki upošteva tudi škodo zaradi 
vremenskih neprilik. Sicer pa menim, da bi take škode morala praviloma 
obravnavati zavarovalnica na podlagi zavarovanja, ne pa občinski proračun. 

Člen 69: Ne strinjam se s tem, da občine z zakonom obvezujemo, da 
odpisujejo izdatke za del stroškov zdravljenja in s tem obremenjujejo že tako 
skromna proračunska sredstva. Imamo namreč zdravstveno zavarovanje kme- 
tov! V resnično utemeljenih primerih pa tudi sicer lahko socialna služba občine 
odobri pomoč kmetom, ki bi bili zaradi plačila dela zdravstvenih stroškov 
preveč prizadeti. Nadalje se ne morem strinjati s tem, da bi se odpisovali 
davki v primerih, ko dobivajo kmečki otroci na rednem šolanju družbeno 
štipendijo. Upoštevati pa bi bilo treba olajšave zlasti invalidnim osebam. 
Davčna olajšava pa naj se prizna tudi za prvega otroka. 

Člen 70: Olajšave borcem. Ugotavljam, da smo nedosledni. Kakšne bonitete 
imajo, na primer, borci-delavci, ki imajo priznano sodelovanje v NOV za čas 
od 1. januarja leta 1945 pa do 15. maja 1945? Nobenih! Tem borcem smo rekli 
včasih »majniški izletniki«. Ce neki skupini občanov davke znižujemo, moramo 
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iskati razliko pri drugih občanih. V zvezi s takimi privilegiji je na terenu 
precej kritike, ki je upravičena. Zaradi tega se, ne strinjam s predlogom, 
da se borcem z dvojnim stažem od 1. 1. 1945 pa do 13. maja 1945 odmerjeni 
davek zniža za 20 %. Kmete-borce z dvojno dobo po oktobru 1943 naj se pač 
obravnava kot borce-delavce z enakim borčevskim stažem! 

Člen 74: Davčne olajšave naj bi veljale le za nabavo prvega traktorja 
oziroma večjih strojev, ne pa tudi za nadaljnje nakupe. V zvezi z neobdavčeno 
uporabo lesa za večje adaptacije gospodarskih poslopij menim, da 2000 dinarjev 
danes ne predstavlja skoraj nikakršne investicijske vrednosti in predlagam, 
da se minimum investicijskih vlaganj poviša Vsaj na 5000 dinarjev. Pri pre- 
širokih popustih oziroma olajšavah se namreč zastavlja vprašanje, kako bodo 
v prihodnje podeželske občine pokrivale svoje proračunske obveznosti. 

Člen 81: Zaradi enotnejše davčne politike naj bi se v zadnjem odstavku 
črtale besede: »če občinska skupščina z odlokom ne odloči drugače«. 

Člen 122: Ne morem se strinjati s tem, da bi kmetje plačevali ne glede 
na katastrsko skupino davek od kmetijskih stanovanjskih stavb, razen če se 
take stavbe dajejo v najem. 

Člen 150: Obveznost plačevanja davkov na določene premoženjske pred- 
mete naj se razširi tudi na lastnike vinogradov, če jim kmetijstvo oziroma 
vinogradništvo ni osnovni vir sredstev za preživljanje. 

Kar zadeva davek od osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti pa še tole: 
Zaradi uvedbe pokojninskega zavarovanja kmetov bi bilo treba ugotoviti, 
kdo ima prednost, ali zdravstveni ali pokojninski prispevki ali davek. Na- 
dalje bi bilo potrebno proučiti, ali je sploh smotrno zahtevati od nižjih posestnih 
skupin plačevanje davkov, ko pa družbena pomoč celo momo presega davčno 
obveznost. Gre za odpravo' nepotrebnih stroškov. Končno se postavlja še 
vprašanje, ali je za številne kmečke reveže, katerim še vedno predpisujemo 
davek, pošteno in pravično, da ne plačujejo nobenega davka od pomembnega 
dohodka mnogi kmetje, ki so se oprijeli obsežnega kooperantskega načina 
dela in so danes že manjši farmarji. Kooperantski in farmarski način kme- 
tijstva je treba podpirati, vendar pa predpisovanje skromne davčne stopnje 
še, ne pomeni, da želimo zavirati ta razvoj. Mislim, da je treba na vseh teh 
področjih biti tudi realen. Z gledišča enakopravnosti občanov bi bilo potrebno 
proučiti tudi ta problem! Končno izjavljam, da tudi jaz že nekaj let podpiram 
predlog, da se pri davku od skupnega dohodka upošteva družinski dohodek 
ne pa samo osebni dohodek. Hvala! 

Predsednik Miran G o s 1 a r : Besedo ima Zdravko Dolinšek! 

Zdravko Dolinšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! V 94. členu osnutka zakona o davkih občanov je predvideno, da se od 
dela davčne osnove, ki ustreza znesku, katerega je zavezanec vložil za obnovo, 
razširitev ah gradnjo osnovnih prostorov in za nabavo opreme, republiški davek 
ne odmeri, občinski davek pa se odmeri po najbližji stopnji. K tej določbi 
imam naslednje pripombe: 

Ze dalj časa opažamo, da pri nas gostinstvo stagnira, medtem ko se na 
drugi strani bogatijo tisti, ki trošijo denar za osebni standard, ne pa za obnovo 
in razvoj gostinstva in obrti. Nelogično je, da daje družba obrtniku na eni strani 
možnost, da s tujim delom ustvarja dohodek, na drugi strani pa mu ne dovoli, 
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da bi ta dohodek vlagal v razširjeno reprodukcijo brez plačila, dajatev. Zaradi 
tega posamezni obrtniki vlagajo svoje viške raje v osebni standard in nalagajo 
denar v tujini, kar je velika škoda za našo družbo. Menim, da morajo biti pri 
plačevanju davkov obveznosti določene tako, da z njimi trajno spodbujamo 
zavezance k večji produktivosti dela, k lepšemu zunanjemu videzu in notranji 
urejenosti lokalov ter k nabavi najsodobnejše opreme. 

Obsojamo utajo davkov kot nepošteno dejanje, za katero so povsod v 
svetu predvidene ostre sankcije, vendar pa kaznovanje pridnosti in omejevanje 
napredka zavira razvoj gostinstva in obrti, kolikor sploh ne vodi kar v stagna- 
cijo. Nekateri lokali so po urejenosti že prav osiromašeni, lepi in sodobno 
urejeni gostinski objekti pa bodo privabili še marsikaterega tujega gosta. 

Zato predlagam, da se za del dohodka, uporabljenega za gradnjo poslovnih 
prostorov in za nabavo opreme, v 94. členu osnutka zakona o davkih občanov 
črta tudi odmera občinskega davka po najnižji stopnji, ne pa samo repu- 
bliškega. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Bogdan Snabl. 

Bogdan Snabl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ker pri obravnavanju osnutka zakona o davkih občanov v odboru, katerega 
član sem, nisem bil navzoč, in ker se mi zdijo nekatere pripombe k posameznim 
členom, ki so bile dane tudi na zasedanju delegatov občin, pomembne in bistve- 
ne, predlagam, da se nekatere od teh sprejmejo oziroma spremenijo naslednji 
členi osnutka zakona: 

V 81. členu, o katerem je govoril tovariš Pušenjak in ga tudi jaz podpiram, 
naj se v zadnjem stavku drugega odstavka besede »Ce občinska skupščina 
z odlokom ne določi drugače«, črtajo. To se mi zdi potrebno zaradi enotnega 
ravnanja in enotne davčne politike občinskih skupščin, kakor tudi zaradi tega, 
da se onemogočijo poskusi izigravanja in špekulacij. 

Pri 93. členu naj bi se višine davčnih osnov spremenile oziroma naj bi se 
le-te začele pri 25 000 dinarjih ter uveljavljale do 100 000 dinarjev. To velja tudi 
za lestvico v 105. členu. Te spremembe so potrebne zato, ker pride pri pred- 
laganih stopnjah na manjše zavezance večja obremenitev. 

Pri 151. členu bi bilo treba oprostiti obveznosti plačevanja davka od vozil, 
ki se štejejo za kmetijske proizvajalne naprave, vezati na pogoj, da se z njimi 
ne ustvarja dohodek zunaj kmetijstva. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Jože Deberšek. 

Jože Deberšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V 189. členu in nekaterih drugih se obravnavajo komisije za ugotavljanje ne- 
napovedanega dohodka in premoženja. K temu pa imam pripombo. Mislim, 
da to ugotavljanje spada v pristojnost davčne uprave in njene inšpekcije. 

Po mojem na tem področju res ne moremo ustvarjati komisij kot nekih 
samoupravnih organizacij, ki se bodo s prizadetim pogovarjale o tem, ali je 
res utajil dohodek ali ne. Utajo mora raziskati pristojna redna služba, ki 
mora poskrbeti tudi za nadaljnji postopek, prizadeta stranka pa ima pravico 
do pritožbe. Hvala lepa! 

Predsednik M i r a n Goslar: Še kdo želi besedo? Martin Košir, prosim. 
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Martin Košir: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odbor za finance in proračun in odbor za družbenopolitični sistem in notranjo 
politiko sta razpravljala o zakonu o davkih občanov. Sklicujem se na pismeno 
poročilo, ki ste ga dobili, hkrati pa mi dovolite, da zbor obvestim še o nekaterih 
vprašanjih, ki so bila obravnavana na seji obeh odborov. 

Mislim, da je zakon o davkih občanov sprejemljiv, čeprav ne izraža v celoti 
politike, ki je bila sprejeta na 3. konferenci Zveze komunistov Slovenije in ki 
izhaja iz ustavnih amandmajev. To seveda pomeni, da bo potrebno še nadalje 
dograjevati koncept davčne politike in bo v tem smislu potrebno sprejeti 
še ustrezne predpise in tudi natančneje opredeliti nekatere sistemske rešitve 
na področju davčne politike v letih 1972 in 1973, kot je to izvršni svet že 
napovedal. 

Sam zakon vsebuje nekatere novosti in izhaja iz dejstva, da je republika 
samostojna pri kreiranju politike davčnih odnosov. Že sedanji osnutek omogoča 
odstranjevanje nekaterih pojavov in slabosti v davčnem sistemu zlasti na pod- 
ročju davkov, ko obravnava neprijavljeni dohodek, davek od premoženja, po- 
ostrene kazenske določbe in podobno. Razumljivo je, da to terja zaostreno 
davčno politiko in tudi konkretizacijo ukrepov na področju davčnih služb. 
Pri tem se postavlja vprašanje, ali smo dovolj učinkovito organizirali, da bomo 
zahtevane naloge, ki nam jih osnutek zakona nalaga, lahko uspešno in učinko- 
vito tudi docela izpeljali. 

Zato je bila v razpravi poudarjena vloga davčnih služb, še posebej pa 
davčnih inšpekcij. To je bilo potrebno zato, ker nam bežne ocene kažejo, da 
priporočila skupščine glede nadaljnje krepitve in organizacije davčnih služb 
še niso bila docela uveljavljena oziroma sprejeta kot osnovno navodilo pri iz- 
grajevanju in utrjevanju naših davčnih služb. Mislim, da bi najbrž morali v na- 
slednjem letu posebej analizirati naše sklepe in stališča. To nalogo naj bi 
prevzel izvršni svet in ob tem ugotovil, v kakšnem stanju se davčne službe 
trenutno nahajajo in če te službe že zagotavljajo tako politiko, kakršna je pred- 
lagana v osnutkih zakonov. 

Razumljivo je, da moramo biti sedaj, ko nastopamo kot samostojni subjekt 
pri določanju politike, dosti bolj odločni in da tudi naš zbor lahko zahteva, 
da se sprejeta politika v resnici dosledno izvaja, ker zopet bežno ugotavljam, 
da se ponekod čuti določeno podcenjevanje vloge in političnega pomena 
delovanja davčne službe. 

Kratke približne ocene nam že sedaj kažejo, da obstaja določena kadrovska 
fluktuacija na področju davčnih organov in da ugotavljamo občutno pomanj- 
kanje kadrov, ki bi morah delati v službah davčnih uprav, inšpekcijah in 
drugih davčnih službah. Taka približna ocena kaže, da na tem področju pri- 
manjkuje okoli 150 ljudi. 

Mislim, da bi morali v prihodnje posvetiti dosti večjo skrb tehniki in 
modernizaciji kot pomembnemu dejavniku za uspešno in učinkovito delovanje 
davčnih služb. Tudi glede represivnih ukrepov lahko na splošno ugotovimo, 
da je bil v republiki napravljen določen korak naprej, vendar to gibanje še 
ni zajelo vseh subjektov v republiki in na to ugodnejšo oceno vplivajo le 
posamezne občine in organizacije, ki so se odgovorno lotile urejanja teh 
vprašanj. Urejena in učinkovita davčna služba je izrednega pomena ne samo 
zaradi pridobivanja sredstev, temveč tudi zaradi preprečevanja velikih poli- 
tičnih konfliktov. Zaradi tega mislim, da bi naš odbor moral temu problemu 
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posvetiti posebno pozornost, prav tako pa seveda tudi drugi organi, ki so kakor- 
koli odgovorni za to področje. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Viktor Pislak, prosim! 

Viktor Pislak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Sem za to, da se tudi zavezancem prispevka, katerim se določa dohodek po 
katastru, odmerja davek iz skupnega dohodka občanov, vendar pod pogojem, 
da se zavezance tudi sicer obravnava enakopravno. Menim, da 178. člen tega 
ne definira dovolj natančno, in sicer navaja 88., 90. in 91. člen tega zakona, 
ki naj bi se uporabljal pri priznavanju stroškov. Vemo, da si kmet sam 
financira delovno mesto in zato ga moramo drugače obravnavati. Zavzemamo 
se tudi za preusmeritev kmetij in vlagamo velikanska lastna in kreditna 
sredstva za njihovo preusmeritev, nismo pa voljni teh stroškov priznati kmetu 
pri izračunu čistega dohodka. 

Se enkrat poudarjam: sem za to, da tudi kmet plača davek iz skupnega 
dohodka, vendar mu je treba priznati stroške, ki jih ima z enostavno in raz- 
širjeno reprodukcijo, in stroške, ki jih ima pri preusmeritvi. Ce pa upoštevamo 
le dolgove iz prejšnjih let in podobne okoliščine, ki jih navajajo ti členi, to 
ne pomeni nobenega napredka. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Ker nihče več ne želi besede, bom pred- 
lagal običajen sklep, ki ga sprejemamo ob osnutkih zakonov, in sicer: 

1. Osnutek zakona o davkih občanov se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet prouči vse pripombe in 

predloge, dane k osnutku zakona. 
4. Izvršni svet naj predloži predlog zakona do 31. januarja 1971. 
Ce ste za ta predlog, prosim, da dvignete roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da smo sklep o sprejemu osnutka zakona o davkih občanov 

sprejeli. 

Sledi 12. točka dnevnega reda, osnutek zakona o prometnem 
davku od nepremičnin in pravic. 

Odbor za finance in proračun in odbor za družbenopolitični sistem in 
notranjo politiko ter zakonodajno-pravna komisija so osnutek obravnavali 
in dali pismena poročila; zasedanje delegatov občin prav tako. 

Želi kdo razpravljati? Rado Pušenjak, prosim! 

Rado Pušenjak: Imam dve manjši pripombi. Ker se zemljišča pri 
pogodbah pogosto preplačujejo, je bilo predlagano, da se v 9. točki 3. člena 
predvidi možnost oprostitve v primerih, če gre za kupno pogodbo, ki je 
sklenjena namesto razlastitve. Ta del besedila naj se črta. S tem podpiram 
predlog delegata skupščine mesta Maribor. 

K 10. členu predlagam, da se v prvi vrsti črtajo besede »na istega pri- 
dobitelja«, tako da bi se začetno besedilo glasilo: »če prenese kdo v času dveh 
let proti povračilu lastninsko pravico na več nepremičnin ali na več delih 
nepremičnine...«. 

u 
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Predsednik Miran Goslar : Se kdo? (Ne javi se nihče.) 
Predlagam sklep: 
1. Osnutek zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic se 

sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet prouči vse pripombe 

in predloge, dane k osnutku, in predloži skupščini predlog zakona. Izvršni 
svet naj predloži predlog zakona do 31. 1. 1972. 

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

Sklep o sprejemu osnutka zakona o prometnem davku od nepremičnin 
in pravic je sprejet. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks. 

Predlagatelj je izvršni svet. Odbor za finance in proračun je osnutek zakona 
obravnaval in dal pismeno poročilo, prav tako zakonodajno-pravna komisija. 
Imamo tudi mnenje socialno-zdravstvenega zbora. 

Zeli kdo razpravljati? Viktor Pislak! 

Viktor Pislak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Želim govoriti o 3. členu, glede katerega sicer ne vem,, ali je sprejeta varianta 
ali osnovno besedilo. 

Predsednik Miran Goslar: Nič ni sprejeto, ker je to osnutek. 

Viktor Pislak: Potem predlagam, da so republiškega davka iz 
osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti v celoti oproščeni zavezanci pri- 
spevka, ki se jim odmerja prispevek za zdravstveno zavarovanje kmetov, in 
sicer iz naslednjih razlogov: 

Ne mislim prikazati razlike med obremenitvijo kmeta in kmeta-delavca, 
niti ne dokazovati, da je ta ah oni preveč ali premalo obremenjen. Vzel bom 
kmeta s 5000 dinarji katastrskega dohodka in pokazal njegovo obremenitev. 
Za zdravstveno zavarovanje plača 20 ®/o, to je 1000 dinarjev, za približno 
štiri družinske člane po 10 dinarjev znaša še 40 dinarjev, prispevek za pokoj- 
ninsko zavarovanje in 6-odstotni republiški davek znašata skupaj 2700 di- 
narjev. Obremenitev kmeta-delavca po stopnji 24 lo/o pa znaša 1200 dinarjev, 
po variantni stopnji 18% pa približno 110 dinarjev. Torej gre za razmerje 
1200 ali celo 1100 nasproti 2700 — brez občinskih dajatev. Zato predlagam, 
da so kmetje, ki plačujejo zdravstveno zavarovanje, razbremenjeni celot- 
nega prispevka iz enega ali drugega naslova. Mislim, da naj bi bila enako- 
merna obremenitev naš cilj. Kmetje nimamo nobenih privilegijev, zaradi 
katerih naj bi plačevali višje dajatve, predvidene obremenitve pa bi povzročale 
še večjo socialno diferenciacijo na vasi. 

Imam še drug predlog, in sicer prav tako k drugemu odstavku 3. člena, 
namreč, da naj bodo teh dajatev v celoti oproščeni tudi kmetje, ki se vključujejo 
v popolno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, ker za to zavarovanje 
plačujejo res velike vsote. 

Predsednik Miran Goslar Rado Pušenjak. 
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Rado Pušenjak: K osnutku imam nekaj pripomb. 
Člen 2: Ne vidim razlogov, zaradi katerih naj bi bila začetna osnova za 

plačevanje dodatnega republiškega davka iz delovnega razmerja 20 000 di- 
narjev. Zato predlagam, da bi bili oproščeni plačila tega davka zavezanci 
z letnim neto izplačanim osebnim dohodkom 10 000 dinarjev. Obenem menim, 
da je lestvica tega davka prenizka ter bi jo bilo treba povišati. 

Člen 3: Osnutek zakona predvideva, da bodo tudi v prihodnje morali 
kmetje plačevati 0°/o davek od katastrskega dohodka, ta davek pa se odstopa 
občinam, ki ga bodo lahko uporabile za pokritje svojih obveznosti za zdrav- 
stveno zavarovanje socialno ogroženih kmetov. 

Ni logično na eni strani skoraj pretirano širiti razne olajšave, na drugi 
strani pa zahtevati 6% davek od katastrskega dohodka tudi od čistih kmetov 
in tako zbrana sredstva obravnavati kot pomoč družbe kmetom. Menim, da 
je najbolj smotrno, če se ukine 6a/o davek in znižajo davčne obveznosti kmetov, 
s čimer bomo na najbolj racionalen način olajšali plačevanje obveznosti tako 
do zdravstvenega kakor tudi do pokojninskega zavarovanja kmetov. Pred- 
lagam, da se v tem smislu ta člen spremeni. Mislim, da bi sredstva od 6°/o 
davka od katastrskega dohodka, ki bi ga plačevali lastniki zemlje, ki niso 
kmetje, vendarle zadostovala za najnujnejše intervencije v korist zdravstvenega 
zavarovanja kmetov. 

Na 7. strani podana lestvica za plačevanje davka na skupni letni dohodek 
je sprejemljiva, vendar le z majhno pripombo. Pri nas je osnova 2,5 milijona 
starih dinarjev, v nekaterih republikah v Jugoslaviji pa je celo 3 in 3,5 mili- 
jona in sicer v tistih republikah, ki jim mora Slovenija pomagati s svojimi 
sredstvi. Tak odnos na tem mestu grajam in apeliram na izvršni svet, da taka 
vprašanja vendarle urejuje skupno v federaciji zaradi usklajevanja obveznosti 
občanov v Jugoslaviji. 

Predsednik Mir an Goslar : Se kdo, prosim? (Ne javi se nihče.) Pred- 
lagam naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks se 
sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi izvršni svet. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet prouči vse pripombe 

in predloge, dane k osnutku zakona, in predloži skupščini predlog zakona. 
4. Izvršni svet naj predloži predlog zakona do 31. 1. 1972. 
Ce ste za to>, prosim, da dvignete roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 

kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Sklep o sprejemu osnutka zakona je sprejet. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda: Osnutek zakona o dopol- 
nitvi zakona o komunalnih taksah. 

Predlagatelj je izvršni svet. Osnutek zakona sta obravnavala odbor za 
finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija. Imamo njuni poročili. 
Imamo tudi mnenja, stališča in predloge delegatov občin. 2eli kdo besedo? 
(Nihče.) Predlagam sklep: 

1. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o komunalnih taksah se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet. 
3. Izvršni svet naj predloži predlog zakona do 31. 1. 1972. 
u» 
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Kdor je za ta sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep o sprejemu osnutka tega zakona sprejet. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda: Osnutek zakona o 
upravnih taksah. 

Predlagatelj je izvršni svet. Osnutek je obravnaval odbor za družbeno- 
politični sistem in notranjo politiko in seveda zakonodajno-pravna komisija 
ter delegati občin. 

Zeli kdo razpravljati o tem zakonu. (Nihče.) Torej predlagam sklep: 
1. Osnutek zakona o upravnih taksah se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet, ki naj prouči vse pripombe in 

predloge, dane k osnutku zakona, in predloži skupščini predlog zakona. 
3. Izvršni svet naj predloži predlog zakona do 31. 1. 1972. 
Ce ste za to, prosim, da dvignete roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 

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

Sledi 16. točka dnevnega reda: Osnutek zakona o sodnih taksah 
s sodno tarifo. 

Predlagatelj je izvršni svet. Osnutek je obravnaval odbor za družbeno- 
politični sistem in notranjo politiko in seveda zakonodajno-pravna komisija in 
delegati občin. 

Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Glasujmo o naslednjem sklepu: 
1. Osnutek zakona o sodnih taksah se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet prouči vse pripombe in 

predloge, dane k osnutku zakona, in predloži skupščini predlog zakona. 
4. Izvršni svet naj predloži predlog zakona do 31. 1. 1972. 
Kdor je za to, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 

(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Prehajamo na 26. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o vplačevanju obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko 
nezadostno razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo. 

Predlagatelj je izvršni svet, ki predlaga, da zakon obravnavamo po skraj- 
šanem postopku kot predlog zakona, to je v zadnji fazi. Tak predlog daje izvršni 
svet zaradi tega, ker mora biti po določilih 19. člena zakona o sredstvih ob- 
veznega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nerazvitih 
republik in pokrajine Kosovo republiški zakon sprejet do 1. januarja 1972. 
Omenjeni zakon v 5. členu pooblašča republike, da konkretizirajo sistem zbi- 
ranja sredstev za obvezno posojilo s svojimi predpisi, ker so ustrezni zvezni 
predpisi ukinjeni. Izvršni svet je predložil amandmaje k 6., 8., 13. in 16. členu, 
ki so sedaj vključeni v dodatno poročilo pristojnega odbora. 

Najprej glede postopka. Ste za skrajšani postopek, po katerem obravnavamo 
predloženi akt kot predlog zakona? Se kdo upira? (Ne.) Torej ga obravnavamo 
kot predlog zakona. 

Odbor za družbenoekonomske odnose in zakonodajno-pravna komisija sta 
dala pismeni poročili. Zlasti pomembno je dodatno poročilo, ki ste ga prejeli 
danes na klop. V njem so združeni vsi amandmaji, tako da '.nam ne bo treba 
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gledati drugih poročil. Vsi amandmaji so vključeni v zadnji dokument, ki ga 
je sprejel naš odbor za družbenoekonomske odnose skupaj z ustreznimi odbori 
gospodarskega zbora. Povzel je tudi amandmaje izvršnega sveta in uskladil 
predloge, tako da je besedilo lahko podlaga za glasovanje o amandmajih v celoti, 
razen seveda tistega dela, ki izhaja iz dopisa predsednika gospodarskega zbora. 
Tam gre za dve majhni spremembi. Ali je to točno? (Florjančič: Da.) Izvršni 
svet, je to v redu? (Da.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima Franci Gerbec. 

Franci Gerbec: Tovariš predsednik, tovari&ioe in tovariši poslanci. 
Kot poročevalec odbora za družbenoekonomske odnose želim povedati, da s pred- 
loženimi amandmaji in z zakonom, kot je bil predložen, v bistvu ohranjamo 
sedanji sistem vplačevanja sredstev za hitrejši razvoj manj razvitih republik 
in pokrajin. 

Opozoril bi vas samo na naslednje spremembe, ki so obsežene v poročilu, ki 
ga imate na mizi: V primerjavi s prvotnim osnutkom, zakona, ki je imel enoitno 
združeno stopnjo 4 ®/o>, smo stopnjo razbili na stopnjo 4,2 "/» in na stopnjo 3,9 %*. 
To je prva sprememba. To se pravi, da ohranimo diferencirano vplačevanje. Pri 
členih, ki urejajo nižjo stopnjo vplačevanja posojila in oprostitve, so naslednje 
spremembe: pri tekstilni industriji je stopnja taka, kakršna je bila že v osnujtku 
zakona, namreč 1,75 % s tem, da smo izvzeli proizvodnjo bombažne preje in 
bombažnih tkanin in smo jo idali v stopnjo 1 %; pri založniški in časopisni dejav- 
nosti smo celotno časopisno dejavnost, ne pa samo informativno političen tisk, 
dali v 9. členu, kar pomeni, da je celotna časopisna dejavnost oproščena vplače- 
vanja tega posojila,. To je pravzaprav tudi vse z izjemo nekaterih manjših spre- 
memb pri vojni industriji in podobno. 

Opozorili bi samo še,na 13. in 16. člen v tem smislu, da pri 13. členu 
sprejemamo variantno rešitev. To pomeni, da se manjkajoča sredstva, kolikor 
republika Slovenija ne bi dosegla zneska, ki je določen s 4. členom zveznega 
zakona, nadomestijo s premostitvenim kreditom iz sredstev SR Slovenije za 
posege v gospodarstvo, ne pa iz republiškega proračuna. Glede 16. člena pa 
odbori našega in gospodarskega zbora niso sprejeli variante pri kaznih. 

Obenem opozarjam še na naš predlog, da naj zbor sprejme -delovni sklep-, 
s katerim se izvršnemu svetu naloži, da do 1. 7. 1972 pripravi predlog za izdajo 
zakona, s katerim se bo glede na spremenjeni gospodarski položaj posameznih 
panog v zvezi z učinki nove devalvacije in drugimi okoliščinami pripravil tudi 
nov sistem vplačevanja posojila, ki bi veljal za daljšo obdobje. 

Pri 13. členu še predlagamo, da se -doda nov odstavek, ki sicer izhaja več 
ali manj tudi že iz 4. člena zveznega zakona, da če se s posojilom doseže večji 
znesek, kot je določen s 4. členom zveznega zakona, se za presežni znesek 
zmanjša obveznost gospodarstva v naslednjem letu, kar pomeni, da se presežki 
upoštevajo kot -akontacija v naslednjem letu. Kot rečeno, izhaja to že iz zvez- 
nega zakona, vendar smo mislili, da je potrebno zaradi jasnosti dodati kot nov 
drugi odstavek 13. člena. 

Upam, da sem bil dovolj jasen: v bistvu ohranimo ves dosedanji sistem, 
spremembe pa so pri tekstilni industriji in založniški dejavnosti. Pozabil pa 
sem dodati, da je kot popolnoma nova panoga, ki doslej sploh ni bila obreme- 
njena s tem posojilom, v 7. členu vključena proizvoidnja celuloze in papirja, ki 
je bila -doslej tega prispevka oproščena zaradi položaja te panoge v jugoslovan- 
skem merilu. Glede na svoj položaj in ekonomske rezultate v Sloveniji pa je ta 



166 Republiški zbor 

panoga na novo prišla v 7. člen in bo plačevala posojilo po stopnji 1,75%. 
Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Jože Brilej, prosim. 

Dr. Jože Brilej: Tovarišice in tovariši poslanci! Predvsem želim pod- 
črtati, da podpiram politiko izvršnega sveta in skupščine, da je treba med- 
republiške dogovore v smislu XXXIII. amandmaja k zvezni ustavi spoštovati 
in prevzete obveznosti tudi vestno izpolnjevati. Vsaka druga politika bi nas 
vodila nazaj, daleč od enakopravnosti narodov Jugoslavije in daleč od samo- 
upravljanja. Iz tega razloga v načelu podpiram predlog zakona o plačevanju 
obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno 
razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo. Mislim, da je za nadaljnji 
razvoj mednacionalnih odnosov zelo pomembno, da sedaj republika določa 
gospodarske dejavnosti, ki so dolžne vplačevati obvezno posojilo za ta namen, 
in ne več federacija. 

Strinjam se s tovarišem Štrukljem, ki je pred kratkim na moje poslansko 
vprašanje v imenu izvršnega sveta dejal, da je prispevek republike Slovenije 
—- čeprav v obliki obveznega kreditiranja — na gornji meji naših možnosti. 
Na žalost moram hkrati ugotoviti, da je ta meja po enem mesecu že preko- 
račena. 

Zato je tudi tembolj občutljivo vprašanje, kako bomo v naši republiki 
porazdelili to obvezo, da ne bi preprečevala nujnega, minimalnega razvoja 
našega lastnega gospodarstva oziroma njegovih posameznih panog. Moram 
povedati, da so mi moji volivci, med katerimi so proizvajalci v tovarni celuloze 
in papirja »D j uro Sala j« v Krškem, naložili dolžnost, da opozorim na izredno 
težak položaj, v katerem bi se znašla papirna industrija v Sloveniji, če bi 
obveza za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nerazvitih republik in 
avtonomne pokrajine Kosovo ne bila razdeljena tako, da bi tej gospodarski 
panogi še vedno omogočala če že ne normalni razvoj, pa vsaj enostavno repro- 
dukcijo. Sedanji predlog izvršnega sveta glede razdelitve obveze bi papirno 
industrijo v Sloveniji obsodil na popolno stagnacijo in životarjenje o-ziroma bi 
jo spremenil v gospodarsko panogo, ki proizvaja samo še izgube. 

Celotna papirna industrija v Jugoslaviji posluje v izredno težkih razmerah 
in ni naključje, da je v Jugoslaviji do sedaj akumulirala 46 milijard S dinarjev 
izgub. Po podatkih zvezne zbornice znašajo- izgube celotne papirne industrije 
Jugoslavije v prvih devetih mesecih leta 1970 skoraj 18 milijard starih dinarjev, 
v prvih devetih mesecih letošnjega leta pa skoraj 13 milijard starih dinarjev. 

Res je imela slovenska papirna industrija pri tem relativno najmanj 
izgub — nekaj nad 100 milijonov starih dinarjev — toda slovenska papirna 
industrija je uspevala in uspeva poslovati brez večjih izgub samo zato, ker do 
skrajnosti izkorišča svoj strojni park in svoje naprave. Zato pa je strojni park 
slovenske industrije papirja obrabljen od 55°/o do 65 °/o; papirnica v Krškem 
ima 65-odstotno obrabljen strojni park, saj tečejo njeni stroji že celih 14 let 
dan in noč, 360 dni na leto. 

Najmodernejše tovarne zunaj republike Slovenije, v Ivangradu, Sremski 
Mitrovici in Kočanih pa proizvajajo največje izgube in so pri tem dobile še 
moratorij. 

Čeprav je bila po prejšnjih zveznih predpisih papirna industrija v vsej 
Jugoslaviji oproščena plačevanja obresti na poslovni sklad prav iz teh razlogov, 
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o katerih sem govoril, pa se sedaj s predlogom republiškega izvršnega sveta 
nalaga slovenski papirni industriji, ki je bila kot vsa jugoslovanska papirna 
industrija oproščena tega prispevka, obveza plačevanja prispevka po stopnji 
4 »/o in to v času, ko mora poskrbeti za večja vlaganja za razvoj in modernizacijo 
ali pa bo obsojena na životarjenje, stagnacijo in nekonkurenčnost na tržišču, 
kjer se srečuje z moderno, bolje opremljeno papirno industrijo. Obremenitev 
slovenske industrije, ki je v takem stanju, pa je precej podobna izreku, da 
bolnik zdravega nosi. S tako politiko se moji volivci in jaz kot njihov poslanec 
nikakor ne morem strinjati. Ce bi ostala obremenitev po stopnji 4l0/o, bi kljub 
temu, da se zavedam, da je hitrejši razvoj nezadostno razvitih republik tudi 
v interesu naše republike, ne mogel glasovati za takšen zakon. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Brilej, oprosti, ker ti segam v 
besedo! Nisi namreč upošteval spremenjenega predloga, ki izhaja iz poročila 
odborov in izvršnega sveta. 

Dr. Jože Brilej: To je samo dodatno poročilo odborov! 

Predsednik Miran Goslar: Po katerem se proizvodnja celuloze in 
papirja uvršča v 7. člen s stopnjo 1,75 %>! 

Dr. Jože Brilej: Kljub temu imam še razlog, da nadaljujem! Kako 
majhna je reproduktivna moč te gospodarske panoge, pove podatek, da je 
s 5032 zaposlenimi lahko lani s svojimi fondi investirala le 19 novih delovnih 
mest. Take majhne reprodukcijske panoge v Sloveniji ni. 

Čeprav je predstavnik izvršnega sveta rekel, da je predložena razdelitev 
obveznosti precej podobna dosedanjim obveznostim, pa te podobnosti ni mogoče 
ugotavljati pri papirni industriji, ki je bila do sedaj sproščena te obveznosti. 
Nasprotno, nekaterim panogam se - je prvotno predlagana obvezna stopnja 
znižala z argumentom, da prej niso bile obremenjene; v tej industriji, ki prej 
sploh ni bila obremenjena, pa se nalagajo tako velika bremena. 

Industrija celuloze in papirja kljub težkemu položaju, v katerem se je 
znašla, ne zavrača razumnega prispevka za razvoj nezadostno razvitih republik 
in pokrajin, vendar pa zahteva, da se dejansko in ne samo v besedah te 
obveznosti sorazmerno porazdelijo med posamezne gospodarske dejavnosti. Ob 
tem menim, da je tudi v amandmajih predlagana stopnja 1,7®/# previsoka in bi 
jo morali znižati na 1 "V#, kot je to predlagano za elektrogospodarstvo, črno 
metalurgijo1 in za storitvene obrti. 

Tovariš predsednik, sedaj sem končal! ■ 

Predsednik Miran Goslar: Ali je to amandma? 

Dr. Jože Brilej (iz klopi): Izvršni svet naj o tem pove svoje stališče. 

Predsednik Miran Goslar: Avgust Maj erič! 

Avgust Majerič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ne bom diskutiral o samem zakonu, ker verjetno nimamo druge možnosti, kot 
da sredstva v višini 1,94 fl/o družbenega produkta namenimo kot kredit za 
razvoj nerazvitih republik in Kosova in si v tem okviru znotraj razdelimo 
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obveznosti. Želim pa poudariti, da je zvezni zakon s svojimi določbami po 
mnenju prepodrobno oziroma pregloboko posegel v način zbiranja sredstev. 
Zakon je namreč določil tudi to, da je temeljno merilo, po katerem se sredstva 
zbirajo, poslovni sklad. Po mojem mnenju ni povsem v skladu z našimi 
amandmaji oziroma z našo ustavno ureditvijo, da teh sredstev republika ne 
sme zbrati na drugačen, ustreznejši način. Pri uporabi načina, predpisanega 
z zveznim zakonom, nastajajo anomalije, ki se kažejo prav v predloženi raz- 
delitvi obveznosti, ko nekatere panoge prihajajo v izrazito neenakopraven 
položaj. Mislim, da takšen način zbiranja sredstev tudi ni v skladu z načeli 
ekonomske politike. V skladu z ekonomsko politiko naj bi se sredstva zbirala 
tako, da bi več prispevali tisti, ki imajo več, in bi pustili dihati tudi tistim, 
ki nimajo dovolj sredstev. Mislim, da je to načelo in izhodišče vsake pametne 
razvojne ekonomske politike. Linearna obremenitev pa, ne glede na to, da so 
stopnje nekoliko diferencirane, vendar ne more povsem enakopravno poraz- 
deliti tega bremena. 

Zato predlagam, da si izvršni svet Socialistične republike Slovenije še 
naprej prizadeva, da bi bil način zbiranja teh sredstev v pristojnosti republike. 
Ker je poslovni sklad v nekaterih panogah zaradi svetovnih ali drugačnih 
konjunkturnih silnic v slabšem ah ugodnejšem položaju, da bi bil ustreznejši 
način za zbiranje teh sredstev ostanek čistega dohodka, kajti ta nedvomno kaže, 
katera panoga je visoko akumulativna. 

Tiste kapitalno visoke intenzivne panoge, ki sicer razpolagajo z velikim 
poslovnim skladom, bodo tudi visoko obremenjene in na ta način pravzaprav 
povečujemo proizvodne stroške, kajti jasno je, da je ta obveznost sestavni del 
stroškov. Mislim pa, da tega sistema ne bi smeli graditi na stroškovnem načelu, 
ampak na dohodkovnem načelu in naj bi se sredstva zbirala iz preostanka 
dohodka. 

Prav bi bilo, če bi do tega zavzel stališče tudi republiški zbor, kajti v 
našem sistemu dogovarjanja med republikami bi s tem pomagali tudi našim 
predstavnikom v medrepubliških komitejih, da bi lahko zastopali prožnejša 
stališča. 

Mislim, da za global sredstev lahko po dogovoru velja enoten odstotek, na 
primer, družbenega produkta, vendar pa ne more in ne sme biti v pristojnosti 
zveze ali kogarkoli, ki bi določal tudi način zbiranja teh sredstev. 

Predsednik Miran Goslar: Ivan Kreft ima besedo! 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Ko je sinoči gospodarski 
zbor razpravljal o tem zakonu, je naš zbor imel odmor in tako sem lahko 
prisostvoval seji gospodarskega zbora. Pričakoval sem, da bo o tem več amand- 
majev in več pripomb. 

Pomembno se mi zdi vprašanje, zakaj je samo družbeni sektor gospo- 
darstva obremenjen s to dajatvijo in zakaj ne tudi zasebni sektor gospodarstva, 
ko vemo, da ima v posameznih republikah zasebni sektor zelo pomembno vlogo. 

Razen tega sem hotel, glede na to, da sem zato pogosto postavljal to 
vprašanje, že prej pojasniti nekatera načelna vprašanja v zvezi s tem zakonom, 
vendar se glede na številne amandmaje bojim, da bi vam bilo to morda odveč. 

Predsednik Miran Goslar: Mislim, da lahko predlagaš. 
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Ivan Kreft (iz klopi): To bi trajalo najmanj 15 minut! 

Predsednik Miran Goslar: 15 minut! Pa menda nimaš tako dolgega 
amandmaja? 

Ivan Kreft (iz klopi): Ni samo amandma, temveč tudi obrazložitev! 

Predsednik Miran Goslar: Ce imaš amandma, verjetno potrebuješ 
15 minut za obrazložitev, ker ga bomo takoj razumeli! 

Ivan Kreft (iz klopi): Ne bom! 

Predsednik Miran Goslar: Ali ga ne boš predložil? 
Besedo ima Milo Vižintin. 

Milo Vižintin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V zvezi z obravnavo osnutka zakona o posojilu sklada za nerazvite republike 
in Kosovo menim, da smo sicer vsi za to, da pomagamo nerazvitim, vendar 
nastane vprašanje: »Do kdaj?« Tak naslov je nosil članek v časopisu »Delo« 
v svoji sobotni prilogi. Na članek je neki ugledni novinar iz Sarajeva odgovoril 
— in sicer nedvomno po uradnem namigu — da vse to, kar Slovenija daje in 
kar je dala, dobi vrnjeno po drugih poteh, pri čemer dobi nazaj še več, kot je 
dala. Navaja namreč, da dobiva Slovenija veliko količino surovin iz Bosne in 
Hercegovine po nizki ceni, jih predeluje v blago, to blago prodaja v druge 
republike in ima pri tem dvakratni dobiček. Nadalje zatrjuje, da Slovenija 
dobiva sorazmerno več sredstev iz mednarodnih posojil kot druge republike, 
zlasti za turizem. Skratka, s podatki dokazuje, da Slovenija dobi mnogo več 
nazaj, kakor pa daje za nerazvite kraje. Odgovoril pa temu sarajevskemu 
novinarju še ni nihče. 

Ce je tako, se vprašujem, čemu se tedaj jezimo oziroma postavljamo vpra- 
šanje, do kdaj bomo plačevali? Normalno bi bilo, da bi nerazvitemu pomagali 
tako, kakor pomagata mati in oče otroku, da zraste, da se izuči in gre delat, 
nakar postane samostojen, ne dobiva več pomoči, sam živi in se razvija, 
pripravlja novo družino in tako dalje. To bi bilo normalno. 

Vprašanje: »do kdaj?« je lahko tudi dolgotrajno. Pri obravnavi naših 
amandmajev na regionalnem sestanku sem v tej zvezi menil, da če kdo hoče 
biti vse življenje pastir, pa naj bo pastir! Ne mislim nikogar žaliti, ampak če 
mu daješ in kljub temu hoče biti pastir in nič drugega, do kdaj mu boš dajal? 
Stric iz Amerike je zapustil nečaku denar, naj ga uporablja, dokler bo študiral. 
Nečak je študiral do 72. leta in potem umrl, ker je imel vedno sklad za črpanje. 

Polemika je bila že prej, češ da republike ne plačujejo redno svojih deležev, 
o čemer je postavil vprašanje dr. Brilej in dobil tudi odgovor. Iz tega je iz- 
hajalo prej omenjeno vprašanje. Sedaj prihaja odgovor tudi od tam in obtožuje 
Slovenijo — to hočem povedati, da več dobi, kakor da! Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Rado Pušenjak želi besedo. 

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši! Mislim, da bi republika 
morala vsaj enkrat na leto obvestiti dajalce sredstev o učinku vloženih sred- 
stev. 2e sedmo leto sem v tej hiši, vendar do sedaj še nisem imel priložnosti, 
da bi videl kakšno poročilo o tem. Vem, na primer, da je lani republika Crna 
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gora dala v poslovni fond 12 milijard starih dinarjev. To je menda nekaj manj 
kot naša Prlekija s Prekmurjem vred, kljub temu, da je Jugoslavija vložila 
okrog 1000 milijard v to republiko! Moramo voditi tako politiko, da bomo 
zahtevali vedno večjo učinkovitost uporabe sredstev. 

Tovariš predsednik! Predlagam, da poleg drugih sklepov sprejmemo tudi 
sklep, s katerim naložimo odgovornim, da vsako leto v začetku leta, ko so 
narejene bilance, dajo podrobno poročilo o tem, koliko je bilo teh vlaganj, 
v kakšne namene in kakšen je bil njihov učinek. 

Prav nič ne bi bilo poniževalno, če bi s takim poročilom seznanili tiste, ki 
dajejo sredstva za te namene, in slovensko javnost, ki se za to vprašanje močno 
zanima. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Moram reči, tovariši, da sem hotel prej 
prekiniti tovariša Vižintina, ker se ni držal dnevnega reda in je razpravljal 
o vprašanjih, ki niso na dnevnem redu. Prav takrat, ko sem nameraval to 
storiti, pa je končal svojo razpravo^. Prosim torej, da se držite dnevnega reda. 
To velja tudi za tebe, tovariš Pušenjak! 

Poročila, o katerih si govoril, lahko dobimo. Med drugim imamo v tem 
skladu tudi svojega predstavnika, ki smo ga imenovali včeraj, in sicer tovariša 
Iva Klemenčiča. Tako bomo torej v vsakem trenutku lahko dobili ustrezne 
podatke in o tem ni potrebno posebej sklepati. Prosim, da se držite dnevnega 
reda in sicer vprašanja obremenitve naših podjetij s prispevkom v ta sklad, 
glede katerega je bilo politično dogovorjeno, da ga bomo v naslednjem srednje- 
ročnem obdobju dajali; za naprej pa se bomo ponovno dogovarjali. Torej o tem 
ne začenjajmo povsem brez potrebe! 

Gregor Klančnik, prosim! 

Gregor Klančnik: Tovariš predsednik, tovarišiee in tovariši! 9. kon- 
gres Zveze komunistov je sklenil, da je treba odpraviti obresti na poslovni 
sklad. To naj bi bilo storjeno že leta 1970, vendar federaciji nismo pravočasno 
priskrbeli drugih finančnih virov. Zdaj smo v letu 1971 in še vedno predvi- 
devamo, da bomo tudi za naslednje obdobje še vedno morali imeti poslovni 
sklad kot merilo za odmero prispevkov za določene namene, konkretno za 
razvijanje manj razvitih območij. Vprašljivo je sedaj — teden dni pred novim 
letom 1972 — ali je mogoče najti druga merila, ki bodo bolj objektivna in 
pravilneje odmerjala težo bremena v zvezi z zbiranjem sredstev,, namenjenih 
za manj razvita območja. Prepričan sem, da ni mogoče. Kajti, če jih nismo 
našli doslej, jih verjetno tudi v tem tednu ne bomo. To je moje mnenje v zvezi 
z razpravo tovariša Majeriča, mislim pa, da je treba o tem problemu še veliko 
razmišljati. 

Sicer pa sem prepričan, da je izbira obresti od poslovnega sklada kot 
merila za zbiranje sredstev v določenem smislu razumljiva. Poslovni skladi 
so pravzaprav družbeni skladi, in prav je, da tisti, ki jih upravlja, prispeva 
svoj delež; seveda pa je vprašljivo, ali so subjektivno ugotovljene stopnje za 
posamezne dejavnosti popolnoma pravilne. Brez dvoma je res, da tiste de- 
javnosti, v katerih je več individualnega živega dela in kjer je kapitalnost 
naložb manjša, seveda manj prispevajo kot tiste gospodarske dejavnosti, ki so 
kapitalno intenzivne. Seveda pa hkrati deluje tudi nasprotno pravilo. Pri 
plačevanju prispevkov od osebnih dohodkov namreč znatno več prispevajo tiste 
dejavnosti, ki imajo več živega dela, manj pa tiste, ki so kapitalno intenzivnejše. 
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V tej zvezi srno že omenili tekstilno industrijo. V njej je prispevek od osebnih 
dohodkov tako velik, da je cela panoga konkurenčno problematična. 

Treba bo narediti posamezne spremembe v obremenitvi nekaterih panog 
in razmišljati o najustreznejših merilih, vendar menim, da bi se smela le 
redkokatera dejavnost popolnoma otresti prispevka v sklad za kreditiranje 
manj razvitih območij. 

Predsednik Miran Goslar : Jože Florjančič! 

Jože Florjančič: Tovariš predsednik, če dovoliš, bi se samo za 
trenutek oddaljil od dnevnega reda. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Glede na prejšnjo načelno razpravo o 
odnosu do nerazvitih in o potrebni pomoči naj povem, da je naš odbor — kot za 
to pristojen odbor republiškega zbora — v preteklih letih, predvsem pa v 
zadnjem letu, večkrat razpravljal o tem vprašanju. Omenil bom samo nekaj 
bistvenih stvari. Mislim namreč, da je prav, če se pove, da se pogovarjamo v 
republiškem zboru skupščine SR Slovenije, ker bi sicer izjave posameznih 
poslancev lahko razlagale kot stališče zbora oziroma stališča skupščine ali 
Slovenije. 

Nesporno je razmerje med razvitimi in manj razvitimi republikami in 
avtonomno pokrajino Kosovo v Jugoslaviji eno izmed temeljnih razmerij. Od 
reševanja in urejanja medsebojnih odnosov je seveda močno odvisno urejanje 
cele vrste posameznih vprašanj v SFRJ. Razlike v stopnji razvitosti, take kot 
so, namreč objektivno narekujejo določene korekcije poprečnih sistemskih 
rešitev, ki jih sprejemamo na ravni Jugoslavije in veljajo na enotnem tržišču. 
Nesporno je tudi, da je v naši skupščini in v Sloveniji nasploh dojeto, da je 
pomoč nujna, da je del naše obveznosti, ki izhaja iz skupnega sožitja, in da je 
pravilno odmerjanje obremenitve posameznih republik seveda zelo pomemben 
element medsebojnih odnosov, prav tako pa tudi možnosti gospodarskega 
razvoja tako razvitih kot tudi manj razvitih republik. 

Zelo smo si prizadevali, da se sklad postavi na sodobnejše osnove, da bi 
postal bolj posloven in da bi bili v upravljanju sklada neposredno udeleženi 
zastopniki gospodarskih organizacij, ki vplačujejo sredstva in so, po novem, 
obvezniki tega posojila. Za srednjeročno razdobje do leta 1975 tega nismo 
mogli doseči, prepričan pa sem, da se bo že med samim izvajanjem srednje- 
ročnega plana, najbrž pa tudi ob njegovem koncu, sedanja ureditev morala 
spremeniti v smislu naših predlogov. Kratko in malo zaradi tega, ker smo 
vedno menili, da je ena izmed najučinkovitejših poti za razreševanje problemov 
stopnje razvitosti neposredna povezava gospodarskih organizacij in gospo- 
darskih subjektov med razvitimi in manj razvitim republikami. 

Drug problem, ki nastaja v zvezi s tem, je ta, da pri prikazovanju obre- 
menitve na eni strani in potreb na drugi strani vsakdo uporablja svoj način 
izračunavanja in zaradi tega prihaja v javnosti do različnih oblik obtoževanja 
tako s strani razvitih nasproti manj razvitim kot narobe. V zvezi s tem smo se 
odločno zavzemali, da, se v Jugoslaviji pristopi k izdelavi metodologije, ki naj 
velja za vso Jugoslavijo, za vse republike in obe avtonomni pokrajini, na 
podlagi katere bi po enotnih kriterijih merili stopnjo razvoja posameznih 
republik in avtonomnih pokrajin in s tem odpravili prepire v samem začetku. 
Tako bi se na podlagi enotne metodologije pogovarjali o doseženih rezultatih. 
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V zvezi s tem je inštitut za ekonomska raziskovanja po naročilu komisije 
pri predsedstvu Zveze komunistov Jugoslavije, ki se ukvarja z mednacionalnimi 
odnosi, že pripravil gradivo, ki bo kot prvi poskus sedaj šlo v razpravo po 
vsej Jugoslaviji; na podlagi tega gradiva in razprave naj bi v vsej Jugoslaviji 
prišli do enotne metodologije. 

Nadaljnji problem, ki ga je treba prav tako rešiti — kolikor želimo mimo 
sožitje med narodi in narodnostmi, republikami in avtonomnimi pokrajinami — 
je izdelava ustrezne ekonometrične imput-output tabele, na podlagi katere se 
bo dalo letno in tudi v drugih časovnih razdobjih ugotavljati medsebojne 
gospodarske tokove med posameznimi republikami in pokrajinami na podlagi 
enotnih kazalcev in s tem, da tako rečem, izpodbiti možnost, da zopet vsak 
s svojimi podatki dokazuje, da več prispeva za federacijo kot dobi v okviru 
pomoči za manj razvite in podobno. 

Končno še neposredno o zakonu, ki je predlagan. Zelo smo se zavzemali, 
da zvezni zakon ne bi določil osnove za vpis posojil za vso Jugoslavijo. Vendar 
je kljub temu v zveznem zakonu osnova določena, in sicer obresti na poslovni 
fond. Ker pa se obveznost pomoči nerazvitim v letošnjem letu poveča od 1,85 °/o 
družbenega proizvoda na 1,94 '"/o, to razmerje pa bo veljalo predvidoma v vsem 
srednjeročnem razdobju do leta 1975, je nujno, da se v Sloveniji, če ostanemo 
pri istem instrumentariju, stopnje ustrezno povečajo. 

V zvezi z razpravljanjem o globalnem razmerju prelivanja družbenega 
proizvoda med razvitimi in manj razvitimi republikami pa moram pojasniti, 
da se v ugotovljenih in dogovorjenih oblikah prelivanja med razvitimi in 
nerazvitimi republikami v Jugoslaviji preliva nekaj čez 3;% družbenega pro- 
izvoda; vemo pa vsi, da se v okviru Organizacije združenih narodov skupaj 
z drugimi nerazvitimi in manj razvitimi državami odločno bojujemo za pre- 
livanje vsaj 1,0/o družbenega proizvoda. 

Nočem trditi, da je predložena rešitev najboljša in najpravičnejša, brez 
dvoma pa dokazuje veliko stopnjo medsebojnega razumevanja. S tem mislim 
zlasti na razumevanje razvitih za problematiko manj razvitih. Mislim, da bo 
treba v nadaljnja medsebojna razmerja in medsebojno poslovanje vključiti tudi 
neposredno sodelovanje pri aktiviranju teh sredstev in s tem tudi neposredno 
zagotoviti čimboljši učinek naložb, ki izhajajo iz teh sredstev. 

Toliko sem si dovolil vzeti časa, da v imenu pristojnega odbora vendarle 
seznanim poslance tega zbora z razvojem dogajanj in problematike, ki je 
privedel do zakona, ki ga sedaj obravnavamo. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? (Nihče.) Potem lahko 
glasujemo! 

Mislim, da bi lahko postopek poenostavili tako, da bi hkrati sklepali o 
amandmajih, ki jih je sprejel gospodarski zbor in s tem opravili tudi usklaje- 
valni postopek. K tretji alinei 7. člena je gospodarski zbor sprejel dve spre- 
membi in sicer: v 1. vrsti je za besedama »dejavnost pekarn« dodal še besedo 
»oljarn«, v predzadnji vrsti pa je črtal besedilo »mehanizirana skladišča in 
hladilnice«, kar pomeni, da se upoštevajo samo skladišča in hladilnice ter 
sušenje semenskega blaga. Mislim, da bi pri glasovanju lahko upoštevali te 
spremembe tako, kot jih je izglasoval gospodarski zbor; če se s tem seveda 
strinjate. 

Ali želite, da glasujemo po posameznih členih ali o vseh spremembah 
skupaj? (Skupaj!) Torej glasujemo skupaj o vseh spreminjevalnih predlogih, 
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kot izhajajo iz dodatnega poročila odbora za družbenoekonomske odnose, to je 
k 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 14. in 17. členu, hkrati z besedilom, ki ga je sprejel 
gospodarski zbor. 

Kdor je za predlog, naj glasuje! (51 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je -kdo vzdržal? (2 poslanca.) Ugotavljam, da so spreminjevalni 
amandmaji sprejeti. 

Sedaj glasujemo o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog, naj 
glasuje! (49 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(4 poslanci.) 

Ugotavljam, da je zakon o plačevanju obveznega posojila za kreditiranje 
hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomne 
pokrajine Kosovo sprejet. 

Mislim, da je to tudi sicer prvi sprejeti republiški zakon o tem vprašanju. 
V poročilu imamo tudi predlog sklepa, s katerim bi izvršnemu svetu 

naložili, naj po podatkih zaključnih računov za leto 1971 upošteva spremembe 
in spremenjeni gospodarski položaj, tako da bi lahko določili nove stopnje. 
Mislim, da je predlog utemeljen, med drugim tudi zato, ker iz prehodnih in 
končnih določb izhaja, da bomo stopnje med letom verjetno prilagodili valo- 
rizaciji osnovnih sredstev. Je kdo proti temu sklepu. (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo sprejeli tudi ta sklep. 
Pravkar so mi sporočili, da teče v gospodarskem zboru ostra razprava o 

zakonu o javnih cestah, ki utegne dolgo trajati. Lahko se dogovorimo, da bi 
morebitne razlike uskladili v ponedeljek. Ni pa še usklajen zakon o prepovedi 
prodaje zemljišč. 

S tem smo izčrpali dnevni red! Morda bi počakali deset minut, da vidimo, 
če bo gospodarski zbor morda le končal. Bodite v tem času nekje v bližini, da 
bi se lahko takoj zbrali! 

Opozarjam vas, da v ponedeljek potrebujemo dvotretjinsko večino za spre- 
jem ustavnih amandmajev in prosim, da pridete vsi, tudi tisti, ki jih trenutno 
ni tukaj! 

(Seja je bila končana ob 15.05.) 
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(27. decembra 1971) 

Predsedoval: Miran Gosi ar, 
predsednik republiškega zbora 

Začetek seje ob 9.10. 

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

Za današnjo sejo so se opravičili naslednji poslanci: Miran Cvenk, Maks 
Jamšek, Jože Znidaršič, Vladimir Vrečko, Stane Jenko in Stane Kavčič, ki je 
moral nujno na sejo koordinacijske komisije zveznega izvršnega sveta. 

Predlagam naslednji dnevni red: 
1. določitev predloga sprememb ustave Socialistične republike Slovenije; 
2. določitev predloga ustavnegga zakona za izvedbo ustavnih amandmajev 

XXV do Lil k ustavi SR Slovenije; 
3. orientacijski načrt bodoče republiške zakonodaje; 
4. razglasitev sprememb ustave SR Slovenije; 
5. razglasitev ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XXV 

do Lil k ustavi SR Slovenije; 
6. predlog odloka o javnih cestah (usklajevanje); 
7. predlog odloka o razvrstitvi javnih cest II. reda v SR Sloveniji (uskla- 

jevanje). 
Ali se strinjate s predlaganim dnevnim redom? (Da.) 
Ugotavljam, da se s predlaganim dnevnim redom strinjate in da je dnevni 

red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na besedilo predloga 
ustavnih amandmajev od XXV do LIII k ustavi SR Slovenije. 

Predlagatelj je skupna komisija vseh zborov skupščine SR Slovenije za 
ustavna vprašanja, ki predlaga, da republiški zbor v smislu 2. točke amandmaja 
X k ustavi SR Slovenije določi predlog sprememb ustave SR Slovenije. 

Na sejo zbora so bili k tej in naslednjim točkam dnevnega reda vabljeni 
tudi člani zvezne ustavne komisije iz SR Slovenije in člani skupne komisije 
vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. 
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Uvodno obrazložitev poslušajo tudi poslanci gospodarskega, prosvetno- 
kulturnega in socialno-zdravstvenega zbora. 

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

Sergej Kraigher: Tovarišice in tovariši poslanci! Skupna komisija 
vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja je v skladu s sklepom 
republiškega zbora z dne 9. septembra tega leta, ki je določil osnutek amand- 
majev k ustavi SR Slovenije, pripravila in predložila besedilo predloga ustavnih 
amandmajev k ustavi SR Slovenije. Pred republiškim zborom je naloga, da 
v smislu 2. točke X. amandmaja k republiški ustavi določi predlog sprememb 
ustave, ga predloži vsem drugim zborom v obravnavo in sklepanje ter po 
odločanju o morebitnih predlaganih spremembah razglasi ustavne amandmaje. 

Besedilo predloga ustavnih amandmajev, ki ga imate danes pred seboj, 
je sestavljeno na podlagi pripomb in predlogov v javni razpravi, stališč, ki sta 
jih v javni razpravi sprejela predsedstvo in izvršni odbor republiške konference 
Socialistične zveze, in na podlagi mnenj zborov delovnih skupnosti republiške 
skupščine, ki so podprli osnutek ustavnih amandmajev in ki so tudi sestavni 
del gradiva za današnjo sejo. K razčiščevanju mnogih vprašanj, ki jih urejajo 
predloženi ustavni amandmaji, je prispevalo svoj delež tudi posvetovanje o 
republiki kot državi in samoupravni skupnosti, ki ga je v Kranju organizirala 
skupnost slovenskih občin, čeprav je posvetovanje seglo v skladu s svojim 
poglavitnim namenom v problematiko, ki se bo celovito reševala v drugi fazi 
ustavnih sprememb v novi republiški ustavi. 

S tem se v zvezi s prvo fazo ustavnih sprememb končuje široka politična 
dejavnost, ki je trajala, lahko rečemo, od prvih razprav v predsedstvu ZKJ 
v letu 1970 o potrebnih spremembah zvezne ustave celo 1971. leto. Razprava je 
zajela poleg družbenopolitičnih organizacij in z njihovo veliko angažiranostjo 
številne strokovne in znanstvene institucije ter znanstvene in strokovne de- 
lavce, segla >v široke množice delovnih ljudi in občanov in bila ves čas v sre- 
dišču pozornosti široke javnosti. Iz priloženih gradiv je razviden njen obseg, 
urejene so pripombe in predlogi, na katere daje obrazložitev besedila tudi od- 
govor; posebej je dan pregled, kako so bili predlogi upoštevani v predloženem 
besedilu ustavnih amandmajev. Predsedstvo in izvršni odbor republiške konfe- 
rence Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije sta dala politično oceno 
javne razprave, s katero ste seznanjeni. Mislim, da vse to bistveno razbremenjuje 
moje poročilo. Ustavna komisija vseh zborov, ki je na svojih sejah in še po- 
sebej v svojih delovnih skupinah intenzivno in skrbno pretresala dane pri- 
pombe, mnenja in predloge, kakor tudi različne možne ustavnopravne formu- 
lacije sprejetih oziroma prevladujočih stališč, je prepričana, da predloženo 
besedilo ustavnih amandmajev ustrezno izraža zahteve, stališča in predloge, 
o katerih je bila dosežena enotnost ozirOma, ki so prepričljivo prevladali tako 
v javni razpravi kot v sami ustavni komisiji. Naj ob vsem tem opozorim le 
na dvoje: 

Ze ob pobudi za spremembo ustave smo ugotavljali, da posegajo predvidene 
spremembe zelo globoko v naše družbeno življenje in v življenje osnovnih 
ljudskih množic z vsemi njegovimi različnimi nasprotnimi in protislovnimi 
interesi in da je zato razumljivo, da spremembe vzbujajo tudi nerazumevanje 
in odpore. Lahko rečemo, da smo v široki demokratični diskusiji in z inten- 
zivnim političnim delom v Sloveniji nerazumevanje in odpore uspešno prema- 
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govali, tako da so predložene spremembe dosegle vso podporo in da se je pri 
tem utrjevala naša enotnost. Sedaj pa bo treba zagotoviti, da se bodo s prav 
tako enotnostjo ustavni amandmaji v praksi tudi uresničevali ter razmerja v 
družbi spreminjala, tako kot amandmaji zahtevajo, da se bodo torej sproti 
premagovali morebitni poskusi izigravanja amandmajev ali odlaganja njihove 
uporabe, do katerih lahko pride oziroma že prihaja v posameznih okoljih ozi- 
roma področjih družbenega življenja. 

In dalje, če v luči zadnjih dogodkov na Hrvatskem ter neenotnosti v Zvezi 
komunistov presojamo politična dogajanja pri nas, pa tudi drugod v Jugosla- 
viji, potem lahko ugotovimo, da potrjujejo že večkrat poudarjeno dejstvo, da 
ustavni amandmaji ne predstavljajo nekakšne oddaljene vizije naše družbene 
ureditve, ampak da brez njih in njihovega uresničevanja nismo sposobni rešiti 
najbolj perečih življenjskih vprašanj naših delovnih ljudi in našega družbenega 
in političnega razvoja tako v celotnem družbenem življenju kot na posameznih 
področjih. Vsakršno obotavljanje pri tem bi še bolj zaostrovalo politični položaj 
v Jugoslaviji. Izvajanje amandmajev predstavlja torej neizogiben pogoj kon- 
solidacije pK>htičnih razmer v Jugoslaviji in v vsaki njeni republiki in avto- 
nomni pokrajini. Perečih problemov našega razvoja ne rešujemo zato, ker 
jih ne bi znali ali ker ne bi razpolagali z dovolj sposobnimi gospodarskimi, 
družbenimi, strokovnimi in političnimi delavci in institucijami, ampak zato, ker 
jih v sedanjem sistemu družbenopolitičnih in ekonomskih odnosov s tako 
močnimi ostanki etatizma in vlogo od samoupravne baze ločenih centrov 
finančne in gospodarske moči in s sedanjim gospodarskim sistemom ne moremo 
reševati. Ustavne spremembe s svojo socialistično samoupravno demokratično 
vsebino pa zahtevajo vzpostavljanje družbenoekonomskih in političnih od- 
nosov, ki bodo omogočali in z njimi lastno logiko in zakonitostjo tudi zagotav- 
ljali njihovo reševanje. 

Tovarišice in tovariši poslanci! 
Temeljna izhodišča za pripravo predloženih ustavnih sprememb so vsebo- 

vana že v pobudi za začetek postopka za spremembo ustave, v obrazložitvi 
in v mojem poročilu ob določitvi osnutka ustavnih amandmajev za javno 
razpravo 9. septembra tega leta. Tega tu nočem ponavljati. Prejeli ste tudi 
pismeno obrazložitev besedila predloga ustavnih amandmajev od XXV do LIII 
k ustavi SR Slovenije. Zato se bom v tej uvodni razlagi omejil le na nekatera 
od tistih bistvenih vprašanj, ki zahtevajo v zvezi z javno razpravo in predlo- 
ženimi amandmaji dodatna pojasnila. 

Najprej naj ugotovim, da je bila v javni razpravi podprta — z izjemo 
nekaj posamičnih predlogov — opredelitev Socialistične republike Slovenije 
kot države, ki temelji na suverenosti slovenskega naroda in na oblasti in 
samoupravljanju delavskega razreda in vseh delovnih ljudi, in socialistične 
samoupravne demokratične skupnosti delovnih ljudi in občanov, slovenskega 
naroda ter italijanske in madžarske narodnosti. Taka opredelitev jasno izraža 
razredni značaj in samoupravno socialistično vsebino naše republike in nje- 
nega razvoja, tako da je tudi kot oblika in izraz suverenosti našega naroda jam- 
stvo nadaljnjega socialističnega samoupravnega razvoja tako Socialistične re- 
publike Slovenije kot socialistične Jugoslavije in njegovega internacionalistič- 
nega, humanega bistva, nezdružljivega s kogarkoli in kakršnimkoli unita- 
rizmom in hegemonijo. 

Predloženi amandmaji izražajo nadaljnjo stopnjo graditve slovenske države 
v okviru socialistične Jugoslavije in torej predstavljajo pomemben korak 
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dalje v razvoju, ki sta ga ustavnopravno izrazila že Zbor odposlancev sloven- 
skega naroda v Kočevju oktobra 1943. leta in prvo zasedanje Slovenskega 
narodnoosvobodilnega sveta v Črnomlju februarja 1944. Ob nekaterih mnenjih, 
češ da šele sedaj rešujemo nacionalno vprašanje, velja poudariti kontinuiteto 
Socialistične republike Slovenije kot države delavskega razreda in vseh de- 
lovnih ljudi, ki je zrastla v skupnem narodnoosvobodilnem boju in socialistični 
revoluciji vseh narodov in narodnosti Jugoslavije. Zbor odposlancev sloven- 
skega naroda v Kočevju in njegovi sklepi so bili tako kot drugo zasedanje 
AVNOJ v Jajcu prve manifestacije delavskega razreda, organiziranega kot 
država, ter suverenosti slovenskega naroda. Funkcije in pristojnosti republike 
so bile v obdobju po osvoboditvi različne glede na naloge, ki jih je socialistični 
razvoj postavljal. Vedno pa so bile v skladu z elementarnimi interesi sloven- 
skega naroda, delavskega razreda in vseh naših delovnih ljudi, združenih 
v enakopravni skupnosti z bratskimi narodi in narodnostmi socialistične Ju- 
goslavije. 

Predloženi amandmaji k republiški ustavi opredeljujejo vsebino, obliko in 
način odgovornosti naše republike tako za razvoj federacije in delovanje njenih 
organov v skladu z njenimi funkcijami, kakor za politični, gospodarski, kulturni 
in socialni razvoj, za njegovo socialistično samoupravno demokratično vsebino 
in za obrambo SR Slovenije same. S sprejetimi ustavnimi amandmaji k zvezni 
ustavi in predlaganimi amandmaji k republiški ustavi opredeljujemo med- 
sebojne odnose in odgovornost v Jugoslaviji kot celoti, med republikami in 
znotraj njih, v vsem našem družbenem in političnem življenju in razvoju. 
Ustava Socialistične republike Slovenije v svoji celoti, torej skupaj s pred- 
loženimi ustavnimi amandmaji, uveljavlja našo republiko v sestavu Socialistične 
federativne republike Jugoslavije v zgodovini in pred svetom kot sodobno 
izoblikovano suvereno državo z vsemi atributi njene suverenosti ter značil- 
nostmi in odgovornostmi socialistične samoupravne demokratične družbe. Uve- 
ljavljanje take socialistične samoupravne demokratične vsebine vseh republik 
kot držav in samoupravnih skupnosti predstavlja obenem tudi najmočnejšo 
kohezivno silo socialistične Jugoslavije in krepi njeno notranjo politično moč 
in njen mednarodni položaj. 

Z ustavnimi spremembami in njihovim uveljavljanjem se vedno bolj uve- 
ljavlja v našem družbenem življenju tudi njihova prava razredna vsebina, 
obenem pa se s tem izpodkopujejo družbenoekonomske in politične osnove 
tako nacionalizma kakor hegemonije in unitarizma ter z njimi povezanih sil 
birokracije in tehnokratizma. Zato je razumljivo in zakonito, da prihaja z ene 
strani do stopnjevanja odpora teh sil, z druge pa do vedno bolj brezkompro- 
misnega obračunavanja s temi silami s strani naprednih socialističnih sil. 
S tem velja vsekakor računati' tudi v prihodnje, zlasti ko bomo v drugi fazi 
ustavnih sprememb pristopili k še globlji spremembi v našem družbeno- 
političnem sistemu in življenju. 

Glede zadev in interesov, ki jih delovni ljudje in občani uresničujejo 
v republiki, se bom nekoliko dalj časa zadržal pri ustavnem položaju italijanske 
in madžarske narodnosti. SR Slovenija je v XXV. amandmaju opredeljena 
tudi kot socialistična samoupravna demokratična skupnost italijanske in ma- 
džarske narodnosti. To že samo po sebi vsebuje pravico narodnostnih skupnosti, 
da se organizirajo v samoupravne skupnosti in da v skladu z družbeno- 
političnim sistemom socialističnega samoupravljanja uveljavljajo svoje pravice 
in interese. Poleg tega je določilo osnutka v predlogu dopolnjeno z določili, 
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da delovni ljudje in občani v SR Sloveniji »varujejo narodnostni značaj, 
zagotavljajo položaj« teh narodnosti. Tako je poudarjena zaščita bistvenih 
značilnosti obeh narodnih skupnosti. Zagotavljanje položaja pa pomeni tudi 
potrebna normativna in ustrezna materialna oziroma finančna jamstva za 
uresičitev njihovih pravic in njihovega razvoja. S tem so upoštevane tudi 
zahteve za popolno in resnično enakopravnost narodnosti na območjih, kjer 
narodnosti živita. Jezikovna enakopravnost je v ustavi zagotovljena že z veljav- 
nimi določbami. V opredelitvi »varujejo narodnostni značaj« je vsebovana 
predvsem zaščita pred asimilacijo, varstvo kulture, tradicij, ustreza označitev 
teritorija, kjer narodnosti živita, ustrezno povezovanje z matičnim narodom 
kot tudi uporaba nacionalnih simbolov obeh avtohtonih narodnosti. S tem 
mislimo, da smo v bistvu zadovoljili vse zahteve, ki se lahko urejajo z ustavo 
in v tej fazi ustavnih sprememb. Koliko pa je potrebno z republiško ustavo 
zagotavljati ustrezna zastopstva teh narodnosti v republiških in občinskih 
skupščinah in ali je potrebno z ustavo institucionalizirati posebno skupščinsko 
telo za obranavanje vprašanj, ki zadevajo te narodnosti in kakšno naj bo to 
telo, pa bo mogoče proučiti v drugi fazi ustavnih sprememb in urediti v novi 
ustavi v skladu s spremembami skupščinskega sistema in z nadaljnjim razvojem 
delegatskega sistema. 

Že ob sprejemanju osnutka sprememb ustave SRS za javno razpravo 
sem govoril o razlogih, ki narekujejo, da se ustava dopolni z določili o vlogi 
Socialistične zveze v našem družbenopolitičnem j/n skupščinskem sistemu. 
Isto zahtevo je postavila republiška konferenca Socialistične zveze, pojavila pa 
se je tudi sicer v javni razpravi. Na tej podlagi je ustavna komisija ob sodelo- 
vanju članov predsedstva in izvršnega odbora republiške konference Sociali- 
stične zveze izoblikovala predlagani amandma. Lahko rečemo, da je ta amand- 
ma tako plod dolgoletnih razprav o vlogi Socialistične zveze, ki so pred več 
kot letom in pol privedle do dokumenta »Socialistična zveza delovnega ljudstva 
danes«, kakor političnega razvoja in dejanske vloge Socialistične zveze na 
Slovenskem v zadnjih letih. To je postalo neizogibno ob prevzemanju in dolo- 
čanju vse večjih in novih neposrednih odgovornosti republike. Naše izkušnje 
so že dovolj bogate za sklep, da ni razvoja socialistične demokracije brez 
ustrezne vloge in aktivnosti Socialistične zveze v našem družbenopolitičnem 
in skupščinskem sistemu. Brez tega se z ene strani nujno porajajo in krepijo 
tendence po političnem monopolu in osamosvajanju predvsem oblastvenih pa 
tudi drugih političnih struktur. Z druge strani pa se kot reakcija na to, naj- 
večkrat pa iz pobud za lasten politični monopol, pojavljajo tako imenovana 
gibanja skupin in skupinic pod raznimi imeni v različnih oblikah zunaj Socia- 
listične zveze ter mimo nje in zunaj samoupravnih struktur, ki postavljajo 
različne zahteve, katerih resnično družbeno in politično vsebino in smisel 
širša javnost težko razbere ter zato omogočajo široko manipuliranje z ljudmi 
in jih odvračajo od reševanja dejanskih problemov. 

Brez dvoma je razvoj dogodkov na Hrvatskem s pojavom tako imenovanega 
splošnega narodnega gibanja in z dejavnostjo organizacij zunaj in mimo 
Socialistične zveze dovolj prepričljivo pokazal, kako zlasti ob podcenjevanju 
nacionalizma nedoslednost in neodločnost glede vloge Socialistične zveze in 
njenega mesta v političnem življenju lahko privedeta do dezorientacije množic 
in političnega aktiva, do psevdoliberalističnega oportunizma in do zlorabljanja 
naše demokracije in kako vse to omogoči in olajša prodor sil, ki so proti 
socializmu in samoupravljanju. Z druge strani pa moramo prav v interesu raz- 
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voja naše socialistične demokracije sistematično ustvarjati in utrjevati splošne 
družbenopolitične pogoje in politično klimo za to, da se bodo delovni ljudje 
in občani kot posamezniki in v vseh oblikah svojega interesnega povezovanja 
in združevanja ne glede na družbeni položaj, nazorske in druge razlike naj- 
aktivneje in z vso iniciativo vključevali v družbenopolitično življenje s svojimi 
pobudami, ocenami, stališči, kritiko in predlogi za drugačne rešitve itd. ter 
da bodo razpolagah z realno možnostjo, da bodo take in podobne iniciative 
upoštevane oziroma javno in demokratično preizkušene glede njihove družbeno- 
politične vsebine in posledic, upoštevaje tudi vse strokovne vidike in material- 
no^finančne zahteve in posledice. 

Ker je kadrovska politika eden izmed bistvenih in najobčutljivejših ele- 
mentov sleherne politike, se s tem ustavnim amandmajem Socialistični zvezi 
posebej nalaga, da postavi kadrovsko politiko na take družbenopolitične 
osnove, ki bodo na najmanjšo možno mero, če že ne v celoti, izključile vse 
karakteristike boja za oblast in jo v resnici spremenile v izbiro najprimernejših 
kandidatov, hkrati pa tudi izbiro med njimi za odgovorne družbene funkcije. 
Brez dvoma bodo spremembe v nadaljnjem razvoju delegatskega sistema 
zagotovile novo kvaliteto tudi na tem področju, ker bodo zahtevale in omogo- 
čale še več demokratičnosti in kontrole javnosti. To mora priti do izraza že 
na prihodnjih volitvah 1973. leta. Zato je toliko pomembnejše, da se že v tej 
fazi ustavnih sprememb opredelita vloga in odgovornost Socialistične zveze. 

To so nekatere intencije XXVI. amandmaja. Z njimi se nekatere načelne 
določbe iz ustave SFRJ iz leta 1963 na ustrezen način prevzemajo kot norma- 
tivne določbe, dodane pa so tudi nekatere nove določbe. Z njimi se aktivnost 
občanov v Socialistični zvezi uveljavlja kot njihova ustavna pravica. Z druge 
strani pa se tako opredeljuje tudi obveznost organizacij Socialistične zveze in 
vseh drugih neposredno zainteresiranih družbenih dejavnikov, da se Socia- 
listična zveza vsestransko usposobi za tako aktivnost občanov in družbeno 
vsebino njenega dela. Ob že zastavljenem delu Socialistične zveze bodo te 
določbe pospešile procese, ki tečejo v tej smeri. Od občanov samih in od komu- 
nistov in še posebej od njihove aktivnosti v konkretnih sredinah pa postaja 
vedno bolj neposredno odvisno', koliko in kako hitro se bo Socialistična zveza 
s svojimi organizacijami v resnici spremenila v učinkovit organ neposredne 
demokracije in socialističnega samoupravnega družbenoekonomskega in poli- 
tičnega sistema. 

Prehajam na amandmaje, ki urejajo družbenoekonomske odnose4 Posebej 
bi se zadržal le pri nekaterih konkretnih predlogih iz javne razprave, ki so 
se pojavili že med razpravo o amandmajih k zvezni ustavi in se ponovili tudi 
ob razpravi o amandmajih k republiški ustavi. 

Tako naj bi po prvem predlogu v prvem odstavku 2. točke XXVII. amand- 
maja prevzeto zvezno besedilo, ki govori o tem, kaj je temeljna organizacija 
združenega dela, dopolnili z določbo, da so delavci v temeljni organizaciji 
združenega dela nosilci vseh pravic in obveznosti, ki izvirajo iz njihovega polo- 
žaja v tej organizaciji. Kolikorkoli se lahko strinjamo z namenom teh predlogov, 
gre vendarle za spreminjanje vsebine prevzetega zveznega besedila, ki bi 
v praksi utegnilo pripeljati do bistvenih sprememb njegovega smisla in vsebine, 
česar pa v republiški ustavi ne smemo dovoliti, ker gre za urejanje temeljev 
družbenoekonomskih samoupravnih odnosov v naši družbi. Dopolnilo bi se 
dalo razumeti namreč tudi tako, da se delovnim organizacijam, ki so sestavljene 
iz večjega števila temeljnih organizacij, že z ustavo jemlje sposobnost biti 
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pravna oseba. To pa bi lahko povzročilo mnogo nejasnosti v pravnem prometu. 
Zato smo menili, da je za sedaj pravilnejše, če se ti odnosi urejajo s statutom 
v vsaki organizaciji združenega dela v skladu s konkretnimi zahtevami glede 
tehnologije in organizacije dela ter njenega položaja na trgu oziroma v družbi 
v skladu z njeno družbeno funkcijo. Tako se tudi to vprašanje v sedanjih 
razmerah in možnostih neposredne uporabe XXI. in XXII. amandmaja k zvezni 
ustavi postavlja predvsem kot vprašanje pripravljenosti in sposobnosti samih 
delavcev v teh organizacijah, njihovih organizacij ZK in sindikatov ter nji- 
hovih samoupravnih organov, da uveljavijo svoje, z ustavo zajamčene pravice 
v konkretnih pogojih njihovih delovnih organizacij. Brez aktivnosti lastnih, 
subjektivnih sil, ni mogoče v nobeni delovni organizaciji zagotoviti niti ustrez- 
nih samoupravljalskih odnosov niti pravic delavcev v temeljnih organizacijah 
združenega dela tako v velikih proizvodnih integracijskih sistemih niti v odnosih 
do bank ali do velikih trgovskih podjetij, ki razpolagajo in odločajo o njihovi 
presežni vrednosti, se pravi o njihovem minulem delu. 

V zvezi z ustanavljanjem temeljnih organizacij združenega dela je brez 
dvoma na mestu odločitev mnogih organizacij združenega dela, da uresniče- 
vanje ustavnih amandmajev, zlasti pa konstituiranje temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela, ne sme postati kampanja, ampak mora biti rezultat sistematičnih 
strokovnih, političnih, ekonomskih, organizacijskih in tehnoloških proučevanj 
in odločitev. Vendar pa to ne sme pomeniti odlašanja pri zagotavljanju 
pravic, ki jih imajo delavci sedaj po ustavi, ker bi se to utegnilo prej ali slej 
maščevati takim delovnim organizacijam in najbolj verjetno z intervencijo 
delavcev samih. 

Pri amandmajih, ki pretežno povzemajo že veljavne zvezne amandmaje, 
so se v javni razpravi pojavila predvsem vprašanja v zvezi z uresničevanjem 
posameznih ustavnih načel v praksi in v zvezi z oblikovanjem nove zakono- 
daje oziroma usklajevanjem zveznih zakonov z novim ustavnim sistemom. 
Pri preostalih amandmajih pa se nam že pred njihovo uveljavitvijo kot vpra- 
šanja postavljajo naloge, ki jih bomo lahko reševali šele v naslednji fazi 
ustavnih sprememb. Sem sodi problematika medsebojnih pravic in obveznosti 
na podlagi minulega dela, kolikor zahtevajo ustavnopravno opredelitev. Ustavna 
komisija je v ta namen ustanovila posebno delovno skupino. Isto velja tudi 
za problematiko samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja 
ter s tem vprašanjem in z minulim delom povezano problematiko dejavnosti 
posebnega družbenega pomena, ki je sedaj urejena v posebnem republiškem 
amandmaju. Sem spada tudi problematika nadaljnjega izpopolnjevanja pri 
urejanju odnosov v interesnih skupnostih, ne samo na področju družbenih 
služb, ampak tudi takih dejavnosti, kot so elektrogospodarstvo, vodno gospo- 
darstvo, gospodarjenje s cestami in podobno, da bi onemogočili obnavljanje 
državnega kapitala ter zagotovili čim večji vpliv vseh neposrednih nosilcev 
družbenih interesov in v skladu s tem tudi ustrezno samoupravno financiranje 
teh dejavnosti in njihovega razvoja. Sem spada še ustavnopravna ureditev 
sistema visokega šolstva — s katerim je povezano tudi urejanje družbenega 
statusa študenta — v skladu s celotnim sistemom izobraževanja in družbeno- 
ekonomskimi odnosi na tem področju. Ustavna komisija je sklenila, da tudi 
v ta namen ustanovi posebno delovno skupino. 

V zvezi z zahtevo sindikata delavcev družbenih dejavnosti naj se v XXVII. 
amandmaju posebej uredi položaj delavcev v upravi in pravosodju ter določijo 
njihove temeljne pravice, pa lahko rečem le to, da bo potrebno specifičnosti 
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položaja teh delavcev in njihovih pravic proučiti v drugi fazi ustavnih spre- 
memb, da bi jih ustrezno vključili v novo ustavo SR Slovenije. Ustavni zakon 
za izvedbo ustavnih amandmajev pa zahteva, da se sedanji zakon na tem pod- 
ročju, ki prav gotovo ne ustreza, uskladi z ustavnimi amandmaji že do 31. 12. 
1972. leta. 

V zvezi z uveljavljanjem oziroma uresničevanjem temeljnih družbeno- 
ekonomskih odnosov, ki se urejajo v zvezni ustavi in v ustavah republik, 
naj omenim še vprašanje družbenega planiranja. Znano je, da amandma zvezne 
ustave o planiranju postavlja družbeni plan Jugoslavije na nove osnove 
s tem, da določa kot temeljno izhodišče za njegovo sestavo samoupravno 
sporazumevanje in družbeni dogovor delovnih ljudi in vseh samoupravnih 
nosilcev družbenega razvoja v družbeni bazi ter dogovor republik in avto- 
nomnih pokrajin o ekonomski politiki skupnega pomena. Določeno je tudi, 
da morajo biti osnove družbenega plana Jugoslavije v smislu amandmaja 
XXXIII sprejete ob soglasju republik. Vendar pa o ekonomski politiki skup- 
nega pomena kakor tudi o osnovah družbenega plana Jugoslavije doslej še 
nismo razpravljali, čeprav je to hkrati skupna osnova za politiko cen, emisijsko 
politiko, politiko kreditnih odnosov s tujino itd., ki se tudi sprejemajo ob 
soglasju republik v skladu z določilom XXXIII. zveznega amandmaja. Temu 
amandmaju je podoben tudi republiški amandma, ki se tudi v naši republiki 
ni pokazal dovolj močan, da bi spremenil karakter in prakso planiranja v 
skladu z zahtevami samoupravnega razvoja pri nas, niti ni mogel vplivati 
na prakso planiranja v jugoslovanskem merilu. Zato bo potrebno v drugi 
fazi pri izdelavi nove ustave SFRJ in naše republiške ustave brez dvoma mnogo 
več prizadevanj za ustrezno opredelitev družbenega planiranja tako v načel- 
nem delu ustave kot tudi v njenih normativnih določbah. 

Novi republiški amandmaji, ki jih je ustavna komisija izoblikovala na 
podlagi zahtev javne razprave, so v obrazložitvi dokaj podrobno utemeljeni. 
Zato se bom zadržal samo pri njihovih poglavitnih značilnostih. 

Amandmaji k zvezni in republiški ustavi povečujejo vlogo in odgovornost 
sindikatov pri uveljavljanju pravic delavcev v udeležbi na ustvarjenem družbe- 
nem dohodku, pri združevanju njihovega dela in sredstev, pri zaščiti pravic 
delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela in njihovih pravic na pod- 
lagi vzajemnosti, solidarnosti in socialne varnosti, dalje v samoupravnem spo- 
razumevanju in družbenem dogovarjanju, pri varstvu pravic delavcev, ki so 
zaposleni v dopolnilnem delu pri zasebnikih itd. Pomembno in z razvojem dele- 
gatskega sistema vse bolj odgovorno je tudi njihovo sodelovanje v kandi- 
dacijskem postopku. Z amandmajem XXXI postaja zagotavljanje vpliva delav- 
cev na družbeno odločanje in uveljavljanje njihovih samoupravnih pravic v 
sindikatih in z njihovo pomočjo ustavna pravica delavcev. Tudi ta amandma 
je nastal na podlagi javne razprave in stališč predsedstva in izvršnega odbora 
Socialistične zveze. Takšen kot je, izraža dejstvo, da so tudi sindikati — tako kot 
Socialistična zveza — postali sestavni del in bistveni element celotnega samo- 
upravnega sistema. Iz amandmaja sledi tudi odgovornost sindikatov, da se za 
take naloge usposobijo in svojo dejavnost usmerijo tako, da bodo delavci z 
njihovo pomočjo resnično uveljavljali svoje pravice tako v organizacijah zdru- 
ženega dela kot v celotnem samoupravnem in družbenopolitičnem sistemu. 

V zvezi z novim amandmajem o varstvu okolja bi želel še posebej poudariti, 
da ima ustavno dopolnilo predvsem dvojen pomen: 
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Industrializacija si je v razvoju zadnjih 25 let pridobila povsem izjemen 
položaj. Pogosto se zaradi ciljev in nalog razvoja industrije in gospodarskih 
parnog, od katerih je ta razvoj odvisen, ne upoštevajo zakoni in sprejemajo 
rešitve, ki neposredno ogrožajo zdravje ljudi, zmanjšujejo humane življenjske 
razmere ter pri računih ekonomske upravičenosti investicij in njihovih lokacij 
ne upoštevajo potrebnih stroškov za zaščito okolja, zdravja prebivalstva itd. 
Omenjeni amandma naj potemtakem ustvari ustavnopravne pogoje za vzposta- 
vitev potrebnega ravnotežja tako s smotrnim ravnanjem in odločanjem de- 
lovnih ljudi in občanov kot tudi z ustreznim usmerjanjem s strani republiških 
in občinskih organov. 

Načrtno gospodarjenje s prostorom postaja s tem amandmajem ustavno 
opredeljena dolžnost in skrb vseh dejavnikov. To pa je še zlasti spričo dejstva, 
da imamo v SR Sloveniji le 5'% vseh površin res ugodnih za poselitev, ena 
od najpomembnejših nalog. V obveznem in stalnem prostorskem načrtovanju 
se mora kazati tudi odgovornost današnje družbe za možnosti gospodarskega 
razvoja in za zdrave in humane življenjske razmere prihodnjih rodov. 

Stanovanjska politika je bila v vsem povojnem razdobju pomembna skrb 
celotne družbe, ki je z močjo države nacionalizirala zemljišča in stanovanjske 
hiše, določala stanarino in visoko zaščitila stanovalce. Administrativno in eko- 
nomsko vmešavanje države v stanovanjsko gospodarstvo in odvisnost delovnih 
ljudi glede enega najbolj perečih vprašanj njihovega življenja od odločitev 
administrativnih ali politično-izvršnih organov ter s tem omejevanje njihovega 
odločanja glede zagotavljanja stanovanj je bilo z resolucijo zvezne skupščine 
leta 1965 v veliki meri odpravljeno. Obenem pa je bil poudarjen tudi ekonomski 
pomen tega vprašanja, saj je bilo z ene strani stanovanjsko gospodarstvo do- 
sledneje postavljeno na objektivno dane ekonomske temelje, z druge strani pa 
zahtevano, naj občine uveljavijo diferencirano politiko stanarin, upoštevaje 
potrebo po družbeni pomoči družinam z nižjimi dohodki. Izhodišče resolucije 
pa v minulem obdobju niso bila docela uresničena, prišlo je celo do povečanja 
socialnih razlik na tem področju. Zato so se okrepile tendence in zahteve po 
ponovnem administrativnem urejanju razmerij v stanovanjskem gospodarstvu. 

Predloženi ustavni amandma opredeljuje odnose in odgovornost organov 
republike in občin do stanovanjskega gospodarstva in podčrtava njihovo mesto 
in obveznosti v stanovanjski politiki. Hkrati pa določa, da delovni ljudje v zdru- 
ženem delu povsem samostojno ter na podlagi samoupravnih sporazumov in 
družbenih dogovorov rešujejo svoje stanovanjske probleme. Amandma določa 
tudi njihove stanovanjske pravice v hišnih svetih in stanovanjskih interesnih 
skupnostih ter ureja financiranje dejavnosti teh skupnosti. Dalje daje podlago 
za razširitev samouprave na področuj programiranja in gradnje novih stano- 
vanj, uvaja družbeno pomoč za nekatere kategorije delovnih ljudi z nižjimi do- 
hodki pri uporabi in graditvi stanovanj ter obvezuje organe republike in občin 
glede določanja stanovanjske politike, uresničevanja in zagotavljanja stano- 
vanjske graditve in drugih pogojev pri reševanju stanovanjskega vprašanja. 

Mislim, da so v obrazložitvi zelo jasno opisani tako nastanek kot družbeno- 
ekonomska vsebina in pomen posebnega amandmaja o kmetijskih proizva- 
jalcih, ki delajo z delovnimi sredstvi v njihovi lastnini. Nastal je na zahtevo 
javne razprave kot konkretizacije določil amandmaja o osebnem delu z de- 
lovnimi sredstvi v osebni lastnini in rešitev, ki so se izoblikovale v izčrpni in 
široki javni razpravi o osnutku republiškega zakona o združevanju kmetov v 
zadruge, organizacije združenega dela in pogodbene skupnosti. V zadnji točki 
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amandma še posebej potrjuje temeljna načela republiškega zakona glede skup- 
nega gospodarjenja z gozdovi. 

Ob tej priložnosti želim poudariti samo to, da so bila stališča o načelih in 
pravicah, ki jih ureja ta amandma, jasno določena že lani na plenarnem zase- 
danju CK ZKS kakor tudi kasneje na konferencah Zveze komunistov Slove- 
nije in Jugoslavije. Tako kot pri zakonu o gospodarjenju z gozdovi je težišče 
problemov sedaj v tem, da se ta politika in stališča v resnici sistematično 
uveljavljajo v skladu s specifičnimi pogoji in konkretnim položajem razvoja 
kmetijstva in-gozdarstva na vsakem območju. To bo tudi učinkovita pomoč pri 
premagovanju posledic inflacije za položaj kmetov in razvoj njihove pro- 
izvodnje. To pa je tudi posebnega pomena kot izkušnja v razvijanju sodobnega 
visoko produktivnega in na trg orientiranega kmetijstva s spreminjanjem 
razdrobljene kmetijske proizvodnje v združeno delo, ki temelji na samoupravnih 
socialističnih proizvodnih odnosih. 

Problematiko nerazvitih območjih naše republike obravnavajo in urejajo 
predloženi amandmaji mnogo širše v primerjavi z republiškim zakonom. Iz- 
hodišče te ureditve ni predvsem in neposredno v položaju in problematiki 
določenega območja, ampak dosledno v položaju delovnega človeka in v nje- 
govih pogojih za delo in življenje oziroma za razvijanje delovnih sposobnosti, 
zdravja, izobrazbe, znanja in kulture, tako njegovih kot njegove družine. 
Tako izhodišče pa je skupna značilnost predlaganih ustavnih sprememb. Tu je 
posebno pomemben XLII. amandma, ki določa, da organi republike , v okviru 
z ustavo in zakoni določenih pravic določajo splošno politiko skladnega gospo- 
darskega, kulturnega in socialnega razvoja, skrbijo za njeno uresničevanje, 
uveljavljajo izenačevanje splošnih pogojev za delo in življenje delovnih ljudi 
in občanov na podlagi vzajemnosti in solidarnosti in določajo temelje politike 
socialne varnosti, zaposlovanja in poklicnega usmerjanja. Taka politika pa se 
mora konkretizirati v družbenem planu Slovenije, v katerem se določajo 
temeljni cilji in naloge njenega skladnega razvoja. V amandmaju (XL), ki 
govori o proračunu, pa je predvidena možnost, da se sredstva republiškega 
proračuna uporabljajo med drugim tudi za pomoč nerazvitim območjem v SR 
Sloveniji ob pogojih in merilih, določenih z zakonom. K razvoju teh območij 
lahko pomembno prispeva uresničevanje amandmaja o samostojnem oprav- 
ljanju osebnega dela in še posebej amandmaja o kmetijstvu. 

Po mnenju ustavne komisije je tak način ustavnega urejanja problematike 
socialnih razlik, ki nastajajo zaradi neenakomernega razvoja in zaostajanja 
posameznih območij, najprimernejši med drugim tudi zato, ker dopušča razvojni 
politiki najširše možnosti za reševanje teh vprašanj v skladu s spremembami, 
ki jih prinaša razvoj, in s specifičnimi potrebami vsakega razdobja. 

Na področju družbenopolitičnega sistema naj najprej ugotovim, da je 
razprava o amandmaju, ki obravnava vprašanja materialne podlage za razvoj 
krajevnih skupnosti (amandma XLI), odprla vrsto vprašanj, ki jih bo mogoče 
obravnavati in reševati šele v naslednji fazi, posebno v okviru nadaljnjega 
razvoja komunalnega sistema. Glede teh vprašanj postaja vedno bolj inten- 
zivno delo delovnih skupin zvezne ustavne komisije ob tesnem sodelovanju 
z delovnimi skupinami republiških ustavnih komisij. Intenzivnost tega dela se 
bo še stopnjevala, ko bodo republiške ustavne komisije končale svoje delo 
v zvezi s prvo fazo ustavnih sprememb. 

V predlogu ustavnih amandmajev urejamo tudi funkcije, ki jih republika 
izvaja prek svojih organov. 
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V amandmaju XXV, ki ppredeljuje Socialistično republiko (Slovenijo, 
je med drugim navedeno, katere skupne interese delovni ljudje in občani zago- 
tavljajo in uresničujejo v SR Sloveniji in na kakšen način. V njem je uve- 
ljavljeno načelo, da delovni ljudje in občani uresničujejo svoje suverene 
pravice v republiki, v SFRJ pa le tedaj, kadar je to v skupnem interesu 
po sporazumu vseh republik in pokrajin tako določeno z ustavo SFRJ. 

Pri določanju načina in oblik tako ugotavljanje kot uresničevanje skupnih 
interesov delovnih ljudi in občanov znotraj republike pa izhajamo iz načela, 
da delovni ljudje in občani ugotavljajo in uresničujejo skupne interese pred- 
vsem v temeljnih organizacijah združenega dela in vseh oblikah njihovega 
združevanja, v samoupravnih interesnih skupnostih, v krajevnih skupnostih 
in v občinah. Nato pa so nanizane preostale oblike ugotavljanja in uresniče- 
vanja skupnih interesov, in sicer: neposredno sodelovanje krajevnih skupnosti 
in občin ter skupni medobčinski organi samoupravljanja, samoupravno sporazu- 
mevanje ter družbeno dogovarjanje prek organov in organizacij republike, 
dejavnost družbenopolitičnih organizacij in drugih organizacij in društev 
ter svobodne in vsestranske aktivnosti občanov. 

Organi in organizacije republike so tako le ena od organizacijskih oblik, 
prek katerih delovni ljudje in občani uresničujejo svoje skupne interese. 
Funkcije oziroma pristojnosti organov in organizacij republike so torej izve- 
dene in morajo izražati skupni interes samoupravne družbene baze. Pri tem je 
treba še posebej poudariti pomen določbe 4. točke amandmaja XXV, ki opre- 
deljuje, usmerja in omejuje pravice in dolžnosti družbenopolitičnih skupnosti 
pri opravljanju funkcij oblasti prek njihovih organov. Določeno je namreč, 
da samoupravni položaj in pravice delovnega človeka in občana predstavljajo 
temelj, mejo in smer uresničevanja pravic in dolžnosti družbenopolitičnih 
skupnosti pri opravljanju funkcij oblasti. To načelo velja za vse družbeno- 
politične skupnosti, torej tudi za republiko. 

Taka izhodišča in tak značaj organov in organizacij republike ter njihovih 
funkcij v besedilu predloga amandmajev v primerjavi z osnutkom skoraj niso 
doživeli sprememb, saj jim je javna razprava brez pridržka pritrdila. 

Skupni interesi oziroma zadeve, ki se v SR Sloveniji uresničujejo po njenih 
organih in organizacijah po državni poti, pa ne morejo biti neopredeljene 
in prepuščene volji teh organov samih oziroma trenutnim potrebam in možno- 
stim; zato smo že v amandmaju XXV zapisali, da morajo biti te zadeve dolo- 
čene v ustavi. To načelno izhodišče je nato konkretizirano predvsem v amand- 
majih XLII in XLIII, pa tudi na nekaterih mestih v drugih amandmajih, 
kjer so opredeljene posamezne naloge republiških organov. 

Prizadevanje, da bi se ob tako opredeljenih republiških pristojnostih na 
drugi strani podrobneje in širše opredelile tudi funkcije oziroma pristojnosti 
občine, pa v tej fazi še niso prinesla ustreznih rešitev. Taka nova opredelitev 
občine in njenih funkcij namreč zahteva do kraja razčiščene družbenoekonom- 
ske odnose in predpostavlja konsistentno izdelan politični sistem v samoupravni 
občini in krajevni skupnosti. To pa so vprašanja, ki pridejo na dnevni red v 
naslednji fazi ustavnih sprememb. Glede pravic in dolžnosti občine ter njenih 
organov v sedanji fazi v bistvu ostajamo pri ureditvi sedanje ustave SR Slo- 
venije. Vendarle prizadevanja niso bila povsem brezuspešna, saj je prišlo 
do nekaterih bistvenih premikov, predvsem pri razmejitvi republiških pri- 
stojnosti od urejanja skupnih interesov v občini, krajevni skupnosti, samo- 
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upravni interesni skupnosti in organizaciji združenega dela. To velja še posebej 
za amandma XLIII v zvezi z opredelitvijo republiške zakonodajne pristojnosti. 

Republiška zakonodajna pristojnost je v omenjenem amandmaju podrobno 
opredeljena. Izčrpno so naštete vse zadeve skupnega pomena za delovne ljudi 
in občane, za katerih urejanje lahko republiška skupščina sprejema zakone. Pod 
vplivom številnih pripomb in predlogov javne razprave so bile te zadeve še 
natančneje precizirane, ustrezneje sistemizirane in na nekaterih področjih še 
dopolnjene, tako da lahko rečemo, da v sedanji obliki izbor teh zadev pred- 
stavlja najširši družbeni dogovor. 

Pri takem definiranju republiških zakonodajnih pristojnosti predpostav- 
ljamo, da delovni ljudje in občani na samoupravni podlagi neposredno odločajo 
o svojih in skupnih interesih v temeljni organizaciji združenega dela in vseh 
oblikah njihovega združevanja, samoupravnih interesnih skupnostih, krajevnih 
skupnostih in občinah, v republiki pa urejajo le tiste zadeve skupnega pomena, 
ki so v ustavi izrecno zapisane. Iz tega določno izhaja, da vse, kar ni opredeljeno 
v ustavi kot pravica in dolžnost republike in njenih organov oziroma kot repu- 
bliška zakonodajna funkcija (v zvezni ustavi pa zvezna), predstavlja področje 
urejanja delovnih ljudi in občanov v občini in samoupravnih skupnostih. Taka 
opredelitev zakonodajne funkcije pa nalaga, da bo treba obseg republiških zako- 
nodajnih pooblastil ponovno pregledati in morda deloma revidirati v naslednji 
fazi ustavnih sprememb, ko bo samoupravljanje v občini, krajevni skupnosti in 
drugih samoupravnih skupnostih določneje urejeno. 

Vendar zakonsko urejanje ne bo edini in poglavitni način urejanja zadev 
skupnega pomena, ki sodijo v zakonodajno pristojnost republike; na posameznih 
področjih bosta zakonsko urejanje vedno bolj nadomeščali družbeno dogovar- 
janje in samoupravno sporazumevanje. Na področjih, kjer je primarno urejanje 
vprašanj skupnega pomena stvar samoupravnih sporazumov in družbenih 
dogovorov, naj bi zakon omogočil družbeno intervencijo le v primeru, če po 
tej poti ne bi mogli uresničiti zastavljenih družbenih smotrov oziroma če so 
v nevarnosti socialistični samoupravni odnosi in trajni interesi delovnih ljudi 
v organizacijah združenega dela oziroma interesi širše družbene skupnosti. V 
nekaterih primerih naj bi bilo možno posamezna vprašanja na določenem 
področju urejati tako z zakoni kot tudi povsem enakovredno z družbenimi do- 
govori oziroma samoupravnimi sporazumi. Taka razmerja oziroma medsebojno 
povezovanje zakonskega in samoupravnega urejanja smo v nekaterih amand- 
majih pri pripravljanju predloga tudi povsem določno zapisali (na primer 
drugi odstavek 4. točke, 5. točka in tretji odstavek 8. točke amandmaja XXVII, 
drugi odstavek 1. točke amandmaja XXVIII). Poleg tega smo v amandmajih 
predvideli tudi poseben postopek za sprejem nekaterih pomembnejših zakonov 
oziroma tistih, s katerimi se omejujejo nekatere materialne in samoupravne 
pravice delovnih ljudi in občanov v organizacijah združenega dela, v samo- 
upravnih interesnih skupnostih, občinah in krajevnih skupnostih. Za sprejem 
takih zakonov smo v predlogu še dosledenje kot v osnutku predvideli posebno 
večino, in sicer večino glasov vseh poslancev v pristojnih zborih skupščine 
SR Slovenije, pa tudi poprejšnje mnenje oziroma soglasje zasedanja delegatov 
občin v skupščini SR Slovenije. Ti posebni pogoji za sprejem zakona pred- 
stavljajo nujni obrambni mehanizem za preprečevanje skrajnosti in poroštvo za 
sprejemanje pomembnih odločitev ob zadostni enotnosti in soglasnosti pri- 
zadetih. 
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V razmerjih med republiško zakonodajno funkcijo in občinsko normativno 
pristojnostjo oziroma sfero samoupravnega odločanja pa smo poskušali v 
sedanji fazi napraviti korak naprej tudi s tem, da smo v posebni točki amand- 
maja XLIII opredelili področje oziroma zadeve, ki so po svoji naravi take, da 
sodijo v samostojno urejanje v občini, krajevni skupnosti, v samoupravnih 
interesnih skupnostih in organizacijah združenega dela, in na katera lahko 
republika poseže samo z zakonom, s katerim določi le temeljna načela, ne 
more pa jih v celoti oziroma neposredno urejati. To pomeni omejitev dosedanjih 
zakonodajnih pooblastil republike na teh področjih in razširitev prostora 
samoupravnega urejanja in samostojnega odločanja v občini. Ustava ne nalaga 
republiški zakonodaji, da obvezno poseže na ta področja z določitvijo temeljnih 
načel — to pooblastilo je fakultativno in le omogoča, da ga republiška skupščina 
uporabi po potrebi, se pravi takrat, če je resnično izkazan skupni interes. Sicer 
pa se bodo na teh področjih vprašanja skupnega pomena namesto z zakonom 
pogosto urejala z družbenim dogovorom. 

V besedilu predloga amandmaja je bil tisti del, ki se nanaša na možnost 
sprejemanja republiških zakonov, ki vsebujejo le temeljna načela, v primerjavi 
s prvotnim osnutkom nekoliko spremenjen. V novem besedilu so upoštevane 
predvsem tiste načelne pripombe javne razprave, ki so se nanašale na določanje 
»splošnih« načel z republiškim zakonom in na določbo, da se tak zakon ne upo- 
rablja neposredno. Namesto »splošnih načel« so sedaj predvidena določneje »te- 
meljna načela«, odpadel pa je odstavek, da se tak zakon ne uporablja nepo- 
sredno; s tem pa je za posamezne primere omogočena tudi neposredna uporaba 
temeljnih načel. Po teh spremembah je še jasneje izraženo, da republiškega 
zakona iz te točke ustavnega amandmaja ni mogoče enačiti s konceptom nek- 
danjega zveznega splošnega zakona, ki je določal splošna načela za urejanje 
odnosov, pomembna ža temeljno enotnost družbenega in političnega sistema 
ter se ni uporabljal neposredno. Gre za posebno vrsto republiškega zakona, 
s katerim se na določenih področjih na nov način opredeljuje razmerje repu- 
bliške zakonodajne funkcije do samostojnega in samoupravnega urejanja zadev 
v občini, krajevni skupnosti, samoupravnih interesnih skupnostih in organi- 
zacijah združenega dela. Republiška zakonodaja je na teh področjih omejena na 
eventualno določanje temeljnih načel zato, ker naj bi bilo neposredno urejanje 
družbenih zadev na teh področjih pravica in dolžnost delovnih ljudi in občanov 
v občinah in omenjenih primarnih samoupravnih skupnostih, ki pa morajo 
pri sprejemanju svojih predpisov oziroma splošnih aktov respektirati omenjeno 
temeljno načelo. 

Vpliv občin na urejanje zadev v republiki se izraža tudi prek zasedanja 
delegatov občin v republiški skupščini. Zasedanju delegatov dajejo ustavni 
amandmaji na nekaterih področjih pomembnejšo, vlogo. Tako dobiva to zaseda- 
nje nove pristojnosti pri sprejemanju zakonov, s katerimi se urejajo posamezna 
vprašanja zunaj okvira v amandmaju XLIII podrobno naštetih republiških 
pristojnosti, in sicer tako, da je za sprejem nekaterih zakonov potrebno dobiti 
njegovo mnenje, pri sprejemanju nekaterih zakonov (po drugem odstavku 
4. točke amandmaja XLIII) pa zasedanje delegatov neposredno soodloča s tem, 
da daje svoje soglasje k takemu zakonu. Močnejša vloga zasedanja delegatov 
občin je povsem upravičena, saj gre za soodločanje prav v tistih zadevah, ki 
neposredno zadevajo občane in delovne ljudi v občinski skupnosti ter samo- 
upravnih organizmih v občini. 
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Ob' sklepu tega poglavja želim poudariti dvoje. Prvič s tako ustavno ure- 
ditvijo pristojnosti je brez dvoma narejen pomemben poskus, da se v republiški 
ustavi dosledno izpelje načelo suverenosti občana — samoupravi j alca. Suvere- 
nost občana in delovnega človeka v naši samoupravni družbi mora biti uresni- 
čevana tako, da sam odloča o svojih interesih in skupnih zadevah, in sicer 
predvsem v temeljnih samoupravnih skupnostih (v temeljni organizaciji zdru- 
ženega dela, v samoupravni interesni skupnosti, v krajevni skupnosti) ali v 
občini, pa tudi v republiki (oziroma federaciji), kadar gre za skupne interese 
oziroma zadeve, ki so določene z ustavo. To svojo neodtujljivo ustavno pravico 
izvršuje neposredno-, kolikor pa to po naravi stvari ni mogoče, pa po svojih 
delegatih, ki so sodelovali pri spoznavanju in ugotavljanju njegovih posebnih 
in skupnih interesov. Praksa bo prav gotovo zahtevala še popravke v teh 
amandmajih vsebovanih rešitev. Ti amandmaji tudi predvidevajo poseben 
postopek za tak primer. Se vedno pa velja, da je s tem dovolj notranje usklajeno 
ustavno opredeljen položaj občana, delovnega človeka-samoupravljalca, ki je 
izhodišče celotnega družbenega političnega sistema in njegov suvereni nosilec. 
S tem dobivajo človekove pravice kot izraz svobode in suverenosti občana nove 
kvalitete v pravici občanov do samoupravljanja kot tiste človekove pravice, ki 
naj ga tudi dejansko, ne samo formalnopravno-, spreminja v nosilca polne 
suverenosti in gospodarja lastne usode. Zato bo moral prej ali slej sleherni 
občan-samoupravljalec vsako svojevoljno poseganje v samoupravne pravice 
ali njihovo omejevanje čutiti kot nasilje nad njegovo najbolj dragoceno in 
vseobsežno človekovo pravico. 

In drugič, 4. člen ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev 
določa, da se določila ustavnih amandmajev ne uporabljajo neposredno, 
ampak da ostanejo republiški zakoni v veljavi, dokler ne bodo sprejeti druž- 
beni dogovori oziroma dokler zakoni ne bodo usklajeni z ustavnimi amandmaji 
v rokih, določenih s tem zakonom. To določilo z ene strani res formalnopravno 
preprečuje pravno praznino, z druge strani pa ohranja stare odnose in staro 
miselnost ter v določeni meri ustvarja manj ugodne pogoje za aktivnost ob- 
čanov-samoupravljalcev samih pri uresničevanju njihovih samoupravnih pravic. 
Počasnejše ali hitrejše dozorevanje te zavesti pa bo tudi tukaj v veliki meri 
odvisno od subjektivnega faktorja v vsaki občini, njegove organiziranosti, 
aktivnosti in znanja, da se z družbenimi dogovori ali zakonskimi predlogi 
sedanje podedovano stanje spremeni v stanje, usklajeno z ustavo in s pravico 
občanov do samoupravljanja kot človekovo pravico. 

Glede področja splošnega ljudskega odpora želim poudariti, da predloženi 
amandma (XLIII) ustavno izraža proces, ki v življenju že teče. Splošni ljudski 
odpor, ki tudi izraža samoupravne zasnove naše družbe, je neodtujljiva pravica 
in dolžnost delovnih ljudi in občanov, indiviualno in v vseh oblikah njihove 
organiziranosti. Socialistična republika Slovenija organizira splošni ljudski odpor 
na svojem ozemlju v okviru enotnega jugoslovanskega sistema obrambe države 
in vodi partizanske enote kot enote teritorialne obrambe, ki je najširša 
oblika organiziranega oboroženega ljudskega odpora in sestavni del oboroženih 
sil Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

V zvezi z. amandmajem), ki obravnava mednarodne odnose (amandma 
XLIX), bi dejal, da je z njim poudarjena aktivna vloga in odgovornost Sociali- 
stične republike Slovenije pri oblikovanju, sprejemanju in izvajanju politike 
odnosov SFRJ s tujino. Poudarjena je vloga SR Slovenije za razvoj vseh tistih 
odnosov, ki imajo pomen za položaj in razvoj slovenskega naroda ter slovenske 
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narodne skupnosti v zamejstvu, kakor tudi za pravice in interese zdomcev 
oziroma izseljencev iz Slovenije. 

Amandma o družbeni samozaščiti (L) ustavno opredeljuje prakso, ki jo 
je republiška skupščina spodbudila že lani, ko je sprejela sklepe in priporočila 
o nalogah na tem področju. Amandma izhaja iz načela, da postaja družbena 
samozaščita dejansko stvar vse samoupravne družbe, tako delovnih ljudi in 
občanov kot organizacij združenega dela in preostalih samoupravnih, družbeno- 
političnih in drugih organizacij, društev, družbenopolitičnih skupnosti in drugih 
nosilcev družbene samozaščite, in ne samo stvar posebnih državnih strokovnih 
organov. Širina nosilcev družbene samozaščite in njihova odgovornost naj vo-di 
predvsem k preprečevanju družbeno škodljivih dejanj. Delovni človek in občan 
naj postane osnovni nosilec varnosti družbe. Državni organi, ki delujejo na 
tem področju, pa naj postanejo dejansko specializirani strokovni organi samo- 
upravno organizirane družbe, instrument v rokah delovnega človeka in občana 
za njegovo in družbeno varnost. Na podlagi izkušenj, ki jih bo dala praksa, 
bo treba v prihodnosti področje družbene samozaščite tudi zakonsko urediti, 
kar bo gotovo prispevalo k njegovemu nadaljnjemu razvoju. 

Prehajam na vprašanje, ki je bilo v javni razpravi deležno velike pozor- 
nosti. Gre za vprašanje odgovornosti. Javna razprava namreč izraža zahtevo 
za doslednejše uresničevanje odgovornosti vseh nosilcev javnih in drugih 
družbenih funkcij. Bili pa so tudi predlogi za določnejšo ustavno opredelitev 
odgovornosti. Mislim, da nedavno sprejeti amandmaji k zvezni ustavi in 
tudi predlagani amandmaji k republiški ustavi prispevajo k jasnejšemu opre- 
deljevanju odgovornosti samoupravnih organov in organizacij ter organov 
družbenopolitičnih skupnosti na področju oziroma v zadevah, ki jih obrav- 
navajo amandmaji. 

Element odgovornosti je vsebovan v vrsti zveznih ustavnih amandmajev. 
Tako je v njih poudarjena odgovornost republik in avtonomnih pokrajin za 
uresničevanje skupnih interesov po organih in organizacijah federacije. Dolo- 
čene so pravice in dolžnosti zveznih organov in organizacij in način njihovega 
uresničevanja. Zaradi uresničevanja odgovornosti republik in avtonomnih po- 
krajin pri opravljanju določenih funkcij federacije so predvidene zadeve, 
glede katerih je potrebno soglasje pristojnih organov republik in pokrajin. 
Element odgovornosti je poudarjen tudi pri opredelitvi predsedstva SFRJ 
in pri opredelitvi položaja in nalog zveznega izvršnega sveta. V skladu z 
odnosi, ki so urejeni v zveznih ustavnih amandmajih, je na ustrezen način 
vsebovan element odgovornosti tudi v predlaganih amandmajih k republiški 
ustavi, ki urejajo odgovornost glede dajanja soglasja, kjer to zahteva zvezna 
ustava. Tako je npr. v predlogu amandmaja XLIV urejeno dajanje soglasja 
skupščine SR Slovenije in v amandmaju XLV soglasje, ki ga daje izvršni svet 
skupščine SR Slovenije oziroma pristojni republiški upravni organ. 

Upoštevati pa moramo tudi veljavne določbe republiške ustave o odgo- 
vornosti. Tako je v republiški ustavi določeno, da delovni ljudje uresničujejo 
samoupravljanje v enotnem družbenoekonomskem sistemu v skladu z ustavo, 
zakoni in statutom ter so za svoje delo odgovorni (5. odstavek 16. člena re- 
publiške ustave). Dalje je določeno, da je nosilec javne ali druge -družbene 
funkcije osebno odgovoren za izvrševanje te funkcije (drugi odstavek 69. člena 
republiške ustave). V ustavi je opredeljeno tudi družbeno nadzorstvo (71. člen 
republiške ustave) in naloge vseh organov pri uresničevanju nadzorstva nad 
ustavnostjo in zakonitostjo. K odgovornosti vsakega na svojem mestu prispeva 
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tudi jasna opredelitev interesov, ki jih delovni ljudje in občani uresničujejo 
v SR Sloveniji in oblik tega uresničevanja (XXV. amandma). V skladu s temi 
izhodišči so v predlogu amandmaja o funkcijah organov in organizacij republike 
(amandma XLII) ter v predlogu amandmaja o zakonodajni funkciji (amandma 
XLIII) jasno opredeljene funkcije in dolžnosti in s tem tudi odgovornost repu- 
bliških organov in organizacij. Tudi vsi drugi predlagani amandmaji z jasnim 
opredeljevanjem položaja oziroma nalog, ki jih imajo posamezni družbeni 
nosilci, prispevajo h krepitvi podlage za uresničevanje odgovornosti. 

Zaradi uresničitve načela odgovornosti članov predsedstva SFRJ iz naše 
republike je v ustreznem amandmaju opredeljeno, da so člani predsedstva 
SFRJ iz SR Slovenije za svoje delo odgovorni skupščini SR Slovenije. Navedeni 
so razlogi za odpoklic, s tem, da skupščina SR Slovenije odpokliče posameznega 
člana predsedstva SFRJ iz SR Slovenije, če ugotovi, da je pri izvrševanju svoje 
funkcije deloval v nasprotju z ustavo ali v nas-protju s temelji politike skupščine 
SR Slovenije (2. točka XLVII. amandmaja). 

Vendar ustave in ustavnih amandmajev v zvezi z odgovornostjo ne moremo 
presojati le glede na to, kolikokrat in kje izrecno govore o odgovornosti, temveč 
predvsem glede na to, v kolikšni meri s svojo vsebino ustvarjajo pogoje za 
uveljavljanje odgovornosti. Natančnejša analiza ustavnih amandmajev s tega 
vidika kaže, da večina med njimi vsebuje tako odgovornost. Tako se je npr. 
veliko razpravljalo tudi o tistem delu XXVII. amandmaja, ki ureja osnovna 
vprašanja v zvezi s temeljno organizacijo združenega dela. V javni razpravi 
je bila često izražena misel, da pravica delavcev temeljne organizacije združe- 
nega dela, da se izločijo iz delovne organizacije, daje velike možnosti za raz- 
drobitev organizacije in ne omogoča potrebne koncentracije. Mnogo manj se 
je razprava mudila pri tistem delu amandmaja, ki daje osnovo, da se s samo- 
upravnimi sporazumi, s statuti ter z drugimi splošnimi akti opredeli odgovor- 
nost članov temeljne organizacije združenega dela, ne le v zvezi z vprašanjem 
izločitve, temveč in predvsem glede odnosov med temeljnimi organizacijami 
združenega dela. Isto velja tudi za opredeljevanje odgovornosti v delovnih orga- 
nizacijah glede samoupravnih sporazumov, usmerjanja delitve dohodka in 
osebnih dohodkov in podobno. 

K jasnejšemu opredeljevanju odgovornosti prispeva tudi predlog, da se 
z ustavo (in ne le s poslovnikom) predvidi ustanovitev in delovanje predsedstva 
skupščine SR Slovenije. Predlagana pooblastila oziroma obveznosti omogočajo, 
da bo predsedstvo skupščine prevzelo polno odgovornost za opravljanje uskla- 
jevalne funkcije glede razprave o vprašanjih splošnega političnega pomena, za 
dajanje pobude za obravnavo teh vprašanj v skupščini, v izvršnem svetu, 
samoupravnih skupnostih in organizacijah oziroma za predloge družbeno- 
političnim organizacijam, naj razpravljajo o teh vprašanjih. K1 razmejitvi in 
uveljavljanju polne odgovornosti naj prispevajo tudi vsi drugi odnosi, ki so 
v zvezi s predsedstvom opredeljeni v predlaganem amandmaju (predsedstvo 
predlaga skupščini SR Slovenije programsko osnovo za delo ter usklajuje 
izvajanja delovnih programov zborov skupščine SR Slovenije in izvršnega 
sveta; skrbi za sodelovanje skupščine SR Slovenije z občinskimi skupščinami, 
družbenopolitičnimi organizacijami, samoupravnimi interesnimi skupnostmi in 
drugimi organizacijami; skrbi za sodelovanje skupščine SR Slovenije z organi 
federacije, drugih republik in avtonomnih pokrajin). Predsedstvo skupščine 
lahko zahteva od izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, da mu poroča o vpra- 
šanjih iz svoje pristojnosti, sporoča izvršnemu svetu svoja mnenja in stališča 
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o izvajanju politike, zakonov in drugih splošnih aktov skupščine SR Slovenije. 
Predsedstvo skupščine lahko postavi v skupščini SR Slovenije tudi vprašanje 
zaupnice izvršnemu svetu. 

Tudi odgovornost samega predsedstva je v tem amandmaju povsem ne- 
dvoumno opredeljena. Določeno je, da je za svoje delo predsedstvo odgovorno 
skupščini SR Slovenije, da je dolžno poročati republiški skupščini o svojem 
delu in je predvidena tudi možnost interpelacije, ki ima lahko za posledico 
odstop oziroma odpoklic vseh ali posameznih članov predsedstva. Iz pristojnosti 
in tako opredeljene odgovornosti predsedstva skupščine jasno sledi, da pred- 
sedstvo po tej ustavni ureditvi ni in niti ne more biti organ nad skupščino ali 
organ, ki bi si lahko prisvajal izvršne funkcije. 

Odgovornost izvršnega sveta republiški skupščini je poudarjena v 3. točki 
LIL amandmaja k republiški ustavi s tem, da je odgovoren skupščini SR Slove- 
nije za izvajanje politike in zakonov ter drugih splošnih aktov skupščine SR 
Slovenije in v ta namen usmerja in usklajuje delo republiških in upravnih 
organov ter sprejema druge ukrepe v okviru svojih pravic in dolžnosti. Pred- 
videna je tudi možnost, da se postavi vprašanje zaupnice izvršnemu svetu in 
da se sproži interpelacija. 

Odgovornost posameznih organov v republiki bo še konkretizirana v 
ustreznih poslovniških določbah skupščine oziroma izvršnega sveta. 

Pomembno oporo za nadaljnjo podrobnejšo opredelitev odgovornosti vseh 
nosilcev javnih funkcij v samoupravnih organih, v kolektivnih organih in 
strokovnih službah daje tudi nedavno sprejeta resolucija zvezne skupščine o 
odgovornosti nosilcev samoupravnih ter družbenih in javnih funkcij. 

Mislim, da mi sicer o vprašanjih predsedstva skupščine in izvršnega sveta 
ni potrebno posebej govoriti, zlasti še zato ne,,ker je obrazložitev tega amand- 
maja zelo obsežna tako glede načelne strani teh vprašanj kot glede sprememb, 
vključenih v predlog amandmaja na podlagi javne razprave. Menim, da so 
stališča s temi spremembami v sedanji fazi ustavnih sprememb usklajena na 
zadovoljiv način. 

Tovarišice in tovariši! 
Za nami je veliko delo. Se večje pa je pred nami v zvezi z nalogo, da izde- 

lamo novo ustavo SR Slovenije in da ustvarjalno sodelujemo pri izdelavi nove 
ustave SFRJ. Dovolite mi, da izkoristim priložnost in da se posebej zahvalim 
vsem članom in strokovnim sodelavcem ustavne komisije ter vsem tistim stro- 
kovnim, znanstvenim in političnim delavcem in institucijam, ki so z vso odgo- 
vornostjo sodelovali v delu ustavne komisije in prispevali svoj delež v pripravi 
ustavnih amandmajev. 

V imenu skupne komisije vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna 
vprašanja predlagam, da določite predlog ustavnih amandmajev od XXV do 
LIH v besedilu, ki ga predlaga ustavna komisija. 

Predsednik Miran Goslar: Po petminutnem odmoru bo republiški 
zbor nadaljeval sejo z.razpravo o ustavnih amandmajih. Poslance gospodarskega, 
prosvetno-kulturnega in socialno-zdravstvenega zbora prosim, da se nam po- 
zneje, ko bomo začeli z naslednjo točko dnevnega reda, to se pravi s predlogom 
zakona o izvedbi ustavnih amandmajev, pridružijo k poslušanju skupnega 
ekspozeja, ki ga bo imel dr. France Hočevar. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.25 in se je nadaljevala ločeno ob 9.30.) 
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Predsednik Mir an Goslar : Nadaljujemo sejo-. Kot gradivo ste prejeli: 
— besedilo predloga ustavnih amandmajev od XXV do Lil k ustavi SR 

Slovenije; 
— obrazložitev besedila predloga ustavnih amandmajev; 
— pregled pripomb in predlogov v javni razpravi o osnutku ustavnih 

amandmajev; 
— stališča predsedstva in izvršnega odbora republiške konference SZDL 

Slovenije do javne razprave o osnutku amandmajev; 
— mnenja gospodarskega, prosvetno-kultumega in socialno-zdravstvenega 

zbora k osnutku ustavnih amandmajev; 
i— poročilo o upoštevanju pripomb in predlogov iz javne razprave o bese- 

dilu predloga ustavnih amandmajev; 
— pismo predsednika ustavne komisije, s katerim sporoča republiškemu 

zboru, da komisija sprejema amandma dr. Vojana Rusa k XXVI. ustavnemu 
amandmaju, ne sprejema pa njegovih amandmajev k 1. točki XXV. in 5. točki 
XXXIV. ustavnega amandmaja; 

— popravek besedila predloga ustavnih amandmajev od XXV. do LIH. 
k ustavi SR Slovenije. 

Pričenjam razpravo., Kdo želi besedo? Ivan Kreft ima besedo. Prosim! 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Glede na to, da sem 
od prvega dne spremljal vse priprave za ustavno reformo, lahko rečem, da se 
doslej nismo lotili nobene naloge tako temeljito in odgovorno kakor te. Zato 
je imelo naše delo tudi tolikšen odmev in podporo v javnosti. Tako v vrhovih 
kot v bazi je bila težnja, da razprava ne bi bila demokratična samo formalno, 
temveč tudi dejansko, kar je zagotovilo, da bi imela plebiscitarno sprejeta 
ustava tudi svojo neizpodbitno veljavo. Posebej je bila pri ustavni komisiji 
očitna težnja, da obravnava in po možnosti tudi upošteva spreminjevalne in 
dopolnilne predloge, ki jih je bilo toliko, da je sedanje besedilo v primerjavi 
z osnutkom veliko bolj dognano, izvirno in poglobljeno. 

Torej se je zopet pokazalo, da veliko ljudi veliko več ve in da posluh za 
mnenje socialistično mislečih ljudi nikoli ni odveč. 

Poleg drugih predlogov, ki so bili sprejeti, z zadovoljstvom ugotavljam, da 
so bili sprejeti tudi moji in med njimi celo nekateri, ki jih nisem predlagal 
v obliki amandmajev, temveč sem o njih samo na splošno razpravljal, formalno 
pa so jih predlagali drugi. Ce grem po vrsti, se moram najprej ustaviti ob 
amandmaju št. XXXI na strani 16, ki govori o vlogi sindikatov, ki je popol- 
noma nov. Zanj so se zavzemali izvršni odbor konference SZDL Murska Sobota, 
občinska konferenca SZDL Nova Gorica, politični aktiv občine Litija, komisija 
za vprašanja volitev in kadrovska vprašanja občinske konference SZDL Ljub- 
ljana-Center, predsedstvo republiške konference Zveze mladine Slovenije, ob- 
činska konferenca SZDL Idrija in drugi. Med drugim so predlagali, naj bi 
bila vloga sindikatov v ustavi jasneje opredeljena in konkretizirana. 

Ko smo v našem zboru razpravljali o nujnosti samoupravnega dogovarjanja 
o dohodku in osebnih dohodkih za vse panoge gospodarstva in negospodarstva, 
sem posebej poudaril vlogo, ki so jo pri reševanju tega vprašanja imeli sindi- 
kati od vsega začetka. Takrat sem tudi naglasil, da so imeli prav tako vso 
podporo izvršnega sveta, gospodarske zbornice in družbenopolitičnih organi- 
zacij. Prav zaradi takega širokega sodelovanja je lahko Slovenija prva v Jugo- 
slaviji sprejela družbeni dogovor in trije podpisniki dogovora so tudi poskrbeli, 
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da se izvaja in s tem prispeva k splošni stabilizaciji. Vlogo sindikata opredeljuje 
XXXI. amandma takole: »Delavci, združeni v sindikatih, razvijajo in uresniču- 
jejo družbeno samoupravljanje in socialistične samoupravne odnose, zago- 
tavljajo svoj vpliv na družbeno odločanje in uveljavljajo svoje samoupravne 
pravice s tem, da: 

— se zavzemajo za uresničevanje svoje neodtujljive pravice, da na podlagi 
dela v temeljnih organizacijah združenega dela in v vseh oblikah združevanja 
in poslovnega sodelovanja pridobivajo dohodek, upravljajo zadeve in sredstva 
družbene reprodukcije in odločajo o dohodku, ki ga kot del skupnega družbe- 
nega dohodka ustvarijo v različnih oblikah združenega dela in združevanja 
sredstev.« 

Ob tem amandmaju je še drugi novi amandma, to je XXXII., za katerega 
je dala pobudo skupnost za varstvo okolja v Sloveniji, pri čemer je imela 
široko podporo slovenske javnosti in ustavne komisije. Gotovo je prav, da je 
dobilo varstvo okolja v ustavi tolikšen poudarek. Upam, da bo pomembnost 
amandmaja kmalu potrdila tudi praksa. Posebno pomembnost amandmaja je 
v ekspozeju poudaril tudi predsednik ustavne komisije. 

Da bi se resnično zopet uveljavila zveza delavcev in kmetov kot podlaga 
naše revolucije in graditve socialistične družbe, sem predlagal, da bi v ustavi 
dobili tudi kmetje na podlagi svojega osebnega dela — enak položaj in enake 
pravice in dolžnosti, kot jih imajo delovni ljudje v organizacijah združenega 
dela. To misel uresničuje sedanji XXXV. amandma, ki pravi: »Kmetje imajo 
na podlagi svojega osebnega dela z delovnimi sredstvi v njihovi lastnini v 
načelu enak družbenoekonomski položaj in v osnovi enake pravice in ob- 
veznosti kot delovni ljudje v združenem delu.« 

V amandmaju XLVIII je v točki 13 upoštevan tudi moj predlog glede 
socialnega varstva španskih borcev, ki naj bi bilo zagotovljeno z republiškim 
zakonom. 

Med amandmaji, ki so doživeli najmanj sprememb, je LI. amandma, 
čeprav je bilo o njem skoraj največ razpravljanj in tudi pripomb. K 9. točki 
tega amandmaja sem med drugim predlagal, naj bo v najvišjem organu SR 
Slovenije, ki vodi splošni ljudski odpor, tudi predstavnik Zveze združenj borcev, 
katere člani imajo največje izkušnje v partizanskem vojskovanju. Komisija 
predloga ni upoštevala, čeprav bo ta organizacija gotovo še precej časa po- 
memben sestavni del tistih družbenopolitičnih sil naše družbe, ki so najboljša 
garancija, da se bodo izpolnjevale zlasti obveznosti do splošnega ljudskega 
odpora na podlagi izkušenj narodnoosvobodilnega boja. 

Čeprav stališča do tega vprašanja nisem spremenil, ne vztrajam pri svojem 
predlogu. 

Prehajam na zadnjo pripombo. Ce ne prej, bo morda čez 15 let aktualen 
tudi moj zadnji predlog, pri katerem sem dobil podporo mlade generacije, 
predvsem predsedstva republiške konference Zveze mladine Slovenije. Predlog 
se je verjetno zdel prenagljen. Toda ustavo sprejemamo na podlagi izkušenj iz 
preteklosti in sedanjosti za bližnjo in daljno prihodnost. Lahko se zgodi, da 
bodo zanamci imeli podobne politične težave, kot so bile naše in jih sedaj od- 
pravljamo, pa se bodo zavzeto potegovali za vrnitev na ustavne spremembe, 
ki jih danes sprejemamo. S tem izražam tudi vero v trajnost ustavnih spre- 
memb in bom zanje glasoval. 

Predsednik Miran Goslar: Miloš Polič. 
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Miloš Polič: Tovariš predsednik, tovairišice in tovariši poslanci! Skup- 
ščinska komisija za varstvo okolja je na svoji prvi seji, razširjeni s predstavniki 
vseh tistih samoupravnih in strokovnih dejavnikov, ki v naši republiki delajo 
na tem področju, razpravljala o težki problematiki ter ugotovila, da je skrajni 
čas, da se zavemo vseh napak, ki smo jih že napravili z uničevanjem okolja, 
v katerem delamo in živimo. Ugotovila je, da je še čas, da se upremo nadalj- 
njemu uničevanju okolja in narave ter zahtevamo pomoč vseh dejavnikov naše 
družbe. Zaradi tega je skupščinska komisija za varstvo okolja v celoti sprejela 
predloženo besedilo in ga vključila v XXXII. amandma. Obenem podpira XXV., 
XXVI., XXVII., XXVIII. in XXIX. amandma v tistih točkah, ki nalagajo obča- 
nom in vsem samoupravnim organizacijam in dejavnikom delovanje v tej 
smeri. Komisija pa poziva vse republiške, občinske in krajevne družbeno- 
politične organe, upravne organe, samoupravne in interesne skupnosti, da v 
svojem nadaljnjem delu upoštevajo duh in zahteve XXXII. amandmaja. Hvala 
lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Dr. Vojan Rus! 

Dr. Vojan Rus: Tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in tovariši 
poslanci! Pripomba tovariša Krefta o izrednem pomenu sedanje javne razprave 
nikakor ni bila le formalna. Mislim, da bi morah javno razpravo naši časopisi 
in sredstva za obveščanje prikazati v veliko večjem obsegu, ker po svoji širini 
in zlasti po svoji kvaliteti kaže na resnično delovanje nekega samoupravnega 
organizma na višjem nivoju od občine in od delovne organizacije. To 
kaže na sposobnost, da se tak samoupravni organizem pojavi tudi na nacio- 
nalni ravni. Mnenja sem, da je razprava eden izmed največjih slovenskih 
političnih dosežkov v zadnjem razdobju. Ravno zaradi tega pa je bila vloga 
sredstev obveščanja pomanjkljiva, saj so premalo poudarila tiste argumente, 
ki odločno govore zoper trmaste dvome nekaterih o nedisciplini, o neredu, 
o razkroju, ki ga prinaša samoupravljanje, o tem, da je samoupravljanje samo 
vizija daljne prihodnosti in da je danes možno samo v nekaterih majhnih 
enotah. Zdi se mi, da je prav ta samoupravna razprava predstavljaja eno od 
najmočnejših integracij naše slovenske družbe z napredno vsebino in da je 
zato najmočnejši odgovor poskusom reševati razna vprašanja s pozicij neo- 
stalinizma. 

Ce dovolite, bom še enkrat kratko obrazložil svoje amandmaje. Kot veste, 
sem k XXV. amandmaju predlagal, da Slovenijo na prvem mestu opredelimo 
kot samoupravno socialistično skupnost, na drugem mestu pa kot državno 
skupnost. Dovolite, da še enkrat ponovim vsebinske razloge za tak predlog. 

Samoupravni odnosi pri nas res niso razviti v skladu z družbenimi in 
zgodovinskimi možnostmi, vendar so že postali tisti element, ki daje naši 
družbeni ureditvi posebno obeležje. 

Vse napredne družbene sile pri nas menijo, da je samoupravljanje naš 
glavni družbeni cilj, ki ga je mogoče uresničevati že sedaj. 

Samoupravni odnosi pri nas so z vsemi svojimi pomanjkljivostmi vendar 
le rezultat celotne zgodovine socialnega in nacionalnega osvobajanja slovenskega 
naroda in dokazujejo, da je lahko moč modernega naroda s socialistično vsebino 
v svobodnem ljudskem gibanju, država pa je lahko le njegovo koristno sredstvo 
in instrument. Zato bi bilo mogoče, da smo med prvimi v Evropi in v svetu, 
ki bi se osvobodili zastarele mistične predstave, da je država nekakšen absolut, 

13 
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nekakšno božanstvo ipd. Država je vedno le del širše družbene celote in le 
sredstvo drugih družbenih sil. 

Zelo koristno bi bilo, da smo si zastavili vprašanje, ali naj bo na prvem 
mestu država ali samoupravljanje, ker je bilo prav to vprašanje precej obširno 
obravnavano. Pokazalo se je, da to ni samo vprašanje estetike in praznega 
razpravljanja. Res pa je tudi, da je večina glasov v javni razpravi zahtevala, da 
se na prvem mestu označi država. Tudi nekateri volivci v moji volilni enoti 
so bili tega mišljenja. 

Prav to pa je pokazalo, da je izredno pomembno analizirati, zakaj taka 
zavzetost za državo kljub jasni dvajsetletni orientaciji na samoupravljanje 
in kljub jasni dvajsetletni krititi etatizma. 

Moj vtis, zlasti iz razprave v moji volilni enoti je, da mnogi menijo, da 
je samoupravljanje povezano s preveč nereda in z neučinkovitostjo, zato si 
žele predvsem več državne intervencije v obliki gospodarske inšpekcije, gospo- 
darske kontrole, nastopa proti gospodarskemu kriminalu ipd., s čimer se tudi 
strinjam. To stališče je bolj plod dosedanjih izkušenj, ne razhajamo pa se 
glede samoupravnih načel in ciljev. 

Mislim, da smo imeli preveč tržnega in nesocialističnega liberalizma na 
eni in etatizma na drugi strani.. Mnogi enačijo samoupravljanje s tržnim ne- 
socialističnim liberalizmom in trde, da iz dualizma med takim liberalizmom in 
etatizmom izhajata nered in neučinkovitost. Samoupravljanje je tudi lahko red 
in disciplina, le da sta drugače oblikovana kot v etatizmu in stalinizmu. Takega 
reda pa v zadostni meri še nismo začeli uvajati, ker nihamo v nekakšnem 
trializmu nesocialističnega tržnega liberalizma, samoupravljanja in etatizma. 

Nekateri pa so razočarani nad samoupravljanjem preprosto zato, ker si 
samoupravljanje zamišljajo kot nekakšno popolnoma urejeno harmonično 
družbo, kar pa nobena družba in tudi samoupravljanje nikoh ne bo moglo biti. 

Lahko bi sedaj kdo vprašal, zakaj sem kljub velikim pomanjkljivostim 
na področju samoupravljanja za to, da ga pri določanju slovenske socialistične 
republike postavimo na prvo mesto. Zdi se mi, da bi postavljanje samouprav- 
ljanja na prvo mesto pomenilo, da so subjektivne politične sile pri nas čvrsto 
odločene, da napravimo bistven korak naprej v samoupravnem razvoju in da to 
pomeni že tudi naša ustavna diskusija. 

Pod pogojem, da ,se tako odločimo-, mislim, da je naša družba že zrela za 
družbeni korak naprej v samoupravljanje, saj so naše družbene sile v zadnjih 
20 letih izredno narastle, tako da na primer v Jugoslaviji kot celoti predstavlja 
kmečko prebivalstvo manjšino. Brez družbene in odločne volje subjektivnih sil, 
pa tudi na višji gospodarski stopnji, ne bi mogli samoupravljanja uresničiti 
kot prevladujoči odnos. 

Glede amandmaja k XXVI. amandmaju, kjer se govori o Socialistični 
zvezi, sem mnenja, da je soglasje doseženo. 

Tretji predlog, pri katerem še vztrajam, je predlog, da se v amandmaju 
XXIV. točka 5 na koncu doda besedilo: »Največji možni obseg preseganja meje 
dopolnilnega dela se določi z zakonom.« Naj to na kratko obrazložim. K temu 
predlogu so bih ugovori, češ da je že v 1. točki amandmaja predvideno, da 
se z zakonom urejajo pogoji za opravljanje dejavnosti s samostojnim osebnim 
delom. Dovolite, da pripomnim, da se govori v točki 5 tudi o možnosti, da se 
ta meja z zakonom dovoljenega dopolnilnega dela lahko preseže. Proti temu 
nimam nič, da se dovoli možnost preseganja meje, ki jo bomo določili naknadno 
z zakonom. Toda če imamo že tako določilo, je treba ugotoviti, da nimamo 
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meje preseganja, nikjer določene in da gre zato to preseganje preveč daleč. Proti 
temu pa se je opredelila večina tudi zavestno in odločno in zahtevala, da bolj 
kot doslej omejujemo ekscese na tem področju. 

Predsednik Miran Gosi ar: Kdo še želi besedo ? Besedo ima Tone 
Remc. 

Tone Remc: Tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in tovariši 
poslanci! Nimam spreminjevalnih predlogov k predlogu besedila ustavnih 
amandmajev, kot ga je predložila skupna komisija vseh zborov skupščine SR 
Slovenije za ustavna vprašanja. Ne zaradi tega, ker bi mislil, da smo na vsa 
odprta sistemsko-politična vprašanja našli najustreznejši ustavno-pravni izraz, 
temveč zaradi tega, ker mislim, da tisto, kar je politično dogovorjeno in kar je 
našlo kot svoj političen odgovor svoj institucionalni izraz v predloženem 
besedilu, predstavlja minimum in hkrati dovolj širok okvir za nadaljnjo 
demokratično konstituiranje našega samoupravnega političnega sistema, kolikor 
bodo za to obstajali ustrezni subjektivni in objektivni politični ter splošni 
pogoji. 

Ne nameravam obnavljati svojega amandmaja k XLI. ustavnemu amand- 
maju, čeprav se tisto, kar je stalo v argumentaciji takrat, ko je bil v republiškem 
zboru sprejet amandma k predlogu zakona o izvolitvi članov predsedstva SFRJ 
iz SR Slovenije, stoji tudi danes. Amandma o Socialistični zvezi, ki ga v celoti 
sprejemam, razumem tako, da se v procesu evidentiranja in kandidiranja lahko 
pojavi — če je za to politična potreba — tudi katerikoli skupščinski zbor. 

Menim, da je moj takratni predlog smiselno vključen v sedanji predlog 
amandmajev ustavne komisije o Socialistični zvezi. Zaradi tega je nepotrebno, 
da ga obnavljam. 

Opozoril bi le na zelo poudarjena stališča v javni razpravi, še posebej 
tista, ki so dobila svoj izraz v uradnih opredelitvah komisije za pohtični sistem 
centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, mestne konference Sociali- 
stične zveze Ljubljana in mestnega sindikalnega sveta in ki so bila vezana na 
položaj predsedstva skupščine SR Slovenije. 

Te pripombe v večini primerov niso bile nasprotne osnovni zamisli. Bile 
so naravnane kot opozorila, da je potrebno v skupščinski sistem neprestana 
vključevati obrambne mehanizme, ki bi v praksi družbenih odnosov — ne 
zaradi črke ustave — onemogočalo, da se katerikoli organ spremeni v odtujeno 
politično moč. Ker mislim, da tudi življenje nenehno piše ustavo, sem to 
opozorilo tudi ponovil. 

Moram na tem mestu povedati, da me je izredno presenetila ugotovitev, 
povedana na seji predsedstva republiške konference Socialistične zveze, da 
iz »javne razprave« izhaja potreba, da bi v drugi fazi ustavnih sprememb 
uvedli kot poseben ustavni organ tudi predsedstvo Socialistične republike 
Slovenije. 

Iz pozorne analize poročil o javni razpravi v Sloveniji in predvsem iz 
razprave, ki sem jo uspel spremljati na ljubljanskem področju, moram reči, 
da ta ugotovitev ne sledi. 

Končno sem pooblaščen izjaviti s strani skupnosti študentov Slovenije, 
da se strinjamo z rešitvijo, kot je bila dogovorjena v ustavni komisiji, da 
pride posebni amandma, ki bo govoril o družbenem statusu študenta kot 
delovnega človeka, v drugo fazo ustavnih sprememb. 

13* 
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Mislimo, da bo takrat mogoče bolje opraviti delo in da bodo takrat zago- 
tovljene tudi nekatere materialne predpostavke, ki jih danes ni v zadostni meri. 
Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar : Se kdo želi besedo? Božo Kovač, prosim! 

Božo Kovač: Tovariš predsednik, spoštovani poslanci! Glede predsed- 
stva SR Slovenije in stališč našega predsedstva bi rad opozoril, da predsedstvo 
in izvršni odbor nista sprejela decidiranega stališča, da bi uvedli predsedstvo 
republike, pač pa sta ugotovila, da se kažejo v razpravi nihanja med skraj- 
nostjo, da sploh ne bi uvajali nobenega takšnega organa, in skrajnostjo, da 
potrebujemo šefa države oziroma predsedstvo republike. Skratka, bile so raz- 
prave od zamisli, da ničesar ne spreminjamo, do zamisli, da uvedemo pred- 
sedstvo republike. Zato sta predsedstvo in izvršni odbor predlagala ustavni 
komisiji, naj prouči tudi možnost, da bi morda uvedli predsedstvo republike. 

Pravzaprav sem se želel oglasiti zaradi nečesa drugega. Ce bo amandma 
o Socialistični zvezi sprejet, tak kot je predlagan, potem bi kazalo poudariti, 
da pravzaprav niti ne gre toliko za amandma o Socialistični zvezi, temveč 
za amandma o nekaterih ustavnih pravicah ljudi ter o tem, kje in kako se 
zagotavlja uresničevanje teh pravic. Praktično bi se temu lahko reklo, da 
organi Socialistične zveze dobivajo nove dolžnosti pri ustvarjanju možnosti, 
da bi ljudje lahko svoje politične pravice uresničevali. Ta naloga se bo poka- 
zala takoj, ko bodo sprejeti predloženi amandmaji, zlasti pri postopkih za 
predlaganje člana predsedstva republiške skupščine in za predlaganje pred- 
sednika izvršnega sveta. Za oba primera je predvideno, da bo Socialistična 
zveza opravila kandidacijski postopek. 

Ob tem bi rad povedal, da že pripravljamo zamisli, kako naj bi postopek 
tekel in da sta v razpravi znotraj organov SZDL dve varianti. Ena varianta 
je, da bi za kandidiranje člana predsedstva republiške skupščine uporabili po- 
doben postopek kot za člane zbora narodov, druga varianta pa je, da bi izvršni 
odbori občinskih konferenc SZDL skupaj s predstavniki družbenopolitičnih 
organizacij, občinskih skupščin, krajevnih organizacij, poslanci in člani repu- 
bliške konference SZDL razpravljali o predlogih, jih podprli, ovrgli, dali 
druge itd. 

O tem bo razpravljal izvršni odbor jutri na podlagi tega, kar bo danes 
sprejeto, in se tudi končno odločil. Rok za izvedbo postopka bo v vsakem pri- 
meru zelo kratek. Samo 30 ah 45 dni je za kvaliteten in demokratičen postopek 
silno malo, zato v takem postopku prihaja do formalnosti, namesto bi se 
osredotočili na to, kako bi ga speljali čimbolj demokratično in učinkovito. 
Ce bomo šli na občinske kandidacijske konference, bodo organi SZDL morali 
organizirati postopek in mu dati usmeritev, odločali pa bodo predstavniki 
krajevnih organizacij, podjetij, zavodov, interesnih skupnosti in združenj ob- 
čanov. Seveda pa bo pri tem potrebno vzpostaviti ustrezen delegatski odnos 
med člani kandidacijske konference in bazo. 

Hotel sem samo na kratko opozoriti na nekatere naloge, ki čakajo Sociali- 
stično zvezo in tudi poslance v kandidacijskih postopkih, če boste sprejeli 
predložene tekste. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Ali še kdo želi besedo? Če ne, končam 
razpravo. Glede na to, da tovariš dr. Vojan Rus vztraja na amandmajih, ki jih 
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je predložil, moramo glasovati. Prosim vas, da vzamete iz materialov tekst teh 
amandmajev. Najprej bomo glasovali o amandmaju tovariša dr. Vojana Rusa 
k XXV. amandmaju. Kdor je za ta amandma, naj dvigne roko! (8 poslancev 
glasuje za.) Kdo je proti? (40 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (7 poslancev.) 

Amandma ni sprejet. 
Sedaj glasujemo o amandmaju tovariša dr. Vojana Rusa k XXXIV. amand- 

maju. Kdor je za amandma, naj dvigne roko! (17 poslancev glasuje za.) Je kdo 
proti? (30 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (10 poslancev.) 

Tudi ta amandma ni sprejet. 
O amandmajih k XXVI. amandmaju ni potrebno glasovati, ker je bil 

vključen v predlog ustavnih amandmajev. 
Sedaj prehajamo na glasovanje o ustavnih amandmajih v celoti, tako 

kot jih je predložila komisija vseh zborov skupščine. Predlagam, da glasujemo 
o vseh amandmajih skupno. Ali se morda kdo s tem ne strinja? Ah ste za to, 
da glasujemo o vseh skupno? (Da.) 

Dajem na glasovanje predlog ustavnih amandmajev od XXV do LIH k 
ustavi SR Slovenije, v besedilu, kot ga je republiškemu zboru predložila 
komisija vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja dne 9. 12. 
1971 z dopolnitvijo k XXVI. amandmaju z dne 25. decembra in s popravkom 
k LI. amandmaju in predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 

Na podlagi amandmaja X. k ustavi SR Slovenije je republiški zbor skup- 
ščine SR Slovenije na seji dne 27. decembra 1971 sprejel naslednji sklep: 

1. Določi se predlog ustavnih amandmajev od XXV do LIH k ustavi 
SR Slovenije. 

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

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

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

Ugotavljam, da je sklep sprejet in s tem je določen predlog ustavnih amand- 
majev od XXV do LIH k ustavi SR Slovenije. 

Odrejam kratek odmor. Prosim člane ustavne komisije, da se takoj sasta- 
nejo v sobi 212. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.05 in se je nadaljevala ob 11.20 skupaj 
z gospodarskim zborom, prosvetno-kulturnim in socialno-zdravstvenim zborom.) 

Predsednik Miran Gosi ar: Prehajamo na 2. točko dnevnega 
reda, to je določitev predloga ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amand- 
majev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije. 

Predlog zakona je republiškemu zboru predložila skupna komisija vseh 
zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja, s predlogom, da v smislu 
2. točke amandmaja X k ustavi SR Slovenije določi predlog' ustavnega zakona 
za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije. 

Danes ste prejeli na klop še spremembe in dopolnitve k predlogu zakona, 
ki so sestavni del predloga. 
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Uvodno obrazložitev poslušajo tudi poslanci gospodarskega, prosvetno- 
kulturnega in socialno-zdravstvenega zbora. 

Besedo ima dr. France Hočevar. 

Dr. France Hočevar: Tovarišice in tovariši poslanci! V ustavnem 
amandmaju LIII k ustavi SR Slovenije je predvideno, da se za izvedbo ustavnih 
amandmajev in za zagotovitev prehoda k njihovi uporabi sprejme ustavni 
zakon. 

Ustavni amandmaji se ne morejo v vseh primerih takoj in v celoti upo- 
rabljati v praksi. To velja zlasti za tiste odnose oziroma ustavna načela, ki s,e 
realizirajo prek zakonodaje, in za spremembe, ki zadevajo posamezne repu- 
bliške organe, ki se morajo šele izvoliti, imenovati in konstituirati, da lahko 
začnejo delo. Zato ustavni zakon ureja vprašanja postopnega in organiziranega 
prehoda na izvajanje ustavnih amandmajev. Se posebej je ustavni zakon po- 
memben za ureditev prehodnega obdobja na področju zakonodaje. Ustavni 
zakon določa roke, v katerih se mora. z njimi uskladiti celotna republiška zako- 
nodaja. V vmesnem času pa velja, kar je določeno v ustavnem zakonu, s čimer je 
zagotovljen nemoten in organski prehod v novo stanje, podana pravna varnost 
in onemogočeno, da vsak sam razlaga, kaj je ustava in kaj zakon oziroma 
katera pravna norma velja. 

Ustavni zakon mora tokrat urediti položaj, ki je nastal s sprejetjem zveznih 
ustavnih amandmajev in zveznega ustavnega zakona. Zvezni ustavni amand- 
maji namreč že veljajo in nekatere njihove določbe se neposredno uporabljajo. 
V zveznem ustavnem zakonu pa so določeni roki, v katerih se morajo z zveznimi 
ustavnimi amandmaji uskladiti zvezni zakoni in drugi predpisi, s tem pa je 
urejeno tudi vprašanje, kdaj prenehajo veljati zvezni zakoni in predpisi glede 
zadev, ki so prešle v republiško pristojnost. Republika pa v tako kratkem 
času ni mogla urediti te zadeve, zato v takšnem položaju ustavni zakon določa, 
ali in do kdaj bomo uporabljali na območju naše republike dosedanje zvezne 
predpise kot republiške. Takšno začasno stanje pa mora trajati čim krajši čas, 
v katerem se bodo razmerja, katera na ta način urejamo, v republiki na novo 
uredila z republiškimi predpisi, z družbenimi dogovori in samoupravnimi 
sporazumi ali z akti posameznih samoupravnih subjektov. 

Zato predlog ustavnega zakona, ki je pred vami, ureja naslednja vprašanja: 
1. uporaba določb ustavnih amandmajev, 
2. volitve in konstituiranje posameznih republiških organov v skladu 

z ustavnimi amandmaji, 
3. veljavnost nekaterih zveznih zakonov in predpisov na' območju SR 

Slovenije ter 
4. veljavnost in usklajevanje obstoječih republiških zakonov in predpisov. 
Ad 1. Glede uporabe določil ustavnih amandmajev vsebuje predlog ustav- 

nega zakona tri splošna načela: 
a) ustavni amandmaji XXV—<LIII se uporabljajo od dneva, ko jih raz- 

glasi republiški zbor skupščine SR Slovenije, kolikor ustavni zakon sam glede 
uporabe njihovih posameznih določb ne določa drugače; 

b) vsi republiški zakoni in drugi predpisi ostanejo v veljavi, kolikor 
ustavni zakon ne določa drugače; 

c) vsi republiški zakoni in drugi predpisi se morajo uskladiti z ustavnimi 
amandmaji v rokih, ki jih določa zakon. 

Mimo tega pa predlog ustavnega zakona ureja nekaj posebnih situacij: 



36. seja 199 

a) Zvezni ustavni zakon je določil, da se nekatere določbe XXI. in XXII. 
zveznega amandmaja neposredno uporabljajo z dnem' razglasitve zveznih 
amandmajev in je razveljavil zvezne zakone in druge zvezne predpise, ki so 
bili z njimi v nasprotju. Republiški ustavni zakon v zvezi s tem v 2. členu 
določa, da prenehajo veljati z dnem, ko razglasi republiški zbor ustavne 
amandmaje k republiški ustavi, tudi določbe republiških zakonov, ki so v na- 
sprotju z določbami XXVII. in XXIX. republiškega amandmaja glede pravic 
delovnih ljudi do organiziranja temeljnih organizacij združenega dela, do 
pridobivanja in delitve dohodka in do sredstev družbene reprodukcije ter 
glede pravice temeljnih organizacij združenega dela do njihovega združevanja. 

S to določbo v naši republiki odstranjujemo ovire v republiški zakonodaji 
in omogočamo delovnim ljudem, da neposredno in takoj uporabljajo v XXVII. 
in XXIX. amandmaju navedene pravice (oziroma v zveznem XXI. in XXII. 
amandmaju). 

b) Ustavni zakon v 2. členu hkrati določa, da ostanejo v veljavi tiste 
določbe republiških zakonov, ki na poseben način urejajo nekatera vprašanja 
v organizacijah združenega dela, ki opravljajo dejavnosti posebnega družbenega 
pomena, ker smo namreč v naši republiki sprejeli poseben XXVIII. amandma, 
ki določa, da republika z zakonom oziroma občine z odlokom na podlagi zakona 
lahko urejajo glede takih organizacij združenega dela njihovo ustanavljanje, 
organizacijo in izločanje, splošne pogoje in način poslovanja, pridobivanje in 
delitev dohodka, pa tudi razporejanje dela dohodka oziroma obvezno združe^ 
vanje sredstev družbene reprodukcije. Seveda pa se morajo tudi ti republiški 
zakoni uskladiti s 1. in 2. točko XXVIII. amandmaja. 

c) V 4. točki XLIII. amandmaja se predvideva, da republika na tam na- 
štetih področjih lahko sprejme samo temeljna načela, sicer pa je urejanje teh 
zadev v pristojnosti samoupravnih organov v organizacijah združenega dela, 
samoupravnih interesnih skupnosti, občin in krajevnih skupnosti. Ker nekateri 
republiški zakoni in drugi predpisi sedaj celoviteje in podrobneje urejajo 
ta področja, ustavni zakon v 4. členu določa, da ti republiški zakoni ostanejo 
v veljavi, dokler ne bodo o teh zadevah sprejeti družbeni dogovori oziroma 
dokler zakoni ne bodo usklajeni z ustavnimi amandmaji v rokih, katere 
predvideva ustavni zakon. 

Ta določba je bila vnesena v ustavni zakon iz razlogov pravne varnosti, 
da v republiki ne bi prišlo do različne razlage, katerim določbam teh zakonov 
naj se pripisuje načelni pomen in ki naj ostanejo v veljavi, in katere določbe 
nimajo vrednosti temeljnega načela in zato prenehajo veljati. Takšno stanje 
pa bo lahko trajalo najdalje do konca 1972. leta, ker so vsi ti republiški zakoni 
vneseni v 19. člen ustavnega zakona med tiste zakone, ki se morajo prioritetno 
uskladiti, najpozneje pa do 31. 12. 1972. 

č) Republiška skupščina je že ob uveljavitvi zveznih ustavnih amandmajev 
letos spomladi sprejela zakon, s katerim je prenesla pooblastila na republiške 
upravne organe za izvrševanje vseh tistih zveznih zakonov in drugih predpisov, 
glede katerih je prenehala pristojnost zveznih upravnih organov. Prav tako je 
z istim zakonom določila, da ustavno sodišče SR Slovenije postane pristojno 
za presojo skladnosti predpisov in splošnih aktov s takšnimi zveznimi zakoni, 
ki urejajo odnose, katerih urejanje ne spada več v zvezno, ampak preide v 
republiško pristojnost. 

Zaradi celovitosti ustavnega zakona so vanj vnesene tudi navedene do- 
ločbe, ki sicer veljajo že od uveljavitve omenjenega republiškega zakona. 
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Ad 2. Predlog ustavnega zakona vsebuje tudi nekaj določb o republiških 
organih in določa, kako na se ti organi konstituirajo v določenem roku v 
smislu sprejetih ustavnih amandmajev. 

Ker je v LI. ustavnem amandmaju določeno, da predsedstvo republiške 
skupščine sestavlja tudi član, katerega kot svojega predstavnika izvoli zasedanje 
delegatov občin v republiški skupščini, ustavni zakon določa, da takega kandi- 
data predlaga republiška konferenca SZDL in da se volitve opravijo v 45 dneh 
po razglasitvi ustavnih amandmajev. Prvotno predvideni rok 30 dni bi bil 
po preučitvi prekratek za izvedbo kandidacijskega postopka v občinah. Ker 
vsi drugi člani predsedstva republiške skupščine postanejo to po položaju, 
bo z izvolitvijo predstavnika zasedanja delegatov občin tudi konstituirano pred- 
sedstvo republiške skupščine v smislu LI. amandmaja. 

Ustavni zakon določa, da se tudi izvršni svet izvoli in konstituira v 45 
dneh po razglasitvi ustavnih amandmajev v skladu z LII. amandmajem. 

Ker pa ustavni amandma LII določa, da predsedstvo skupščine imenuje 
mandatarja po poprej opravljenem postopku v SZDL, se mora predsedstvo 
skupščine konstituirati v takem času, da bo tudi izvršni svet lahko izvoljen in 
se konstituiral v roku 45 dni po razglasitvi ustavnih amandmajev. 

Tako predsedstvo skupščine kakor tudi izvršni svet se tokrat izjemoma 
konstituirata oziroma voh ta v teku sedanjega skupščinskega oziroma poslan- 
skega mandata, ki poteče spomladi 1973. leta. Zato predlog ustavnega zakona 
predvideva, da izjemoma do izteka sedanjega poslanskega mandata lahko 
predsednik in člani izvršnega sveta obdržijo poslanski mandat, kolikor bodo 
na ta mesta izvoljeni iz vrst poslancev. V prihodnje, t. j. po izteku sedanjega 
skupščinskega mandata, pa to ne bo več mogoče in se bo moral poslanec 
oziroma delegat, ki bo sprejel funkcijo predsednika ali člana izvršnega sveta, 
takemu mandatu odreči, kot to določa LII. ustavni amandma. 

Ad 3. Z zveznimi ustavnimi amandmaji so bile letos spomladi na novo 
urejene pristojnosti federacije in njenih organov (zvezni amandma XXIX) in 
s tem tudi vprašanja, ki se urejajo z zveznimi zakoni in drugimi zveznimi 
akti (zvezni amandma XXX). Vsa druga vprašanja se urejajo v republiki, 
katere pristojnosti so bile znatno razširjene. S tem v zveza je ustavni zakon 
za izvedbo zveznih ustavnih amandmajev določil, da zvezni zakoni in drugi 
zvezni predpisi, ki urejajo vprašanja, ki so doslej v repubhški pristojnosti, 
prenehajo veljati takoj, ko posamezna republika uredi ta vprašanja, najpozneje 
in brezpogojno pa v rokih, katere določa zvezni ustavni zakon. 

Republika ima torej pravico, da vsa ta vprašanja takoj sama uredi. Ker pa 
so zelo številna in na nekaterih področjih obsežna in ker jih republika želi na 
novo urediti ne samo v smislu formalnega usklajevanja z novim ustavnim 
stanjem, marveč jih želi tudi vsebinsko prilagoditi družbenim odnosom, kakor 
izhajajo iz ustavnih amandmajev in potrebam v republiki, je nemogoče v tako 
kratkem času pripraviti republiške zakone in druge predpise, saj bi glede 
nekaterih to morali storiti že do konca tega leta. Zato je republika prisiljena, 
da začasno prevzame posamezne dosedanje zvezne zakone oziroma nekatere 
njihove določbe, jih prek ustavnega zakona pretvori v republiške zakone, 
obenem pa določi rok, v katerem se morajo uskladiti z ustavnimi amandmaji, 
to pa je obenem rok, v katerem mora biti ta materija v republiki na novo 
urejena z republiškimi predpisi ali samoupravnimi akti. 

Le pet je takih zveznih zakonov, ki jih republika na ta način ne bo 
prevzela, ker je že poprej z republiškimi predpisi v zadostni meri uredila ta 
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vprašanja, ali pa ni potrebe, da bi jih urejala (člen 10 predloga ustavnega 
zakona). 

Vse druge prevzete zvezne zakone in predpise ali njhove dele, ki bodo 
odslej veljali na območju naše republike kot republiški zakoni oziroma repu- 
bliški predpisi, pa ustavni zakon razporeja v dve skupini: v prvi so tisti, ki se 
bodo uporabljali do ureditve zadevne materije v republiki, najpozneje pa 
morajo biti usklajeni z ustavnimi amandmaji do 31. 12. 1972. leta, v drugi 
skupini pa so tisti, ki bodo morali biti usklajeni z ustavnimi amandmaji do 
31. 12. 1973. leta. 

V času, ki je bil na razpolago, je bila — kolikor je to bilo mogoče — 
pregledana vsa zvezna zakonodaja, ki ureja odnose in vprašanja, katerih ure- 
janje je prešlo v republiško pristojnost. Z odgovornostjo in skrbnostjo je bilo 
pretehtano, katere določbe in zakone rabimo v republiki in katerih nismo 
prisiljeni prevzeti. Na ta način so v posameznih členih ustavnega zakona 
navedene le posamezne določbe nekaterih zveznih zakonov, ki bodo odslej 
veljale začasno v naši republiki, ali pa so prevzeti nekateri zvezni zakoni brez 
posameznih določb, katere ustavni zakon razveljavlja. 

Med prevzete zvezne zakone, ki jih je potrebno prioritetno uskladiti z 
ustavnimi amandmaji do 31. 12. 1972, so vneseni predvsem: 

a) Zakoni, ki urejajo takšne odnose in vprašanja, ki so predmet sprejetih 
ustavnih amandmajev. Te odnose in vprašanja je potrebno prioritetno in 
čimprej urediti v republiki v skladu z ustavnimi amandmaji. 

b) Zakoni, ki urejajo materijo, glede, katere je republiška ureditev že v 
pripravi ali ki ne zahtevajo veliko časa, da se uredi. 

Vsi ostali prevzeti zvezni zakoni pa se morajo uskladiti z ustavnimi amand- 
maji najpozneje do 31. 12. 1973. 

Roki, ki veljajo glede veljavnosti in usklajevanja prevzetih zveznih za- 
konov, veljajo tudi glede izvršilnih predpisov k tem zakonom, kolikor jih je 
republika prevzela. 

V členu 16 predloga ustavnega zakona so navedeni zvezni izvršilni pred- 
pisi, ki jih ne prevzemamo in ki v celoti ali deloma prenehajo veljati v naši 
republiki z dnem uveljavitve ustavnega zakona. V členu 17 ustavnega zakona 
pa so navedeni tisti zvezni izvršilni predpisi, katere prevzemamo kot repu- 
bliške predpise, čeprav ne prevzemamo zveznih zakonov, na podlagi katerih 
so bih izdani. 

Ad 4. Z ustavnimi amandmaji se morajo seveda uskladiti tudi vsi ob- 
stoječi republiški zakoni in drugi predpisi. Pri pregledu republiške zakonodaje 
je bilo ugotovljeno, da dva zakona nista več potrebna in glede njiju ustavni 
zakon določa (čl. 18), da prenehata veljati z dnem razglasitve ustavnih amand- 
majev. 

Vsi ostali republiški zakoni in drugi predpisi pa so zopet razdeljeni v dve 
skupini. V prvi so tisti zakoni, ki se morajo prioritetno uskladiti do 31. 12. 1972 
(člen 19 ustavnega zakona), vsi drugi republiški zakoni pa se morajo uskladiti 
do 31. 12. 1973. leta (člen 20 ustavnega zakona). 

Med zakone, ki se morajo prioritetno uskladiti, je vnesenih 13 zakonov, ki 
urejajo zadeve, glede katerih bo republika odslej v smislu 4. točke XLIII. 
amandmaja lahko določala le temeljna načela, medtem ko bodo vsa preostala 
vprašanja urejali samostojno delovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih, 
občinah, samoupravnih interesnih skupnostih in organizacijah združenega dela. 
Poleg tega je med nje vnesenih še 59 zakonov, ki urejajo ali posegajo v 
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odnose ali vprašanja, ki so predmet ustavnih amandmajev, pa jih je zaradi 
tega potrebno čimprej uskladiti z njimi ali pa so priprave za sprejem novega 
republiškega zakona že toliko napredovale, da lahko pričakujemo, da jih bo 
moč sprejeti do konca leta 1972. 

Tudi glede republiških izvršilnih predpisov je sprejeto načelo, da delijo 
usodo zakonov, na podlagi katerih so bili sprejeti in se morajo uskladiti v istih 
rokih (člen 21 ustavnega zakona). 

Kot smo že poudarili, smo zelo gledali na to, da čim manj dosedanjih 
zveznih predpisov začasno sprejmemo kot republiške predpise, ki do določenega 
roka, najdalje pa do konca 1973. leta veljajo na območju naše republike. Morali 
pa smo pri tem paziti tudi na to, da ne nastanejo pravne praznine, da ne bi 
prenehali veljati v naši republiki posamezni dosedanji zvezni predpisi poprej 
kot zmoremo sprejeti nove republiške predpise. Zato smo skrbno pregledali, 
katere predpise v republiki na vsak način potrebujemo, da bi mogli vsi organi 
v republiki delati zakonito tudi v prehodnem obdobju usklajevanja zakonodaje 
z ustavnimi amandmaji. 

V tem smislu ustavni zakon določa, katere določbe temeljnega zakona o 
podjetjih naj se uporabljajo kot določbe republiškega zakona, dokler ne bodo 
usklajene z ustavnimi amandmaji najpozneje do 31. 12. 1972. Pri tem smo 
morali v 12. členu ustavnega zakona na območju naše republike celo re- 
aktivirati 131. člen temeljnega zakona o podjetjih, ki je pred tem kot del 
zveznega zakona prenehal veljati. 

Z ustavnim zakonom (čl. 22) smo na območju naše republike prav tako 
zadržali v veljavi nekatere določbe temeljnega zakona o enotnih gospodarskih 
zbornicah in poslovnem sodelovanju v gospodarstvu, da bo mogla nemoteno 
delovati gospodarska zbornica SR Slovenije, dokler ne bo izdan ustrezen 
republiški zakon v skladu z 9. točko XXIX. amandmaja. 

Amandma XXXIII določa, da delovni ljudje in občani uresničujejo svoje 
interese pri graditvi, uporabi in gospodarjenju s stanovanji ter pri združevanju 
sredstev za te namene samostojno, v hišnih svetih in v samoupravnih stano- 
vanjskih skupnostih. Samoupravne stanovanjske skupnosti pa je potrebno šele 
ustanoviti. Zato za ta vmesni čas člen 23 predloga ustavnega zakona določa, 
da se z zakonom določi način zbiranja, upravljanja in gospodarjenja s sredstvi 
za graditev stanovanj in. za pomoč delovnim ljudem in občanom z nižjimi 
osebnimi dohodki pri graditvi in uporabi stanovanj. 

Zvezni temeljni zakon o usmerjanju in izločanju sredstev za stanovanjsko 
gradnjo', ki ureja nekatera od teh vprašanj, preneha veljati z dnem 31. 12. 1971. 
leta, kolikor republika ne podaljša veljave nekaterih določb kot republiškega 
zakona. V predlogu ustavnega zakona se v členu 11 pod točko 3 podaljšuje 
veljava tistih določb omenjenega zakona, katere urejajo obvezno izločanje 
sredstev in subvencioniranje stanarin posameznim kategorijam občanov. 

Federacija pripravlja novo zakonodajo na področju notranjih zadev, s 
katero bodo urejena tista vprašanja, ki so ostala v zvezni pristojnosti v skladu 
s sprejetimi zveznimi ustavnimi amandmaji. Ko bo zakon sprejet, bodo prene- 
hale veljati tudi nekatere določbe temeljnega zakona o notranjih zadevah, na 
katere se opirajo delovanje in pooblastila organov za notranje zadeve v repu- 
bliki. Tudi v naši republiki se pripravlja nov republiški zakon o notranjih 
zadevah, ki naj bi samostojno uredil vprašanja iz republiške pristojnosti. 
Vendar pripravljanje tega zakona še ni do te mere napredovalo, da bi bil lahko 
sprejet pred koncem tega leta, ko preneha veljati temeljni zakon o notranjih 
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zadevah. Zato je v 22. členu predloga ustavnega zakona določeno, da se ne- 
katere določbe temeljnega zakona o notranjih zadevah uporabljajo kot določbe 
republiškega zakona, dokler ne bo izdan nov republiški zakon o notranjih 
zadevah. 

17. člen predloga ustavnega zakona pa določa, da se kot republiški pred- 
pisi uporabljajo zvezni izvršilni predpisi, izdani na podlagi temeljnega zakona 
o notranjih zadevah, dokler ne bodo nadomeščeni z ustreznimi republiškimi 
predpisi. 

Z ustavnim zakonom je na ta način začasno urejeno prehodno stanje v 
republiški zakonodaji, dokler ne bo usklajena z zveznimi in republiškimi 
ustavnimi amandmaji. Kot republiški predpisi se bodo do nadaljnjega na 
območju naše republike uporabljali nekateri dosedanji zvezni predpisi in sicer 
tisti in samo tisti, katere rabimo v interesu kontinuitete pravnega reda, 
varovanja pravic občanov in drugih pravnih subjektov ter nemotenega de- 
lovanja upravnih in samoupravnih organov. Vsi ti predpisi se morajo v do- 
ločenih rokih uskladiti z ustavnimi amandmaji. Zadnji rok za usklajevanje, 
katerega predvideva ustavni zakon, je 31. december 1973. leta. Do tega dne se 
morajo uskladiti z ustavnimi amandmaji tudi vsi republiški predpisi. Iz tega 
je razvidno, da sta prihodnji dve leti izrednega pomena za . pravno ureditev 
odnosov in drugih vprašanj v naši republiki v skladu z ustavnimi amandmaji 
in tudi za oblikovanje republiške zakonodaje. 

To obsežno in odgovorno delo je moč opraviti na ustrezen način in v dolo- 
čenih rokih le pod pogojem vsestranskega angažiranja in vestnega dela resorno 
pristojnih upravnih organov republike in občin, samoupravnih skupnosti, orga- 
nizacij združenega dela in njihovih asociacij ter seveda sekretariata IS za 
zakonodajo in pravnega sveta SR Slovenije. Pri tem delu pa se bodo morali 
kar največ angažirati tudi izvršni svet in posamezna skupščinska telesa, pred- 
vsem odbori in komisije, zlasti pri oblikovanju izhodišč glede tega, kaj naj se 
ureja z republiškimi predpisi in kaj na samoupravni podlagi, kakor tudi pri 
oblikovanju izhodišč glede najpomembnejših — predvsem sistemskih — za- 
konov, s katerimi bo republika v večji meri kot doslej, včasih pa v celoti 
uredila posamezna področja in dejavnosti. 

Proces usklajevanja pravnih predpisov z ustavnimi amandmaji mora po- 
tekati predvsem v smeri krepitve samoupravnih odnosov in odpiranja širšega 
prostora za samoupravno odločanje delovnih ljudi in občanov v občini, krajevni 
skupnosti, organizacijah združenega dela in v samoupravnih skupnosti. Ob- 
enem pa se bo v teku tega procesa oblikovala tudi nova republiška zakonodaja, 
ki mora biti nova predvsem glede izhodišč pri urejanju posameznih odnosov 
in drugih vprašanj, katera naj bodo urejena v duhu in v skladu z ustavnimi 
amandmaji, t. j. v skladu s samoupravnim položajem delovnih ljudi in občanov 
ter v skladu s težnjami po napredku in po razvitejšem materialnem temelju 
naše družbe. 

Sekretariat za zakonodajo pri izvršnem svetu je pripravil orientacijski 
načrt bodoče republiške zakonodaje, kateri naj pomaga orientirati se pri delu 
na bodoči republiški zakonodaji v obdobju, ki je neposredno pred nami. Med- 
tem ko nas ustavni zakon obvezuje, da celotno republiško zakonodajo uskla- 
dimo z ustavnimi amandmaji najpozneje do konca 1973. leta, orientacijski 
načrt bodoče republiške zakonodaje nakazuje, kako naj to nalogo opravimo, 
kar se tiče republiške zakonodaje. Ta načrt pokaže, katera materija in kako 



204 Republiški zbor 

je trenutno urejena z republiškimi predpisi, in predlaga njeno bodočo ureditev, 
pri čemer še posebej opozarja na razdrobljenost in parcialnost sedanje repu- 
bliške zakonodaje in na nujnost, da posamezno materijo uredimo' v enotnem 
zakonu oziroma — kadar je to opravičljivo — v čim manjšem številu zakonov. 

Da bi mogli uresničiti naloge, ki so nakazane v orientacijskem načrtu, 
moramo čimprej časovno in delovno opredeliti konkretne obveznosti za uresni- 
čitev teh nalog. Izvršni svet je to že deloma storil s tem, da je določil delovne 
skupine in jim postavil roke glede priprave nekaterih prioritetnih republiških 
zakonov. Ugotoviti pa moram, da začetne izkušnje kažejo, da za izvršitev tako 
obsežne in odgovorne naloge, kot je uskladitev celotne republiške zakonodaje 
m oblikovanje nove v smislu orientacijskega načrta, še nismo dovolj priprav- 
ljeni in organizirani. Strokovne službe, ki se bavijo s pripravo predpisov pri 
republiških upravnih organih, prav tako kot sekretariat za zakonodajo, so 
kadrovsko osiromašene in komaj zmagujejo tekoče naloge. Zato je potrebno 
takoj te službe kadrovsko okrepiti in temu dati prioriteto pri novih namestitvah 
v republiški upravi. Opozoriti pa moramo tudi na to1, da ureditev posamezne 
materije v skladu z ustavnimi amandmaji ne more biti samo stvar pravnih 
služb pri upravnih organih, čeprav imajo pomembno vlogo pri ustreznem 
strokovnem oblikovanju materije, marveč mora biti to prioritetna naloga 
samih upravnih organov, za katerih izvrševanje nosijo odgovornost predstoj- 
niki teh organov. 

Na to veliko nalogo pa se morajo pripraviti in sprejeti delovni načrt tudi 
vsi drugi organi tako v republiki kakor tudi v občinah in samoupravnih 
skupnostih, vključno tudi izvršni svet in posamezna telesa te skupščine. 

Predsednik Miran Goslar: Prekinjam sejo. Poslanci gospodarskega 
zbora imajo čez pol ure sejo v mali dvorani, prosvetno-kulturnega zbora v 
veliki dvorani na Magistratu, socialno-zdravstvenega zbora pa v dvorani izvrš- 
nega sveta. 

Republiški zbor nadaljuje sejo takoj. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.50 in se je nadaljevala ob 11.52.) 

Predsednik Miran Goslar: Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? 
(Ne javi se nihče.) Ce nihče ne želi besede, bomo glasovali o predlogu ustav- 
nega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XXV do Lil k ustavi SR 
Slovenije v besedilu, kot ga je predložila ustavna komisija dne 9. decembra 
in z dopolnitvami z dne 25. decembra. 

V zvezi s tem predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 
»Na podlagi amandmaja X k ustavi SR Slovenije je republiški zbor skup- 

ščine SR Slovenije na seji dne 27. decembra 1971 sprejel naslednji 

sklep: 

1. Določi se predlog ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev 
XXV do Lil k ustavi SR Slovenije. 

2. Predlog se predloži v obravnavo in sklepanje gospodarskemu, prosvetno- 
kulturnemu in socialno-zdravstvenemu zboru skupščine SR Slovenije. 
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3. Predstavniki republiškega zbora so: v gospodarskem zboru Jože Flor- 
jančič, v prosvetno-kulturnem zboru dr. France Hočevar in v socialno-zdrav- 
stvenem zboru Janko Cesnik.« 

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

Ugotavljam, da je sklep sprejet. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je orientacijski načrt 
bodoče republiške zakonodaje. 

Predlagatelj je izvršni svet. Načrt pomeni delovni program za izvajanje 
ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev k ustavi SR Slovenije in 
obsega tiste naloge, ki jih je potrebno pripraviti v zvezi z razširjeno zakono- 
dajno pristojnostjo republike. 

Že pri prejšnji točki je dr. France Hočevar dal uvodno obrazložitev tudi 
k temu orientacijskemu načrtu bodoče republiške zakonodaje. 

Pričenjam razpravo. 2eli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Predlagam na- 
slednji sklep: 

1. Predloženi orientacijski načrt bodoče republiške zakonodaje predstavlja 
osnovo za nadaljnje podrobno delo. Vsi organi v republiki, občinah in samo- 
upravnih skupnostih, ki bodo sodelovali pri oblikovanju nove republiške za- 
konodaje, naj ta načrt pri svojem delu upoštevajo in sprejmejo ustrezne lastne 
delovne načrte. 

2. Izvršni svet skupščine SR Slovenije naj v okviru svojih pristojnosti 
zagotovi vse potrebno, da bo mogoče predvideni načrt oblikovanja republiške 
zakonodaje izpeljati v obsegu in rokih, ki so za to predvideni. 

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

Ugotavljam, da je sklep sprejet. 
S tem je prvi del današnje seje pri kraju. Potrebno je, da čakamo na 

rezultate zasedanj ostalih treh zborov. Predvidoma se bomo sestali čez eno 
uro ali čez uro in pol. Ce bo medtem uspelo usklajevanje med odboroma v 
zvezi z zakonom o cestah, pa bomo odmor izkoristili za usklajevanje. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.55 in se je nadaljevala ob 13.45.) 

Predsednik Miran Goslar: Prehajamo na 4. točko dnevnega 
reda, to je razglasitev sprememb ustave Socialistične republike Slovenije. 

Obveščam vas, da so me predsednik gospodarskega,. predsednik prosvetno- 
kulturnega in predsednik socialno-zdravstvenega zbora obvestili, da so zbori 
sprejeli predlog ustavnih amandmajev od XXV do LIII k ustavi Socialistične 
republike Slovenije. 

Ah želi morda kdo, preden preidemo na sprejemanje ustavnih amand- 
majev, še razpravljati? Nihče ne želi. Torej bomo glasovali o predlogu besedila 
ustavnih amandmajev. 

Predlagam, da glasujemo o vseh amandmajih hkrati. Se strinjate s tem? 
(Da.) Glede na to, da je v 2. točki X. amandmaja k ustavi Socialistične repu- 
blike Slovenije določeno, da je sprememba ustave v zboru sprejeta, če zanjo 
glasujeta dve tretjini vseh članov zbora, bomo najprej ugotovili prisotnost 
poslancev republiškega zbora. Prosim, če še enkrat preštejete navzoče poslance. 
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Na seji je navzočih 61 poslancev in tako presegamo zahtevano dvotretjinsko 
večino. 

Dajem na glasovanje predlog ustavnih amandmajev od XXV do LIH k 
ustavi Socialistične republike Slovenije. Kdor je zanj, naj dvigne roko! (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor predlog ustavnih amandmajev sprejel. 
Tako so torej ustavne spremembe v republiškem, gospodarskem, prosvetno- 
kulturnem in socialno-zdravstvenem zboru skupščine Socialistične republike 
Slovenije sprejete v enakem besedilu. 

S tem je končana prva faza ustavnih sprememb. Prosim vas, da v smislu 
3. točke X. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije oblikujemo' 
še sklepni akt sprejemanja ustavnih amandmajev, to je razglasitev sprejetih 
ustavnih sprememb k ustavi Socialistične republike Slovenije. 

Odlok o razglasitvi ustavnih amandmajev se glasi (poslanci vstanejo in 
stoje poslušajo odlok o razglasitvi): 

Razglašajo se ustavni amandmaji od XXV do LIH k ustavi Socialistične 
republike Slovenije, ki jih je sprejela skupščina Socialistične republike Slo- 
venije na sejah republiškega zbora, gospodarskega zbora, prosvetno-kulturnega 
zbora in socialno-zdravstvenega zbora dne 27. decembra 1971. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda. Obveščam vas, da so me 
predsednik gospodarskega zbora, predsednik prosvetno-kulturnega zbora in 
predsednik socialno-zdravstvenega zbora obvestili, da so zbori sprejeli predlog 
ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do LIII k ustavi 
Socialistične republike Slovenije. , 

Zeli kdo razpravljati o predlogu ustavnega zakona? (Nihče.) Torej bomo 
o zakonu glasovali. 

Preden preidemo na glasovanje, vas ponovno opozarjam, da potrebujemo 
dvotretjinsko večino. Dajem na glasovanje predlog ustavnega zakona. Kdor je 
za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam da smo sprejeli predlog ustavnega zakona. 
Tudi ta zakon je sprejet v enakem besedilu v republiškem zboru, gospodarskem 
zboru, prosvetno-kulturnem zboru in v socialno-zdravstvenem zboru. Zato 
lahko sprejmemo še odlok o razglasitvi ustavnega zakona za izvedbo ustavnih 
amandmajev XXV do LIII k ustavi Socialistične republike Slovenije: 

»Razglaša se ustavni zakon za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do 
LIII k ustavi Socialistične republike Slovenije, ki ga je sprejela skupščina 
Socialistične republike Slovenije na sejah republiškega zbora, gospodarskega 
zbora, prosvetno-kulturnega zbora in socialno-zdravstvenega zbora dne 27. 
decembra 1971.« 

Sledi 6. točka dnevnega reda, predlog zakona o javnih cestah 
(usklajevanje). 

Predsednik gospodarskega zbora me je pismeno obvestil, da je gospodarski 
zbor sprejel v dveh členih drugačno besedilo, kot ga je sprejel naš zbor. Ali 
imate pismo? (Ne.) Se malo bom počakal, da vam razdelijo tekst pisma 
predsednika gospodarskega zbora. Predsednik gospodarskega zbora me je ob- 
vestil, da je gospodarski zbor sprejel pri zakonu o javnih cestah v treh členih 
drugačno besedilo kot je bilo sprejeto v našem zboru. In sicer gre za 30. člen, 
za 40. člen in za 121. člen. Gospodarski zbor je sprejel 30. člen v besedilu, 
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kakršno je bilo v predlogu zakona, medtem ko smo v republiškem zboru 
sprejeli tekst, ki ga je kot amandma predlagal poslanec Mirko Žlender. Tako 
smo torej neusklajeni glede 30. člena. V 40. členu je gospodarski zbor sprejel 
majhno dopolnitev, da se za besedo »-cestnega« vstavlja še beseda »železni- 
škega« in v 121-. členu, kjer je gospodarski zbor sprejel nekoliko natančnejše 
besedilo od našega, ko je dodal še »uporablja pa se od 1. 1. 1972 dalje«. 

V smislu poslovnika nadaljujemo razpravo o tem zakonu. Gre za 313. 
člen poslovnika, ko zbora nadaljujeta obravnavo zakonskega predloga in o 
spornih vprašanjih oziroma o novih predlogih ponovno odločata. Kdo želi 
besedo? Rado Pušenjak, prosim! 

Rado Pušenjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Zal je 
tako, da v tem domu vedno bolj prevladujejo lokalni interesi in ne argumenti, 
ki temeljijo na resničnih podatkih in številkah. V zadnjih letih nedvomno v 
tem domu ni nič razočaralo bolj, kot je razočarala razprava in seveda še bolj 
izid glasovanja v gospodarskem zboru. Omeniti moram še nekaj številk, ki jih 
mnogi poslanci žal tako malo upoštevajo. 

Moja volilna enota, občina Ljutomer, prejema v občinski cestni sklad sedaj 
14 milijonov S dinarjev. S tem mora vzdrževati 32 km občinskih cest ter 
pomagati pri popravljanju vsaj še 20 km krajevnih cest. Marsikatera krajevna 
cesta je postala v bistvu občinska cesta, kar pomeni, da bi prišlo praktično 
približno 300 000 S din na 1 km cest. Menda nihče izmed vas ne bo trdil, da je 
to preveč sredstev na 1 km. Skoraj vsako leto so bili nekateri deli občine 
odrezani od prometa in to v času spomladanske odjuge. V blatu so se znašli 
ne samo odseki občinskih cest, marveč tudi odseki republiških cest. Avtobusi 
niso več vozili delavcev na delo v Ljutomer, v druge kraje in tudi čez mejo. 
Pekarna ni mogla tako odrezanih območij preskrbovati s kruhom, kar velja 
tudi za druga živila. Zdravniki tudi mesec dni ne morejo do bolnikov in bolniki 
do zdravnikov. Ni bilo tudi malo težav, kako prepeljati umrle na pokopališče. 
Takrat naj bi prišli tovariši poslanci, ki.se sedaj borijo za to, da dobijo na km 
po 1 500 000 in celo 1 800 000 dinarjev, med to upravičeno razjarjeno ljudstvo, 
da bi slišali, kako so zadovoljni z našim gospodarjenjem. Imel sem priložnost 
slišati, kakšno je njihovo razpoloženje. Prebivalci Male Nedelje v občini 
Ljutomer, ki ima približno 5000 prebivalcev, ne bodo nikdar pozabili, da je 
v letošnjem letu cestni sklad SR Slovenije žrtvoval 22 milijonov S dinarjev 
za popravilo makadamske ceste Kamenšček—Boškovci, da vsaj ta del v na- 
slednjih spomladanskih mesecih ne bi bil odrezan od sveta. 

V nevarnosti so seveda še druga območja. V naših najbolj zaostalih krajih 
se še zdaleč ne potegujejo za asfaltiranje cest, temveč le za takšno vzdrževanje 
makadamskih cest, da jih je možno vse mesece v letu povezati s središčem. 
Malce drugačno je seveda stanje na Murskem polju, kjer je denarja več, kjer 
prebivalci modernizirajo ceste z lastnimi sredstvi, tako da celo za dobo petih 
let plačujejo nekatere družine po 15 000 din samoprispevka na mesec. Tovariše 
poslance s Koprščine moram opozoriti na dejstvo, da plačujejo davke tudi 
delavci in kmetje, ki živijo na teh ogroženih območjih, zlasti maloprodajni 
davek, s katerim republika pokriva in bo še pokrivala precej let v letošnjem 
letu sprejeto obveznost v znesku približno 16 milijard S dinarjev za luko 
Koper in projekt »Bernardin«. Ne dvomim, da se bo ta obveznost povečala še 
za precej milijard starih dinarjev. 
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Ce bi bil sprejet predlog, da bi šlo 10°/o posredno in 5% neposredno 
občinam, bi prejela občina Ljutomer za približno 50 km republiških cest le 
28 milijonov starih din ali 560 000 starih din na km. Doslej je bilo za ceste 
tretjega reda porabljenih približno 1 300 000 starih din. 

Vprašam vas, tovariši poslanci, kdo bi se strinjal s tako delitvijo? Mnogo 
občin bo dobilo obveznosti, nekaj občin pa le sredstva. Dajmo vsakemu nekaj! 
Revne občine bodo dobile — če jih bodo seveda sprejele — dodatne ceste, 
bogate pa denar. Javno priznanje zaslužijo vsekakor poslanci občine Maribor, 
ki so šli v pravičen boj kljub temu, da bi občina Maribor precej izgubila, če 
bi bil sprejet amandma tovariša Zlendra. 

Odklanjam kakršen koli očitek, da prosjačim, da iščem miloščino ali da 
hočem zase tuja sredstva. V občini Ljutomer bodo zbrali letos v obliki davka 
in pristojbin od pogonskega goriva 340 milijonov starih din, lani pa je bilo 
zbranih 266 milijonov starih din. Ce bi bil sprejet predlog 10 °/o plus 5 °/o, bi 
dobila občina le 7,5 ®/o od zbranih sredstev. Kolikor bi bil sprejet predlog to- 
variša Zlendra, pa bi šlo za prenesene ceste še vedno komaj 12 ®/o od tako 
zbranih sredstev. Menda to ne bo preveč. Nekaj podobnega kaže tudi izračun 
za večino drugih občin. Protestiram proti izjavi na zadnji seji našega zbora, 
češ da zmanjšujemo v pogojih sprejema zakona 10i0/o in 5'°/o razlike revnim, 
bogatim pa samo 1 : 5,6. Slovenske občine bi imele v primeru, če bo sprejeta 
varianta 10 plus 5'%, povprečno na km občinskih cest le približno 6000 novih 
din, ali celo manj. Takih občin je v Sloveniji 33, torej večina. 

Prav gotovo je v interesu vseh teh občin, da se stanje v ničemer ne 
spremeni, in da tudi v prihodnje vzdržuje ceste III. reda na njihovem območju 
republiška cestna skupnost. Se vedno sem za ponovno potrditev amandmaja, 
ki ga je v imenu večje skupine poslancev predložil tovariš Žlender. Tiste 
poslance, ki se tako trmasto, bojujejo, da bi v najkrajšem času z dodeljenimi 
sredstvi modernizirali svoje lokalne ceste, pa vljudno vabim, da pridejo med 
naše volivce, ko bodo razpravljali o cestah. Hvala. 

Predsednik Miran G o s 1 a r : Besedo ima Mirko Žlender. 

Mirko Zlender : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
2e na zadnji seji republiškega zbora sem slišal razne pripombe, da predlagamo 
nekakšne nesistemske rešitve. Ce govorimo o tem, kaj je sistem na področju 
financiranja javnih cest, potem mislim, da tudi varianta, ki jo je predložil 
zakon, ne ustreza kakšnemu sistemu, marveč gre za kompromis, kjer se poskuša 
najti najbolj realna varianta, ki hi bila sprejemljiva tako za republiški cestni 
sklad, kot za občinske skupščine. 

Ce bi namreč govorili o sistemu financiranja javnih cest, je zame samo 
ena logika in sicer, da je treba prepustiti občinam 100 °/o takse na osebna 
vozila; izravnalne sklade, ki jih naj republika daje občinam, pa je treba iskati 
v davku na prodajo bencina. 

Mislim, da so zagovorniki tiste variante, ki zagovarjajo večjo participacijo 
občin pri prodaji bencina, v zmoti. Bencin, ki se toči v bencinskih črpalkah, 
se v glavnem troši na magistralnih in regionalnih cestah, ki jih že tako finan- 
cira republika. Ce bi nekdo napravil bilančni podatek o tem, koliko bencina 
se npr. stoči v Mariboru, bi moral ugotoviti, da se porabi 60®/o bencina za 
tranzitni promet, to je za tisti promet, ki se odvija na cestah, ki jih financira 
republika. Najbrž je za gostoto lokalnega prometa dosti bolj odločujoča gostota 
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prijavljenih vozil. Verjetno bi morala biti v prihodnje taksa na avtomobile 
poglaviten vir financiranja cest po občinah, ne pa participacija na prodano 
gorivo. 

Zelo me prepričujejo številke, ki jih je izračunal cestni sklad v koloni 14. 
in 15. 

Tovariši poslanci, po koloni 14 bi po predlogu zakona nekatere občine 
razpolagale za 1 km ceste z 2 milijona 300 000 starih dinarjev in to predvsem 
občine Izola, Koper, ljubljanske občine, mariborska občina, Nova Gorica in 
Sežana. Omenjene občine bi po predlogu zakona razpolagale z zneski od 9000 
novih do 23 000 novih din. 

Na podlagi izravnalnega instrumenta, ki sem si ga dovolil predlagati k 
zakonu, vidimo, da se te razlike občutno zmanjšujejo in da ni več nobene 
občine, razen koprske, ki bi dobila nad milijon din za km ceste. Vse druge 
občine'bi dobile nekje med 400 tisoč in 900 tisoč din. Mislim, da je ta računski 
podatek zgovoren dokaz, da gre za sorazmerno pravičnejšo ureditev, od samega 
predloga zakona, ki dopušča tolikšne razlike v višini sredstev, za km ceste. 
Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Ivan Renko. 

Ivan Renko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Danes 
se sicer nisem mislil oglasiti, vendar me je spodbudila razprava tovariša Pu- 
šenjaka. Mislim, da jo v nekem smislu lahko imamo za moralni pritisk na 
odločitve, ki si ga ne smemo dovoliti. Mislim tudi, da to ni pravilno, še posebej 
ker je njegova interpretacija podatkov popolnoma napačna. Ko smo se v tem 
domu dogovarjali o intervencijah republike za posamezne ekonomske projekte, 
nisem nikoli mislil, da gre za dajanje posebnih uslug in za podporo nečemu 
iz dobre volje itd., marveč sem bil vseskozi prepričan, da smo se za to odločali 
na podlagi temeljitih ekonomskih razmišljanj ter da pospešujemo in podpiramo 
razvoj tistih dejavnosti in središč, kjer lahko z njihovim razvojem rešujemo 
vprašanja celotnega slovenskega gospodarstva. 

Tovariš Pušenjak, na Koprsko se je v zadnjih 15 letih priselilo približno 
20 000 ljudi. Dali smo jim delovna mesta, kjer si pridobivajo sredstva za svoj 
obstoj. Takšno politiko sem pripravljen podpirati tudi vnaprej, ne glede na to, 
za kaj gre, ali za Koprsko ali za kaj drugega. Se pravi, da niti luka niti Ber- 
nardin nista odločitvi, ki bi ju bili sprejeli iz političnih in drugih potreb, marveč 
z njima rešujemo nekatera bistvena vprašanja eksistence ljudi v širšem smislu 
in ne samo v okviru lokalnih meja. 

Bolje je, da je teh 20 000 ljudi danes na Koprskem, kot da bi šli delat 
v Nemčijo ali drugam. Toliko glede tega gledanja, pri čemer me moti, da se 
hoče uveljaviti načelo »jaz tebi, ti meni-«. Mislim, da se na tak način ne moremo 
pogovarjati. 

Sem za vsako razsodno in pametno razdelitev sredstev. Tudi ne mislim, da 
je tisto, kar je zakon predvidel v svojem prvotnem 30. členu, najboljše, kar se 
je dalo storiti v danem trenutku. Moti me pri vsem tem to, da se v zadnjih 
24 urah nenadoma pojavi predlog, ki naj bi bil ne vem koliko boljši, in ki se 
predstavlja na način, ki se ne ujema z normalnim načinom razprave in za 
katerega se skuša na hitro izsiliti odločitev ter se uporabljajo vse mogoče oblike, 
če hočete tudi pritiski itd. 
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Mislim, da se tako res ne moremo pogovarjati. Na koncu koncev smo prišli 
do nekaterih podatkov šele danes. Ze zadnjič sem opozoril, da tudi ta predlog 
ni konsekventen. Imamo občino Sežano, ki z vsem svojim nerazvitim območjem 
izgubi še več, kot smo mislili zadnjič in sicer polovico sredstev, ki so bila 
predvidena po prejšnjem načinu. Tovariš Zlender je v zadnji razpravi dejal, 
da ne gre za nerazvite občine, ampak za tiste, ki dobijo več kilometrov. To se 
pravi, da se v danem trenutku spremenijo tudi interpretacije. 

Sem za to, da pridemo do bolj poštene rešitve, ampak ne tako, da jo 
razglaša vsak po svoje za najpoštenejšo.. Zlasti moramo vedeti, zakaj vnašamo 
bistvene spremembe v dane predloge. Pri tem so sodelovale vse občine. Bila 
je vrsta sestankov v okviru posameznih regij. Zato se vprašujem, s kakšno 
pravico lahko sedaj kar v 24 urah vse skupaj spremenimo in že lahko sprej- 
memo kot dogovor? Najmanj, kar bi morali storiti, je, da razpravljamo z vsemi 
tistimi, (ki so se že prvotno opredelili in mislili, da so njihovi predlogi upo- 
števani. 

Moti me tudi odnos izvršnega sveta, ki je že trikrat spremenil svoje stališče, 
kar pa ni bilo — vsaj po mojem mnenju — dovolj prepričljivo. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Ivan Kreft, prosim! 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Mislim, da je mimo, 
trezno ozračje zelo primerno. Naš zbor je zaporedoma sprejel dva zelo koristna 
predloga, ki zadevata prav problem, o katerem razpravljamo danes. 

Tovarišica Miheličeva je na seji zbora pred dobrim pol letom, ko je zvedela 
za presežna sredstva, ki se bodo pojavila v letošnjem cestnem skladu — takrat 
se je govorilo o 2 milijardah 800 milijonov SD, potem se je končno ugotovilo, 
da bo 3 milijarde 800 milijonov din, predlagala, naj se presežek porabi za 
ceste na nerazvitih območjih. Njen predlog je zbor sprejel skoraj soglasno. 
Zgodilo pa se je, da se sredstva niso mogla uporabiti na nerazvitih območjih, 
ker je medtem cena gradbenim storitvam in gradbenemu materialu tako na- 
rasla, da je upravni odbor cestnega sklada večji del teh sredstev porabil za 
pokritje prekoračitev. Tako je ostala od 3 milijard 800 milijonov približno 
milijarda 200 milijonov za ceste na nerazvitih območjih. Prav tako se je 
izkazal republiški zbor na prejšnji seji v četrtek, ko je sprejel zakonski predlog 
in če ne bi prišlo do drugačnega sprejema besedila v gospodarskem zboru, ne 
bi imeli danes nikakršnih težav. 

V svoji razpravi sem odločno podprl Zlendrov amandma. Ce sem hotel 
biti malce dosleden, sem moral dati prav odboru sklada, da je presežena sred- 
stva porabil tam, kjer so bile prekoračitve največje, čeprav so bila prikrajšana 
nerazvita območja. 

Glede tega se strinjam tudi z mnenjem tovariša Renka. Ni mi prijetno 
govoriti o nerazvitih območjih. Smo majhna republika in če bomo stvari re- 
ševali tako, ne bomo prišli nikamor. Hotel sem poudariti le to, da če smo bili 
soglasni pri prvem in pri drugem glasovanju, skušajmo najti kompromis tudi 
sedaj. Mislim, da je najboljši predlog ta, da vztrajamo pri tem, kar smo zadnjič 
sprejeli, in naj ima nekaj več uvidevnosti, kot jo je imel doslej, tudi gospodarski 
zbor. Nima smisla, da bi moral naš zbor vedno popustiti. 

Predsednik Miran Goslar: Polde Maček, prosim! 
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Polde Maček: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Mislim, da 
razpravljamo o zakonu, ki je vzbudil tolikšno zanimanje kot mogoče pred 
njim samo še zakon o stanovanjskem gospodarstvu in razprave o ustavnih 
spremembah, ki smo jih spremljali v zadnjem obdobju. To se pravi, da je cestni 
zakon vzbudil zanimanje ne samo med tistimi, ki smo o njem razpravljali, 
marveč tudi pri slehernem našem občanu. Cesta je namreč še vedno problem, ki 
je za našega občana še vedno med prvimi po pomenu. Javna razprava je 
trajala eno leto in menim, da smo predlog zakona dobro pretresli in da smo se 
v končni fazi tudi odločili za take rešitve — čeprav malce kompromisarske — 
ki so najustreznejše. Pred tem so bile razprave v vseh odborih in tudi zbor 
delegatov občin je uvidel, da je rešitev v tem, kar smo dobili poslanci. Imam 
pripombo k sami metodi izsiljevanja in možnostim preglasovanja, ki je v 
ozadju amandmaja, ki so ga predlagali mariborski poslanci. Sem za to, da se 
sporazumevamo in sem proti izsiljevanju. Mislim, da se je Ljubljana spora- 
zumevala z nekaterimi občinami in tudi z Mariborom glede zakona o cestah. 
Vse do zadnjega smo usklajevali in smo končno le prišli do skupnega predloga, 
da bomo zakon, ki je bil predložen, podprli. Pet minut pred sejo pa ugotovimo, 
da so dali Mariborčani poseben amandma. Pred tem smo z Mariborom pri 
pripravi teh materialov sodelovali dva meseca. Ne vem, če ni v ozadju kaj 
drugega. Ali gre v tem primeru res za načelno stališče in za boljši zakon o 
cestah, da se je treba pred republiško skupščino pojaviti 5 minut pred dva- 
najsto. Mislim, da bi se lahko dogovorili tudi o tem amandmaju, v času več 
kot polletnih razprav. 

Tovariš Kreft je dejal, da je dala tovarišica Magda Miheličeva, ko smo 
razpravljali o viških cestnega sklada, svoj amandma, ki podpira nerazvite. 
Moram reči, da sem bil proti takemu načinu predlaganja, ker je šlo v tem 
primeru za amandma, ki je bil predlagan 5 minut pred dvanajsto. Menim, da 
je treba presežke nameniti nerazvitim območjem, če ti obstojajo, šele potem, 
če cestni sklad nima prekoračitev in podražitev. Danes pa ugotavljamo, da so 
podražitve na cestah tako velike, da jih bo morala republika pokriti z pro- 
računskimi sredstvi, ker sredstva cestnega sklada ne zadoščajo. 

V zvezi s tem bi povedal še nekaj. Skoraj pri vsakem zakonu se srečamo 
s problemom nerazvitih območij. Sem za to, da jim pomagamo in da se do- 
govorimo, kakšen naj bo naš odnos do njih, ne pa da se na vsaki seji pre- 
piramo, kaj jim bomo dali. Če smo sprejeli zakon, da bomo podpirali nerazvite, 
potem mislim, da se ne moremo od seje do seje vsakih 14 dni prepirati zaradi 
problemov nerazvitih območij. To samo poslabšuje odnose med nami. Če se 
dogovorimo, da namenimo za nerazvita območja toliko ali toliko, če je potrebno 
sto milijard, je to naš enkratni dogovor. Nisem pa za to, da se prepiramo 
zaradi majhne vsote, v tem primeru za 200 000 dinarjev, še posebno pa sem 
proti, da izsiljujemo za nerazvite na vsaki seji skupščine in ob sprejemanju 
vsakega zakona. Zaradi tega sem tudi proti mariborskemu amandmaju, čeprav 
vem, da ta problem obstaja. 

Vprašujem izvršni svet, kdo je tisti, ki je v njegovem imenu tako hitro 
sprejel tako odločitev in podprl mariborski amandma? Amandma je bil pred- 
ložen zjutraj in 15 minut zatem je izvršni svet že izjavil, da se z njim strinja. 
Ne vem, ah je bil zanj en sam član izvršnega sveta, ali jih je bilo 10. Samo 
želel bi vedeti, v kakšnem sestavu se opredeljuje izvršni svet oziroma koliko 
njegovih članov je odločalo v tem primeru. Želim pa tudi vedeti, kakšen je 
poslovnik IS? 

14* 
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Predsednik Miran Goslar: Tovariš Maček, to ni mariborski amand- 
ma, temveč amandma Mirka Zlendra. 

Polde Maček: Popravljam torej, to je amandma Mirka Zlendra. V 
zvezi s tem bi omenil še tole: v Ljubljani smo že večkrat imeli spore z izvršnim 
svetom oziroma z republiškim cestnim skladom glede financiranja magistralnih 
cest, ki gredo čez Ljubljano. Moram reči, da smo se pogovarjali dve leti, vendar 
nismo ničesar dosegli niti nismo dobili v 2 letih pametnega odgovora. V tem 
primeru pa IS takoj brez izračunov podpre amandma, za katerega še sedaj 
ne vem, kaj to za občine in Ljubljano pomeni tudi v finančnem pogledu. Ne bi 
želel razpravljati o tem, koliko kdo dobi za ceste na podlagi kriterijev, vendar 
se vprašujem (če so računi ljubljanskih občin pravilni). Od 13 milijard SD se 
je zadnja leta namenjalo v Ljubljani za ceste 600 milijonov SD in v občini 
Moste-Polje 100 milijonov SD. Občina Moste bi dobila po amandmanu Mirka 
Zlendra 9 km Zaloške ceste. Vendar zame to ni 9 km Zaloške ceste, kot je za 
nekoga drugega. To je zame cesta, po kateri poteka celoten promet iz indu- 
strijske servisne železniške transportne cone. Te ceste republiški cestni sklad do 
sedaj ni oskrboval, marveč ji je občina vsako tretje leto namenila do 100 
milijonov, čeprav smo iz cestnega sklada dobili le 90 milijonov, po novi razdelitvi 
pa okrog 18 mio SD. Takšni so torej ti kriteriji in ob takih računih ni nič 
čudnega, da včasih pri cestah izsiljujemo, ko hočemo rešiti nekatere probleme. 
Menim, da je lahko še hujše in da bomo imeli opravka z resničnimi političnimi 
problemi. Se posebno v Ljubljani, ki dobi od zbranih 13 milijard boril 600 
milijonov. Hvala lepa za tako pravično delitev med republiko in občinami. 
Moram pa poudariti, da je dajala Ljubljana v zadnjih petih letih razen za 
šolstvo, za socialne podpore in za druge stvari 7 milijard iz proračunov za 
ceste, ki niso bile občinske, temveč III. oziroma I. reda in zato, ker smo dajali 
za ceste, zbiramo danes denar za šole in varstvene ustanove. 

Problem, ki ga je omenil tovariš Mirko Zlender, ne obstaja samo tam, kjer 
ga je prikazal, marveč tudi v občini Moste, čeprav dobimo samo 9 km Zaloške 
ceste. 

Ce izvršni svet in cestni sklad menita, da je treba nekaj dati za vzdrže- 
vanje cest, ki jih republika prenaša na občine, potem naj se ne da tako, kot 
je predlagano v zakonu, oz. amandmaju, ampak naj se zagotovijo za te ceste 
dodatna sredstva. Ce se prenaša ceste na občine, potem je treba za njihovo 
vzdrževanje prenesti tudi dodatna sredstva iz republiškega cestnega sklada. 
Kpt sem obveščen, gre za 400 000 milijonov SD. Mislim,, da Slovenija in tudi 
cestni sklad zaradi tega ne bosta zabredla v težave, zato naj delitev ostane 
takšna, kot jo predlaga zakon, dodatno pa nameni še 400 mio SD po kriterijih, 
ki jih je predlagal tovariš Zlender. 

Če bomo to sprejeli, mislim, da ne bo nobenega prepira več in bomo vsi 
zadovoljni. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Karel Forte. 

Karel Forte: Tovariš predsednik, tovarišice 'in tovariši poslanci! 
Današnja razprava me kot poslanca in kot poročevalca odbora vse bolj pre- 
pričuje, da so bili pomisleki, ki jih je izrazil odbor in zaradi katerih ni sprejel 
amandmaja, pravilni. Ze takrat smo namreč poudarjali, da bi bilo treba v 
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primeru, če bi prišlo v sistemu do take spremembe, kakršno je predlagal 
amadma, vprašati za mnenje tudi občine. Ker sem sodeloval pri pripravi tega 
zakona, vem, da je bilo približno 200 amandmajev, o katerih je bilo treba 
strpno razpravljati. Bili so tudi amandmaji ljubljanskih občin in ne vem katerih 
še. Naposled smo v odboru oziroma v obeh odborih, kjer smo stvari in stališča 
prečistili, že upali, da je vse v redu, v zadnjem hipu pa sta nas presenetila 
amandma in podpora predlagatelju amandmaja. Toliko o tej zgodovini. 

Dejstvo je, da je zakon oziroma 30. člen zakona izglasovan v različnih 
besedilih gospodarskega in republiškega zbora. Sedaj smo prisiljeni na uskla- 
jevanje besedila in svojih stališč z gospodarskim zborom. 

Ne bi toliko govoril o tem, kakšni so bih računi, kaj je legalno in kaj 
nelegalno, marveč o tem, da je treba razlike zmanjšati. Danes sta se sestala 
odbor za proizvodnjo in blagovni promet našega zbora in isti odbor gospo- 
darskega zbora, da uskladita stališča. Prebral bom predlog in ga lahko sprej- 
mete tudi kot mnenje omenjenih odborov, ker so bili tudi pomisleki v zvezi 
s samo proceduro, češ kaj imata odbora o tem še razpravljati. Mislim, da gre 
za napor, da se stališča uskladijo in da se zakon sprejme še leitos. 

»Močno so bila ponovno prisotna mnenja, da bi bilo potrebno za kakrš- 
nokoli drugačno varianto od tiste, ki je bila v samem predlogu zakona, ponovno 
konzultirati občine. V vseh razpravah je prevladalo večinsko mnenje, naspro- 
tovala sta le dva poslanca iz obeh odborov.« Če dovolite bom prebral predlog 
za uskladitev spornega besedila k predlogu zakona o javnih cestah, naj repu- 
bliški in gospodarski zbor sprejmeta 30. člen v naslednjem besedilu: »Od 
sredstev, zbranih po tem zakonu, pripada občinam za potrebe lokalnih cest in 
nekategoriziranih javnih cest 15!°/» od zneska, ki je vsebovan v ceni bencina 
in. plinskega olja v prodaji na 'drobno, 50% dohodkov od pristojbin za cestna 
motorna vozila in 100 % dohodka od pristojbin za specialna motorna vozila 
komunalnih delovnih organizacij in kmetijskih traktorjev ter njihovih pri- 
klopnikov.« 

To je skupen predlog, ki je bil tudi prej sprejet na obeh odborih: na 
gospodarskem zboru je bil odbit in na našem zboru smo po sprejemu amand- 
maja tovariša Žlendra na priporočilo odbora umaknili naš amandma. Je pa še 
dodatno besedilo: a) »Ne glede na določbe 2. točke prejšnjega odstavka pripada 
občinam, ki so na podlagi zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj 
razvitih območij v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 4/71), 100 % dohodkov od 
pristojbin za cestna motorna vozila. Vsa ostala sredstva pripadajo republiški 
skupnosti za ceste za vzdrževanje, za rekonstrukcijo in za gradnjo magistralnih 
in regionalnih cest. Od zneska iz 1. točke tega člena pripada posamezni občini 
66,67 o/o zneska v sorazmerju z dolžino lokalnih cest, ki so z občinskimi veljav- 
nimi odloki, na dan 1. 1. 1971, kategorizirane kot ceste IV. reda, in tistimi 
javnimi cestami, ki bodo z republiškimi predpisi razvrščene v lokalne ceste 
in 33,33 % na podlagi prodanih kohčin bencina in plinskega olja na območju 
občine.« 

b) Republiški zbor naj sprejme naslednji spremembi in dopolnitvi: 
— k 40. členu: V prvem odstavku tega člena se v zadnji vrsti za besedo 

»cestnega« vstavi »in železniškega«; 
— k 121. členu: besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: »Zakon 

začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS, uporablja se od 
1. 1. 1971. leta dalje.« 
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Predsednik Miran Goslar: Tovariši poslanci, to boste takoj dobili 
razmnoženo na mizo. Predlog, ki ga daje odbor za proizvodnjo in blagovni 
promet na podlagi sporazuma z ustreznim odborom gospodarskega zbora, je 
v bistvu prvotni predlog, ki sta ga predlagala odbora. To pomeni, da bi 30. 
člen sprejeli v, besedilu, kakršno je bilo prvotno v predlogu zakona z dopol- 
nitvijo, ki se nanaša na manj razvite občine, se pravi, da bi jim pustili 100'%> 
dohodke od pristojbin za cestna motorna vozila. Takšen je bil prvotni predlog 
obeh odborov, ki ga sedaj predlagata kot srednjo rešitev med stališčem,, ki je 
bilo sprejeto v našem zboru, in stališčem, ki je bilo sprejeto v gospodarskem 
zboru. 

Besedo ima Miloš Polič. 

Miloš Polič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Zdi 
se mi, da smo iz velike cestne afere prešli v drugo fazo, v malo cestno afero, 
torej našo interno slovensko, ki je po svojih značilnostih popolnoma enaka 
prvi. 

Zakaj je do tega prišlo? Prvič zato, ker še nimamo pred seboj vrednotenja 
prometnih povezav, ki bi ga moral pripraviti biro za regionalno prostorsko 
planiranje. 

Drugič, ker študija cestnega sklada ne vsebuje dolgoročnega ali srednje- 
ročnega načrta razvoja cestnega omrežja Slovenije in njegovega vzdrževanja. 

In tretjič zato>, ker še nimamo pripravljenega in niti začetega katastra 
cest, iz katerega bi lahko videli, kaj povezuje posamezna cesta, kaj pomeni 
prometno, kaj po obremnitvah, po gostoti prometa in kakšen standard vzdr- 
ževanja zahteva cesta po teh kriterijih. Ker torej vseh teh podatkov nimamo, 
je pač prišlo nujno do majhne cestne afere, do lokalnih teženj, ki podirajo 
republiški koncept s te ali one strani. 

Sedaj ne bi govoril o financiranju. Mislim pa, da so to poglavitni vzroki, 
ki so privedli do takega položaja. Zakon, ki je pred nami, je brez vseh vred- 
notenj in kriterijev, ki bi razjasnili ta vprašanja. Hkrati bi za vsako cesto tudi 
vedeli, koliko sredstev je potrebno za njeno standardno vzdrževanje. Če bi 
cestni siklad cesto predal, potem bi moral zagotoviti tudi takšen standard 
vzdrževanja. 

Predsednik Miran Goslar.: Besedo ima Jože Florjančič. 

Jože Florjančič: Moram reči, da sem tudi sam istega mnenja kot 
tovariš Polič. Sem za popolno javnost našega dela in za to, da z vso odgovor- 
nostjo povemo posamezna dejstva, mišljenja, predloge in ocene. Kot predsednik 
regionalnega kluba, na območju katerega se je rodil ta amandma — ker je 
tovariš Zlender njegov član — moram reči, da smo do amandmaja prišli po 
zelo obširnih razpravah, ki so bile nadaljevanje razprave v skupščinskih orga- 
nih. Noben predlog ni dobil niti večinske podpore v ustreznih skupščinskih 
telesih niti na zasedanju delegatov občin niti ne v posameznih odborih in 
zborih. Vseskozi se je namreč iskalo primernejše merilo. Osebno sem predlog 
posredoval predsedniku regionalnega kluba za Goriško tovarišu Papiču takoj 
po sprejemu in z edino željo, naj skupaj proučijo, kaj predlog pomeni in da bi 
na sejo zbora prišli z razčiščenimi računi in pogledi. Vendar kljub intervenciji 
odziva na to željo ni bilo. 
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Ponovno poudarjam, da bi bil prvi, ki bi podprl katerikoli predlog, ki bi 
na zasedanju delegatov občin dobil večinsko podporo. Na žalost moram po- 
udariti, da na zasedanju delegatov občin noben predlog ni dobil večinske 
podpore. En predlog je dobil podporo 18 občin, drugi 13 občin, 29 občin pa se 
ni izreklo o nobenem predlogu. Zato tudi ni resnična trditev, da bi po Zlen- 
drovem predlogu nekatere občine dobile manj. Ponovno poudarjam, da vse 
občine dobijo in zadržijo sredstva, ki so jih doslej imele za lokalne ceste. Vse 
občine dobijo tudi več sredstev, vendar je res, da po enem predlogu dobijo 
nekatere občine na podlagi takih izračunov, druge pa na podlagi drugačnih 
izračunov. Po enem predlogu je razlika od 460 000 do 2 milijona 300 tisoč S din 
na skupno dolžino cest, po drugem pa od 1 200 000 do 1 440 000 S din. 

Opozoril bi še na nekaj. V republiki na veliko razpravljamo o cestni taksi 
na motorna vozila, ki jo nameravamo v prihodnjem letu povišati za 100 fl/o. 
Takšni so dosedanji predlogi. V tem primeru se bodo sredstva za ceste v 
občinah povečala za 2,5 milijarde starih dinarjev. Po dosedanjem ključu bodo 
dobile največ tiste občine, ki imajo največjo motorizacijo. Če bomo torej res 
toliko povečali cestno takso za motorna vozila, bo vseh pet ljubljanskih občin, 
ki sicer izgubijo od prvotnega predloga v primerjavi z našim predlogom 230 
milijonov SD, dobilo dodatnih 600 milijonov SD, glede na to, da ima Ljubljana 
24 Vo vseh registriranih vozil v Sloveniji. Kriterij, za katerega smo se dogo- 
vorili, je pravilen, ker pravi, da tudi občine participirajo na dohodkih od 
cestnih taks. 

Ne vem, s kom se je tovariš Maček pogovarjal v Mariboru. Mariborski 
poslanci smo dobili dopis poslanske pisarne Ljubljane glede dogovora o skup- 
nem podpiranju amandmajev. Moram reči, da smo tisti del, za katerega so bile 
zainteresirane ljubljanske občine, sprejeli vsi in tudi skupščina. Zato ne vem, 
zakaj bi se sedaj nenadoma ne razumeli več. Kot predsednik regionalnega 
kluba poslancev nisem imel nikakršnih razgovorov z drugim regionalnim 
klubom, razen s tistim, ki sem ga imenoval prej. Ce pa se je kdo pogovarjal, 
mislim, da je prav, da se je in potem naj o tem tudi poroča neposredno 
skupščini. 

Na proceduro se ne spoznam popolnoma in tudi ne na poslovnik, na podlagi 
katerega delamo. Vendar ugotavljam, da je predlog, ki ga je dal sedaj tovariš 
Forte, isti, ki smo ga zadnjič že zavrnili oziroma je bil umaknjen. Sicer pa 
bomo idobili pismeni tekst in lahko natančno videli, kaj predlog pomeni. 
Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci! Ne bi 
želel zapirati diskusije, vendar dovolite, da nekaj rečem v zvezi z dosedanjo 
razpravo. Mislim, da moramo ob tej razpravi upoštevati še nekatera dejstva, 
vendar bi začel s proceduro, na katero je opozoril tovariš Florjančič. 

Omenil sem, da razpravljamo o zakonu in sicer naprej o 30. členu. Vse se 
je zapletlo zaradi neusklajenega besedila med obema pristojnima zboroma. 
V nadaljevanju razprave se odločamo tako ah drugače. Lahko pride do novih 
predlogov. Mi smo ga že dobili. Mislim, da ni potrebno očitati, na primer 
pristojnima odboroma, da sta se sestala, ker sta skušala uskladiti stališče, 
čeprav jima tega — strogo proceduralno gledano — ni bilo treba storiti. Vendar 
so v vsakem usklajevalnem postopku potrebni stiki, na podlagi katerih se lahko 
ugotavlja, v kateri smeri je mogoče najti skupno rešitev. 
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Se nekaj besed o vsebini. Vprašujem, če je res tako pomembno, da o tem 
razpravljamo tako široko. Morda bi bilo boljše, da si zastavimo in odgovorimo 
predvsem na naslednja vprašanja: kaj je važnejše za občine s stališča novega 
sistema financiranja cest, ki se za to problematiko zelo zanimajo: da se določena 
sredstva tako ali drugače razdelijo ali da občine že s 1. 1. 1972 pridejo do 
novega sistema, ki jim bo omogočil, da dobijo za ceste, ki jih prenašamo v 
njihovo pristojnost, znatno več sredstev kot doslej? Zasedanje zbora delegatov 
občin je predvsem zahtevalo, da se zakon čimprej sprejme zaradi tega, da bi 
začel veljati s 1. 1. 1972 in da bi občine tako lahko prišle do novih sredstev, 
ki naj bi olajšala njihovo vlogo in delo, čeprav je popolnoma jasno, da v 
nobenem sistemu ne bomo prišli do enakih zneskov za vsako posamezno 
občino. To je bilo že ugotovljeno. Prosim, da pretehtate tudi to dejstvo, kajti 
če se ne bi uskladili, bi se utegnila vsa zadeva zavleči celo za pol leta. Vprašanje 
je, ali bi bila takšna rešitev za občine ugodna. Trdno sem prepričan, da ne. 
Nasprotno, s celotno zadevo bi kasnili in ustvarili nemogočo situacijo, prav- 
zaprav praznino, ali pa bi zadržali sedanji sistem, ki pomeni znatno manjšo 
participacijo občin pri. sredstvih za ceste. 

Prosim, da to upoštevate tudi pri dokončnem odločanju. Mislim, da pomeni 
predlog tovariša Forteja, ki ga je dal v imenu obeh odborov, korak naprej v 
smeri kompromisa, čeprav je ta korak narejen na račun republiških sredstev. 
To se pravi, da še dodatno povečujemo udeležbo občin za tisti del, kolikor 
znaša razlika med 50 in 100 ®/o pristojbine za cestna motorna vozila v enajstih 
nerazvitih občinah. Torej se celotna masa sredstev, ki odpadajo na občine, 
še ustrezno povečuje za ta znesek. Tako gremo tudi s tega gledišča v smeri 
intencij, ki so bile izražene na zasedanju delegatov občin. Ne bi jih meril s 
številkami, marveč s splošnim razpoloženjem, kakršno je na tem zasedanju 
bilo. Nadaljujemo razpravo. Morda so še kakšni novi predlogi? Ivan Pučnik, 
prosim! 

Ivan Pučnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Želim postaviti vprašanje, ki je bolj tehnične narave in sicer: odkod razlika 
v gradivih, predvsem glede dolžine cest oziroma števila km — od podatkov, 
ki so neuradno krožili po tej hiši pred nekaj dnevi, in podatkov, ki smo jih 
dobili danes? Med njimi so bistvene razlike. Naj navedem samo nekaj primerov: 
Celje je imelo na podlagi tako imenovanih neuradnih podatkov skupno 148 km 
lokalnih cest, po uradnem predlogu, jih je prej imelo 239 km. Razlika torej 
znaša skoraj 100 km. Domžale: po neuradnem predlogu 147 km, po — sedanjem 
predlogu 186 km. Slovenska Bistrica: po neuradnem predlogu 452 km, po se- 
danjem 104 km. Kolikor so to tehnične napake, potem je stvar razumljiva in 
se bo uredila. Kolikor pa to tukaj določene zasnove in občine s tem niso 
seznanjene, bo verjetno prišlo do nesporazumov, ker bodo občine protestirale 
proti prevzemu cest, če bodo dobile sredstva po tako zmanjšanem kriteriju. 
Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Prosim cestni sklad, da takoj odgovori! 
Besedo ima Milan Kristan, predsednik cestnega sklada SR Slovenije. 

Milan Kristan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Sprememba v prikazani dolžini cest IV. reda med neuradnim in uradnim 
spiskom je nastala predvsem zaradi naslednjih dejstev: 
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Cestni sklad nikdar ni vodil evidence o dolžini cest IV. reda, marveč je 
vedno uporabljal podatke, ki so mu bili na voljo, najsi jih je iskal neposredno 
pri posameznih referentih v zavodu za. statistiko, ali pa jih je prejemal do leta 
1967 neposredno od občin. Zadnji podatki, s katerimi je cestni sklad dejansko 
razpolagal po občinah, so bili podatki občin samih. Objavljeni so bili v vseh 
dosedanjih publikacijah cestnega sklada. Nanje cestni sklad ni prejemal 
ugovorov ali protestov glede dolžine cest. Zaradi tega smo menih, da so 
podatki kolikor toliko resnični. 

Zaradi zaostritve vprašanj, ki se pojavljajo v tem domu, smo od repu- 
bliškega zavoda za statistiko zahtevali uradne zadnje podatke o dolžini cest 
IV. reda. Te smo dobili in jih kot uradne prezentiramo v tem gradivu. Hvala 
lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Roman Pir j evec, prosim. 

Roman Pir j evec : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Želim, da bi sprejeli zakon na današnji seji in obenem izjavljam, da podpiram 
kompromisno rešitev odbora za blagovni promet in proizvodnjo. Kljub temu 
mi dovolite, da skušam vsaj z nekaj besedami ovreči dokaze tovariša Mirka 
Zlendra, predvsem kar zadeva prodajo bencina in gostoto prometa. Iz argu- 
mentacije tovariša Zlendra namreč izhaja, da se tuji državljani vozijo samo po 
magistralnih oziroma regionalnih cestah in nikjer drugje. S temi podatki 
verjetno ne razpolaga niti cestni sklad, saj opažamo promet tujih državljanov 
le ob nedeljah in državnih praznikih. Tudi sam ne morem govoriti o teh 
številkah. Vendar bi želel, da vsi tisti, ki ne verjamejo, da prevozijo tuji 
državljani v obmejnem območju v dela prostih dnevih in praznikih vse lokalne 
ceste in obiščejo vsak zakoten zaselek in vsako gostilno, jih vabim, da pridejo 
k meni. Sli bomo po Krasu, po Goriškem, po Koprskem in videli bomo, kod 
vse se vozijo ti ljudje. 

Glede taks je bilo tudi dogovorjeno, da bi bilo najpoštenejše in najpravil- 
nejše, če se odločimo, da takse v celoti pripadejo občinam; za bencin pa 
solidarno oziroma da ostane sklad dohodek republike. S takim mnenjem se ne 
strinjam, saj imamo vendar dosedanji sistem, ki smo ga več ah manj napadali 
že precej let, ko smo se oskrbovali le s sredstvi od taks za motorna cestna 
vozila. Zlahka ugotavljamo., da takse niti najmanj niso delovale enako med 
posameznimi občinami, saj je bil koeficient sredstev na km lokalne ceste 22- 
inpolkraten. Zaradi tega se tudi ne morem strinjati z željo, da bomo v pri- 
hodnje takse povečali za 100 "/o, saj bo potem šlo povečanje v delitvi za ta del 
sredstev iz sedanjih 22 in pol na večje razmerje. Tako bodo na km lokalne ceste 
spet dobili več centri, medtem ko občine z veliko razsežnostjo in veliko km 
lokalnih cest ne bodo dobile veliko, četudi se taksa poveča za 100 %. V našem 
primeru 25 milijonov. Zato ne moremo trditi, da smo slabo motorizirani, saj 
imamo na 8,5 ali 9 prebivalcev eno motorno vozilo. 

Hotel bi reči še to, da se mi zdi ta razumljiv Zlendrov amandma in gesta, 
da Maribor odstopa po zakonu predvideni del svojih sredstev v korist manj 
razvitim občinam ali bolje rečeno podeželskim občinam. Na drugi strani pa 
moramo ugotoviti, da imamo tudi občine, kot je na primer naša in še precej 
drugih, ko so z mejo odrezane od naravnega centra. Tako si take geste niti ne 
zamišljamo, niti je ne moremo pričakovati. 
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Morda bi bilo prav, da ibi dobili amandma tovariša Žlendra. Tovariš Jože 
Florjančič je prej dejal, da je bil ta posredovan, tovarišu Papiču v Tolmin. 
Vendar, kolikor jaz vem, poslanci s Primorske z njim prej nismo bili seznanjeni. 
O številkah ne bi govoril. Gradivo smo danes dobili in prosim poslance, da 
trezno presodijo o zadevi. Moram reči, da je zame nevzdržna. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariši, prosim vas, da počasi končamo 
razpravo. Ne želim sicer zapirati diskusijo, vendar se mi zdi, da je stvar po- 
polnoma jasna. Kdo še želi besedo? Besedo ima Avgust Majerič. 

Avgust Majerič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Vsi govorniki, ki so zagovarjali predlog zakona, so izhajali iz dveh očitkov, 
češ da amandmaja niso pravočasno dobili in da je bilo na zboru delegatov 
občin drugače rečeno, kot pa predlaga amandma. Nihče pa ni izhajal iz številk 
in so vprašanja, kakšne posledice bo imel zakon in kakšne ima amandma za 
razdelitev teh sredstev. Nihče ni priznal, da je precejšnja razlika od 23 000 po 
kilometru pa tja do 400 000 starih dinarjev, kar pomeni razmerje 1 : 6 in da 
razlika tudi po tem amandmaju še vedno ostaja v razmerju 3:1; na primer 
Koper 12 600 in Litija 4028. Dejali smo, da ima amandma predvsem ta namen, 
da pravičneje, razumneje in ustrezneje porazdeli sredstva po občinah. Ne- 
smiselno je namreč reči, da bi občina, ki meri samo V* ali celo xh površine 
druge občine, dobila enako vsoto. Vemo, da vse tri obalne občine Koper, Piran 
in Izola obsegajo slabo polovico občine Murska Sobota ali Ptuj. Nedvomno je, 
da ima velika občina, tudi več cest. 2e zadnjič smo dejali, da ceste niso občinske, 
marveč so več ali manj slovenske. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Vlado Crne. 

Vlado Crne: Tovarišice in tovariši poslanci! Zdi se mi, da je kom- 
promisni predlog, ki ga predlagata odbora, sprejemljiv in bom zanj glasoval. 
To predvsem zaradi tega, ker menim, da je prav, da enkrat za vselej uredimo 
stvari sistemsko. Ne stimuliramo občin samo zato, da odpirajo nove ceste, 
marveč jih stimulirajmo tudi zato, da bo njihov gospodarski učinek močnejši. 

Razprava je prešla že vse stopnje normalne razprave. Zdi se mi, da ne 
smemo dovoliti, da bi katerikoli predsednik, regionalnega kluba poslancev 
ocenjeval delo poslancev kateregakoli našega zbora, predvsem ne na podlagi 
takšnih razprav, kakršna je razprava o problematiki cest. 

Danes sem v dnevnem tisku bral, da je tov. Florjančič novinarju dejal, 
da je bila razprava nekaterih poslancev v gospodarskem zboru o tem amand- 
maju ne povsem načelna. Po naključju sem prisostvoval razpravi v gospo- 
darskem zboru, ko je podpredsednik odbora, ki je obravnaval ta vprašanja, 
jasno in glasno povedal, da predstavnik izvršnega sveta s poslanci manipulira 
itd. Skratka, s takšnimi ah drugačnimi načini obravnavanja hočemo nekaj 
doseči, kar po mojem mišljenju ni najbolj sprejemljivo, najbolj ekonomsko in 
kar je v našem novem ustavnem sistemu tudi nevzdržno. Hvala! 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Vrviščar, prosim! 

Franc Vrviščar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Sicer nimam namena, da bi dolgovezno nadaljeval to maratonsko razpravo, 
vendar mi nekatere zadeve nikakor niso všeč. 



36. seja 219 

Moram reči, da se takrat, ko je Žlender predložil svoj amandma, nisem 
mogel odločiti, ali bi glasoval za ali ne. To predvsem zaradi tega, ker takrat 
poslanci še nismo imeli na razpolago nekaterih podatkov, ki jih imamo danes. 
Ko pa sem dobil na vpogled te podatke, se mi ni bilo težko opredeliti za ali 
proti. Moram reči, da sem se takoj opredelil za amandma tovariša Zlendra. 
Osebno mi ne gre za to, ali je amandma Zlendrov ali je mariborski, ali 
štajerski ali kluba poslancev. Gre mi za to, da je pošten in pravičnejši. Pravič- 
nejši do vseh tistih, ki so revnejši, ne glede na to, ali sodijo v družino razvitih 
ah nerazvitih. Tudi tisti namreč, ki so na meji razvitosti, imajo v nekaterih 
občinah ceste, ki so v nemogočem stanju, ali pa imajo asfaltirane ali pa samo 
magistralne ceste. Zato menim, da kompromisni predlog v nobenem primeru 
ne bi bil pošten. Moram še reči, da si bom te podatke zapomnil, ko se bom 
odločal in to zaradi tega, ker menim, da so nam (bili ti podatki, ki jih sedaj 
imamo, prikriti samo zaradi tega, da bi lahko nekdo prišel do zastavljenih 
ciljev, s katerimi se mi mogoče ne bi strinjali. 

Želel bi odgovoriti samo še tovarišu Mačku, ki je dejal, da je to izsilje- 
vanje. Tovariš Maček je že večkrat uporabljal to besedo. Uporabil jo je takrat, 
ko smo razpravljali o manj razvitih, ko smo obravnavali borčevske zadeve, ko 
smo obravnavali socialo in tako dalje. Vedno je govoril, da je vse to sistemsko 
rešeno, da smo te zadeve urejevali itd. Zal pa imamo še danes živo prisotne vse 
te probleme. 

Predsednik Miran Goslar: Ela Ulrih, prosim! 

Ela Ulrih : Spoštovani poslanci! Ne želim govoriti samo o amandmaju, 
marveč želim reči tudi to, da se strinjam z vsemi, ki jim način ni všeč. Tudi 
meni ni. Zal smo v naši skupščini vse prepogosto izpostavljeni prav takim 
načinom, namreč presenečenjem, da v zadnjem trenutku dobimo nove podatke, 
ki so lahko kontradiktorni, vsekakor pa drugačni od tistih, ki smo jih dobili 
pravočasno z gradivom. 

Ne glede na to, da obsojam tak način tudi v tem primeru, menim, da bi se 
morali obnašati tako, da bi se z obsodbo takšnega načina vendarle povzeli na 
nivo tehtanja argumentov. Tu se mi zdi pomembno samo dvoje in sicer, da se 
dogovorimo, ali je treba preveliko razliko zmanjšati ali ne. In drugo, kar se 
mi zdi pri tem amandmaju pomembno, je, ali so prenesena sredstva adekvatna 
kilometrom prenesenih cest ali ne. O teh argumentih bi se morali dogovoriti 
in ugotoviti ali so to merila ali niso; ne glede na to, kdo jih je predlagal. 

Zdi se mi torej pomembno,' da bi morali tehtati argument proti argumentu, 
ne pa predimenzionirati problema, načina obravnave in predlaganja amand- 
majev in vsega drugega, kar je v zvezi s to problematiko. 

Dovolite mi, da poskušam izraziti svoje nerazpoloženje z naslednjo mislijo. 
Zdi se mi namreč, da je naš skupščinski sistem v kritičnem položaju, ki se 
izraža v tem, da je republiški zbor pogosto potisnjen na rob obravnave kakšne 
problematike in da ne tehtamo pogosto vseh argumentov z gledišča splošnih 
družbenih interesov, z gledišča potreb in možnosti celotne slovenske družbe, 
z gledišča demokratizacije odnosov v tej družbi, niti ne z gledišča interesov 
delavskega razreda na eni in na drugi strani spet z gledišča lokalnih parti- 
kularističnih interesov. Zdi se mi, da smo nekako razklani na lokalne in na 
ožje interese in da smo v to situacijo pravzaprav potisnjeni zaradi banalnega 
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razloga. Rada bi, da bi po možnosti bolj poglobljena analiza potrdila ali ovrgla 
to domnevo. Iz banalnega razloga smo v preteklih nekaj letih, ko si tako 
prizadevamo varčevati, varčevali na nepravem koncu. Na tistem koncu, da smo 
osiromašili javno upravo in strokovne službe. Zato danes nimamo ob pravem 
času na razpolago dovolj podatkov in še zmeraj ni ustreženo naši osnovni 
zahtevi, ki je pogoj demokratičnemu odločanju, da bi predložili rešitev v 
variantnih predlogih hkrati z izračuni in s prognoziranjem posledic, ki bi jih 
ta ali ona varianta povzročila. Vsega tega še nimamo in kadarkoli kaj podobnega 
zahtevamo, dobimo od uprave skoraj dosledno enak odgovor: »Nismo sposobni, 
ni nas dovolj, premalo nas je, strokovnjaki bežijo« in podobno. 

Na kraju bi želela samo opomniti, da smo se znašli v enaki situaciji, ko 
smo sprejemali zakon o izgradnji cest. Tudi takrat smo poslanci dobivali 
podatke iz raznih virov. 

Ce je mogoče, da se ob tem tehtanju odločimo na podlagi argumentov, 
sem za to, da se odločimo danes. Sicer mislim, da če danes nimamo dovolj 
argumentov, s strani uprave, cestnega sklada in strokovne službe, lahko sprej- 
memo ta zakon v januarju 1972, seveda z veljavnostjo od 1. 1. 1972. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Ne.) Potem po- 
čakaj mo, da pride izvršni svet s svojega posvetovanja. 

(Seja je bila prekinjena ob 15.20 in se je nadaljevala ob 15.25.) 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Boris Vadnjal. 

Boris Vadnjal: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Najprej bi želel odgovoriti na nekaj vprašanj in pripomb, ki smo jih 

slišali na današnji razpravi. Predvsem na pripombe tovariša poslanca Mačka 
in še nekaterih drugih, glede ocenitve amandmaja tovariša Zlendra. 

Reči moram, da se vsi zavedamo, da mora dati izvršni svet k slehernemu 
amandmaju svoje mnenje in se do njega opredeliti. To mu nalaga poslovnik 
in tako se je izvršni svet opredelil tudi do amandmaja, ki je bil dan poslancem 
na klop na dan zasedanja skupščine. Izvršnemu svetu je bil posredovan dan 
pred tem. Ker je amandma tovariša Zlendra posegel v drugačno razdelitev 
sredstev, je sekretariat za gospodarstvo s podatki, s katerimi je takrat raz- 
polagal, pripravil približno in neuradno kvantifikacijo posledic amandmaja 
tovariša Zlendra. 

Zakaj se je izvršni svet opredelil do amandmaja tovariša Zlendra? Tega 
ne bi sedaj ponavljal, ker sem stališča izvršnega sveta že obrazložil na zadnjem 
zasedanju tega zbora. Ker pa je bilo na tem zboru kot tudi na gospodarskem 
zboru izraženo mnenje, da bi bilo prav, da poslanci razpolagajo z uradnimi in 
natančnimi podatki, in ker nam je bilo znano, da pride že danes do usklaje- 
valnega postopka, si je cestni sklad v teh dveh dneh intenzivno prizadeval, 
da bi vsi poslanci dobili uradne podatke o razlikah med amandmajem tovariša 
Zlendra in predloženim 30. členom zakona. Podatki so bili danes posredovani 
vsem poslancem. Lahko rečemo, da so točni in s tem tudi uradni, saj jih je 
izdelal in posredoval cestni sklad. Predložena je tudi obrazložitev k vsaki 
koloni. 
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Ne bi se mogel strinjati s tem, da je izvršni svet večkrat spremenil stališče. 
Spremenil ga je od prvotnega predloga zakona na zasedanju delegatov občin, 
ko je bilo posredovano mnenje — lahko ga imenujemo amandma — primorsko- 
gorenjskih občin, naj se od goriva za lokalne ceste da 15 "Vo in to naj se deli 2/s 
po dolžini vseh cest in Vs po mestu prodaje bencina. Menili smo, da se amandma 
tovariša Ziendra v nekem smislu vkomponira v politiko, ki smo jo zasledovali 
tudi že v prvotnem predlogu, da naj bi bila razporeditev teh sredstev najpri- 
mernejša, povsem pravična pa seveda ne more biti. 

S tem sem odgovoril na pripombo tovariša Mačka, da je od 32 občin, ki naj 
bi dobile po Zlendrovem amandmaju več sredstev, 20 občin iz severovzhodne 
Slovenije. Tako izvršni svet še. vedno meni, da je amandma tovariša Žlendra 
primernejši. 

Glede amandmaja obeh odborov, na podlagi katerega naj bi se povečala 
sredstva od 50 na 100 °/o od taks na motorna vozila in se prepustilo občinam, 
ki so nerazvite, bi omenil samo to, da bi bilo to proti načelu amandmaja 
tovariša Ziendra in ga ne bi mogli osvojiti. Pri tem bi rad spomnil tovariše 
poslance na to, da smo pri zakonu o nerazvitih dejali, naj se pri infrastrukturnih 
objektih, to je predvsem pri cestah, upošteva širše območje, kot pa je določeno 
območje občine po zakonu. Zato menimo, da prav to željo zasleduje amandma 
tovariša Žlendra. Zato se s tem amandmajem ni mogel strinjati. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Zdaj lahko 
glasujemo. 

Glasujemo o 30. členu in sicer dajem na glasovanje tekst kot ga predlagata 
odbora za proizvodnjo in blagovni promet in ki ste ga dobili na mizo. To je 
kompromisni predlog. Kdo je za, naj dvigne roko! (22 poslancev.) Je kdo proti? 
(35 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (6 poslancev.) Predlog ni dobil potrebne 
večine in s tem ostaja republiški zbor pri prvotnem tekstu 30. člena kot ga je 
sprejel na zadnji seji. 

Glasujemo o 40. in 121. členu. Mislim, da se strinjate, da glasujemo o obeh 
členih skupaj. Prosim, tovariš Vadnjal. 

Boris Vadnjal: Tovariš predsednik, 40. člen je nesporno postavljen. 
Postavil bi samo vprašanje glede 121. člena in sicer, kdaj se računa, da bi 
prišlo do usklajevanja. Mislim, da bi to morali takrat upoštevati, kajti če bi 
do usklajevanja prišlo kasneje, to se pravi šele v februarju ali konec januarja, 
potem je težko reči, naj se zakon uporablja v celoti od 1. januarja. Ne smemo 
namreč ustvariti brezpravnega stanja na cestah, ki se prenašajo na občine. Od 
prvega januarja 1972 naprej mora cestni sklad še vnaprej, dokler ne bo zakon 
dokončno sprejet, skrbeti za vzdrževanje teh cest, predvsem sedaj v zimi. 

Predsednik Miran Goslar: Ne vem, če lahko pogojno sprejmemo ta 
člen. Tako predlagaš ti, ne vem pa, kaj meni zakonodajno-pravna komisija v tej 
zvezi. 

Gre za predlog, da bi, če bi bil zakon usklajen še danes, ostala dikcija 
takšna, kakršno imamo napisano v 121. členu. Ce pa ne bi bil usklajen danes, 
bi to pomenilo, da smo sprejeli samo prvi del stavka in da nismo sprejeli 
besedila: »uporablja pa se od 1. 1. 1972.« Tovariš Cesnik, kaj praviš na to? 
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Janko Cesnik: Tovariš predsednik! Pogojno te klavzule ne moremo 
sprejeti. Najprimerneje bi bilo, da rečemo »osmi dan po objavi«. Sicer je 
nemogoče iz tehničnih in pravnih razlogov. Tehnična stvar je, da se stalno 
zagotavlja vzdrževanje teh cest, pravno pa to pomeni, da mora biti zakon prej 
objavljen in šele potem lahko začne veljati. Le v izjemnih primerih lahko 
uveljavimo zakon za nazaj. 

Predsednik Miran Goslar: V redu. Ce bi prišlo do uskladitve in tudi 
če ne pride ali da pride do nje kasneje, je še vedno možno napisati, da »velja 
osmi dan po objavi v Uradnem listu« in da se delitev uporablja od 1. 1. 1972. 
To je stvar dogovora in drugih okoliščin, odvisno pa je tudi od datuma, kdaj 
bo usklajeno, če to ne bo že danes. 

To se pravi, da o 121. členu ne bomo glasovali, ker ostane takšen, kakršnega 
smo sprejeli v prvotnem tekstu. Glasujemo samo o 40. členu. 

Kdor je za predlog, kot ga dajeta odbora in kot ga je že sprejel gospo- 
darski zbor, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 40. členu sprejet. Tako smo ostali ne- 
usklajeni z gospodarskim zborom, dokler ne slišimo njihovega poročila o 30. 
in 121. členu. Prosim, da se gospodarski zbor opozori na 121. člen in na raz- 
pravo v zvezi z njim. Ce bo člena sprejel tako kot mi, potem usklajevanje 
seveda ne bo več potrebno. 

Prehajamo na zadnjo točko dnevnega reda, to je usklajevanje 
predloga odloka o razvrstitvi javnih cest II. reda v SR Sloveniji. 

Kot vidite iz dopisa cestnega sklada SR Slovenije, je na podlagi amand- 
majev, ki so bili sprejeti v gospodarskem zboru na njegovi seji 24. decembra 
1971, glede teh cest predlog, da se v seznam cest vnesejo še ceste II. reda. Glede 
tega je cestni sklad dostavil še nekatere dodatne spremembe in predlaga, da 
jih vključimo v odlok. Vse to je razvidno na prvi strani materiala, ki vam je 
bil danes razdeljen in ki nosi naslov »Zadeva: odlok o razvrstitvi javnih cest 
II. reda v SR Sloveniji«. 

Pod a) se nekatere ceste izločijo in pod b) se nekatere ceste vrnejo. 
Imate to pred seboj? (Da.) 2eli kdo o tem razpravljati? Besedo ima Ivan 

Ahlin. 

Ivan Ahlin (iz klopi): Samo proceduralno. Prosim, da o predlogu 
cestnega sklada SR Slovenije in o predlogu odborov za proizvodnjo in blagovni 
promet republiškega zbora in gospodarskega zbora glasujemo ločeno. 

Predsednik Miran Goslar: Zdi se mi, da je to usklajeno. Predlogi, 
ki jih je sprejel gospodarski žbor, so vključeni v predlog cestnega sklada SR 
Slovenije. Ali je to točno? (Da.) Torej, ne bi glasovah o predlogu gospodarskega 
zbora, ker bi pač glasovali o tem, kar sedaj predlaga cestni sklad. 

Se kdo želi besedo? (Ne.) Glasujemo o terii, kar predlagata odbora in kar 
je v bistvu predlog cestiiega sklada. Kdor je za predlog, naj dvigne roko! 
(Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 
poslanci.) Predlog je sprejet, s čimer je sprejet tudi odlok o razvrstitvi javnih 
cest II. reda v SR Sloveniji. 
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S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. To je tudi zadnja seja v tem 
letu. Dovolite mi, tovarišice in tovariši poslanci, da vam zaželim vse dobro 
v letu 1972. Kar zadeva naše delo, pa morda manj takšnih razprav, kot smo jih 
imeli danes o cestah, in več sporazumevanja, čeprav sem prepričan, da bodo 
težave, ki bodo spremljale naše delo v prihodnjem letu, glede na naloge, ki smo 
jih danes sprejeli v zvezi z realizacijo ustavnih amandmajev, zelo velike. Ne 
samo po številu zakonov, ki jih bo treba sprejeti, temveč tudi glede razreševanja 
vrste vsebinskih vprašanj, ki se bodo ob vsem tem pojavila. Čaka nas torej 
veliko dela in mislim, da izražam željo nas vseh, da bi bilo to delo čimbolj 
plodno, čimbolj konstruktivno in čimbolj učinkovito v smislu nadaljnjega 
razvoja naše družibe in našega samoupravnega sistema. 

Torej še enkrat, vse dobro v letu 1972!. 

(Seja je bila končana ob 15.45.) 



GOSPODARSKI 2«MI 

31. seja 

(22. novembra 1971) 

Predsedoval: Janez Vidmar, 
podpredsednik gospodarskega zbora. 

Začetek seje ob 12.05. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Pričenjam 31. sejo gospodarskega zbora 
skupščine Socialistične republike Slovenije. 

V odsotnosti predsednika Toneta Boleta bom vodil sejo zbora kot pod- 
predsednik. Tovariš Bole se je moral kot član republiške konference SZDL 
udeležiti skupne seje zvezne konference SZDL in sveta Zveze sindikatov Jugo- 
slavije, na kateri obravnavajo danes družbeni načrt razvoja Jugoslavije v 
prihodnjih štirih letih. 

Skladno z določili poslovnika zbora prosim, da določimo poslanca, ki mi bo 
pomagal voditi današnjo sejo. Ima kdo kakšen predlog? (Ne javi se nihče.) Ce 
nihče nima predloga, predlagam, da mi to nalogo pomaga opraviti poslanec 
Stane Pungerčar. Se strinjate s predlogom? (Poslanci se strinjajo.) Prosim 
poslanca Pungerčarja, da bi prišel za predsedniško mizo. Hvala lepa! 

Odsotnost so opravičili poslanci: Tone Bole, Franc Cuznar, Jože Eržen, 
Ivan Gole, Drago Justin, Janez Miklavc, Jože Pogačnik, Egon Prinčič, Bernard 
Rode, Jožko Rozman, Martin Vidmar in Ivan Zupan. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 30. seje zbora; 
2. osnutek ustavnih amandmajev od XXV do XLVII k ustavi SR Slovenije; 
3. osnutek zakona o združevanju kmetov v zadruge, organizacije združe- 

nega dela in pogodbene skupnosti; 
4. predlog odloka o izvolitvi poslanca gospodarskega zbora skupščine SR 

Slovenije v komisijo skupščine SR Slovenije za družbeno nadzorstvo; 
5. predlog odloka o imenovanju republiškega sekretarja v izvršnem svetu 

skupščine SR Slovenije (mnenje); 
6. poslanska vprašanja. 
Se strinjate s predloženim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) Ugo- 

tavljam, da je dnevni red sprejet. 
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Za današnjo sejo sem poleg predstavnikov izvršnega sveta in predlagateljev 
zakonov povabil še predstavnika gospodarske zbornice SR Slovenije, repu- 
bliškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, republiške konference SZDL Slove- 
nije, predstavnika skupne komisije vseh zborov skupščine SR Slovenije za 
ustavna vprašanja in komisije skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja. 
Pozdravljam vse predstavnike in jih vabim, da sodelujejo v razpravi. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 
30. seje zbora. 

Osnutek zapisnika ste prejeli. Ima kdo pripombe k zapisniku? (Ne javi se 
nihče.) Ugotavljam, da je zapisnik 30. seje zbora odobren. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, tojena obravnavo osnutka 
ustavnih amandmajev od XXV do XLVII k ustavi SR Slovenije. 

Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli osnutek ustavnih amand- 
majev k ustavi SR Slovenije in pregled pripomb in predlogov javne razprave 
o osnutku ustavnih amandmajev ter stališča predsedstva in izvršnega odbora 
republiške konference SZDL Slovenije do javne razprave o osnutku ustavnih 
amandmajev. 

Uvodno obrazložitev k osnutku amandmajev smo že poslušali na skupni 
seji vseh zborov delovnih skupnosti. 

V skladu z določbami drugega odstavka 2. točke amandmaja X k ustavi 
SR Slovenije bo naš zbor danes obravnaval osnutek amandmajev k ustavi, 
da bi o tem lahko dal svoje mnenje republiškemu zboru skupščine SR Slovenije. 

Predsednik skupne komisije vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna 
vprašanja je tovariš Jože Florjančič. 

Dajem osnutek ustavnih amandmajev v obravnavo. Kdo želi besedo? 
Besedo ima poslanec Lojze Fortuna. 

Lojze Fortuna: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Obsežno gradivo oziroma poročilo o pripombah k posameznim določbam osnutka 
ustavnih amandmajev ne daje možnosti, da bi se lahko več zadržali pri vseh 
ustavnih spremembah. Zato bom razpravljal samo o problematiki združevanja 
v gospodarstvu v zvezi s XXVII. in XXXVIII. ustavnim amandmajem. 

Menim, da je stališče gospodarske zbornice SR Slovenije o potrebi obvez- 
nega združevanja organizacij združenega dela v enotno gospodarsko zbornico ob 
sedanjih pogojih gospodarjenja pravilno. Hkrati pa menim, da to ne more biti 
edina in izključna oblika združevanja v gospodarstvu. Zato podpiram predlog 
združenja za trgovino Ljubljana, da je treba hkrati z vprašanjem zbornice v 
ustavnih amandmajih ali pa posebej v zakonu konkretneje postaviti in urediti 
tudi vprašanje združevanja v drugačnih oblikah asociacij. Z drugim odstavkom 
23. člena ustave SR Slovenije je sicer predvideno, da se organizacije združenega 
dela lahko združujejo tudi za obravnavanje vprašanj, ki so skupnega pomena, 
vendar je ustavna določba preveč načelna. Za izvajanje tega ustavnega načela ni 
nikakršnih nadaljnjih ustavnih in zakonskih možnosti. Tako zvezna kakor repu- 
bliška ustava slej ko prej omenjata le zbornice in poslovna združenja. Na podlagi 
teh določb je bil sprejet tudi temeljni zakon o enotnih gospodarskih zbornicah in 
poslovnem sodelovanju v gospodarstvu, ki zopet obravnava samo zbornice in 
poslovna združenja. 

15 
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Dosedanja praksa je pokazala, da so poleg zbornic in poslovnih združenj 
v našem gospodarstvu potrebne tudi druge asociacije strokovnega in neposlov- 
nega značaja, ki lahko kot področne ali medpodročne asociacije, z eno samo 
ali več vejami na prostovoljni osnovi sodelovanja v Veliki meri pripomorejo 
k razreševanju marsikaterega problema s področja družbenoekonomskih od- 
nosov. Hkrati lahko na samoupravni način omogočijo horizontalno in vertikalno 
povezavo, obravnavo skupne in specifične problematike razvoja, napredka, 
organizacije, poslovanja, izmenjave mnenj in strokovno pomagajo pri reše- 
vanju vrste drugih strokovnih, neposlovnih, organizacijskih in podobnih vpra- 
šanj. Dejstvo je tudi, da takšne asociacije v nekaterih primerih danes že ob- 
stajajo in tudi uspešno delujejo. Zato predlagam, da se podpre predlog zdru- 
ženja za trgovino Ljubljana za dopolnitev XXVIII. in XXXVIII. ustavnega 
amandmaja v tem smislu, da je treba urediti vprašanje združevanja organizacij 
združenega dela v najrazličnejših oblikah ah natančneje: v točki 9 ustavnega 
amandmaja XXVIII naj se v prvem stavku za besedo »zbornice« besedilo 
dopolni še z besedami: »in druge asociacije, poslovne, neposlovne in strokovne«. 
V prvem odstavku pod točko 1 ustavnega amandmaja XXXVIII naj se besedilo 
dopolni tako, da se za besedami »združevanjem v republiško gospodarsko 
zbornico« doda vejica in nato besedilo: »in druge asociacije, poslovne, ne- 
poslovne in strokovne«. 

S takšno dopolnitvijo ustavnih amandmajev bo omogočeno ustanavljanje 
tudi tistih prostovoljnih asociacij, ki jih terja življenje, hkrati pa bo zapolnjena 
vrzel, ki nastopa med zahtevami in željami prakse ter pravno ureditvijo tega 
vprašanja. Hvala lepa! 

Predsedujoči Janez Vidmar: Kdo še želi sodelovati v razpravi? 
Besedo ima poslanec Stojan Makovec. 

Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanci! 
Dal bi pripombo k XXX. amandmaju, ki se nanaša na zemljiški maksimum. 
Ko se je obravnavala zvezna ustava, je bilo rečeno, da se bo zemljiški ma- 
ksimum obravnaval v republiških ustavnih amandmajih. V gradivu pa ni nikjer 
omenjen. Če govorimo o naprednem kmetijstvu, je jasno, da si ga ne za- 
mišljamo takšnega, kakršno je naše kmetijstvo danes. Ugotavljamo, da imajo 
naše kmetije največ 5 ali 7 ha do maksimuma 10 hektarov. Hkrati se govori o 
modernem kmetovanju, o ameriških farmah in tako naprej. 

Ce hočemo uporabljati moderno tehnologijo, je jasno, da je to nemogoče 
v takem sestavu, kot je danes značilen za naše kmetije. Za kmeta proizvajalca 
ni toliko pomembno, ali ima več ali manj od 10 ha. Menim, da naj ima toliko, 
kolikor lahko obdeluje. Tu ni pomembno, ali je on lastnik, saj so včasih 
premalo jasne določbe o zemljiškem lastništvu. Kmetijski proizvajalci nismo 
lastniki, ampak smo mnogokrat le upravljalci nekaterih zemljišč. Tisti, ki ima 
zemljo, je ne nese s seboj, zemlja je nepremična in zato ostane. Drži pa, da več 
kot je kdo ima, več časa porabi tudi za njeno obdelovanje in več mora pri- 
spevati družbi. Zato mora vanjo tudi več vlagati. 

Dejstvo je, da si to vsi želimo'. Nesmiselno je govoriti, da bo vsak, ki ima 
več zemlje, zaradi tega obogatel. Ne bo obogatel, saj bo moral več vlagati 
v zemljo in več prispevati za družbeno skupnost. To je bistvo tega vprašanja. 
Jasno je, da bi morala biti v ustavi določena ta temeljna pravica in ne samo 
v zakonu. To bi bila ustavna pravica, ki bi jo moral imeti kmet proizvajalec. 
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Strinjal bi se z danimi predlogi, da to obstaja v XXX. amandmaju in naj bi bila 
ta določba v njem. K 2. alinei XXXVI. ustavnega amandmaja, ki govori o 
krajevnih skupnostih, bi imel pripombo, da je v njej sicer pravilno navedeno, 
da ustvarjajo tudi v krajevnih skupnostih na podeželju. Zaradi tega naj se 
sredstva dodelijo tudi podeželskim krajevnim skupnostim. 

Splošno mnenje nekaterih občinskih predstavnikov je, da se podeželskim 
skupnostim ne da nič. Po drugi strani menim, da ne živijo vsi ljudje v središču 
in da ne ustvarjajo samo v njem. Iz sleherne podeželske vasi odhaja 50, 100 
ali 200 delavcev v središče in tam ustvarjajo, tako da je ustvarjeno v skupnosti 
in tudi njihova krajevna skupnost naj ima nekaj od tega. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Kdo še želi sodelovati v razpravi? 
Morda želi besedo predstavnik skupne komisije vseh zborov za ustavna vpra- 
šanja? (Da.) Besedo ima tovariš Jože Florjančič. 

Jože Florjančič: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Glede na dosedanjo razpravo v zboru moram povedati, da je bil že 
v javni razpravi omenjen predlog, o katerem je danes razpravljal poslanec 
Fortuna. Mislim, da je pripomba v bistvu sprejemljiva. Menim, da bo amandma 
o združevanju v gospodarstvu treba razširiti ne samo na zbornice, ampak tudi 
na druge oblike poslovnega sodelovanja in organiziranja poslovnih združenj 
in podobno, o čemer je govoril poslanec Fortuna in kar je v praksi že našlo 
svojo potrditev. Zdi se mi, da je že dosedanje izpopolnjevanje ustavnih dopolnil, 
ki so bila dana v javno razpravo, šlo v to smer. 

Druga pripomba se nanaša na XXX. amandma in na vprašanja zemljiške 
lastnine. Mislim, da smo se glede na možnost, ki smo jo imeli v okviru določil 
zvezne ustave in njenih sprememb, ki so bile sprejete letos, opredelili za to, 
da se bo vprašanje zemljiškega maksimuma in predvsem vprašanje zakupa in 
razmerij, ki nastajajo na osnovi zakupa, reševalo z republiškim zakonom. 

Prav tako o tem ne bi širše govoril, ker so problemi znani in mislim, da jih 
je tudi poslanec Makovec pravilno postavil. Bo pa seveda stvar poznejše raz- 
prave o republiškem zakonu o kmetijskem maksimumu, na katerih področjih 
in v kolikšni meri se bo maksimum povečal glede na opredelitev, ki je po 
ustavnem dopolnilu v republiški ustavi načelho dana, da je treba upoštevati 
hribovite, višinske in tudi kraške predele Slovenije. Mislim, da ne bi bilo 
prav oziroma ne bi bilo primerno — kar je bilo že večkrat povedano — da bi 
s kakršnimkoli novim predlogom na podlagi dosedanjih razprav, ki še niso bile 
dovolj proučene, v ustavi omejili zemljiški maksimum. Prav je, da se to pre- 
pusti zakonu, ki mora biti na podlagi predloga zakona za izvedbo ustavnih 
amandmajev, ki ga bo skupščina sprejela skupaj'z ustavnimi dopolnili, sprejet 
najpozneje do konca leta 1973. Mislim, da je prav sprejem tega zakona pred- 
viden do konca leta 1972. Verjetno je bolj prav, da se to ureja v zakonu in ne 
neposredno v ustavi. 

' Glede na to, da v razpravi ni bilo drugih pripomb, mislim, da ni potrebno, 
da bi karkoli dodajal. Hvala lepa. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Zeli še kdo sodelovati v razpravi? Be- 
sedo ima poslanec Jože Vrbančič. 

Jože Vrbančič: Tovarišice in tovariši poslanci! Imam vprašanje ozi- 
roma pripombo v zvezi z amandmajem, ki govori o samostojnem osebnem 
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delu občanov z delovnimi sredstvi. V njem so navedene tudi nekatere dejav- 
nosti, kot so kmetijska, obrtna, gostinska in turistična. Glede na to, da je 
turizem sestavljen iz različnih dejavnosti, me zanima, kaj je tu mišljeno kot 
turistična dejavnost. Ali so to agencijske dejavnosti, ali je to nuđenje preno- 
čitvenih uslug? Vse to se tako prepleta, da je pod turizmom lahko zajeta tudi 
trgovina, kar bi prejudiciralo sistemsko ureditev na tem področju. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Besedo ima tovariš Jože Florjančič. 

Jože Florjančič: Moram reči, da je bilo že v razpravi pri pripravi 
teh amandmajev veliko besedi o tem, ali je sploh potrebno posebej navesti 
turistično dejavnost kot eno tistih dejavnosti, za katere v ustavnih dopolnilih 
k republiški ustavi posebej poudarjamo, da jih bomo razvijali tudi z zasebno 
dejavnostjo. Pri tem, da se poleg gostinstva, kmetijstva in obrti, kjer to ni 
sporno, upošteva tudi turistična dejavnost, se je mislilo zlasti na različne oblike 
storitev v zasebnem sektorju, ki se štejejo v turistično dejavnost. Tu se misli 
na zagotovitev prenočitev, na opravljanje delnih storitev v različnih aranžmajih, 
ki jih gostinske in turistične organizacije sklepajo z zasebniki za obisk turistov 
pri posameznem kmetu, bodisi višinskem bodisi pri tistem, ki se ukvarja z 
vinogradništvom itd. Skratka, gre za zelo pisano dejavnost, ki se ne da strogo 
omejiti niti samo na kmetijsko niti samo na gostinsko ali obrtno dejavnost. 
Zaradi tega se je potem sprejel izraz »turistične dejavnosti«. 

Moram reči, da so bile iste pripombe omenjene že ob pripravi osnutka 
ustavnih amandmajev. Za zdaj se je izraz sprejel kot najustreznejši za tovrstne 
oblike storitev, ki jih zasebniki lahko nudijo s svojimi delovnimi sredstvi in 
s svojim delom, po veljavni nomenklaturi pa ne gredo v nobeno izmed teh 
dejavnosti. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Hvala lepa. Besedo ima poslanec Ivan 
Kuder. 

Ivan Kuder: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Se enkrat bi se povrnil na XXX. amandma. V javni razpravi je bilo precej 
poudarjeno, da naj bi bil poseben XXX. a amandma, ki naj bi posebej obrav- 
naval kmetijstvo. Predvsem mislim na maksimum, ki je omenjen v tem amand- 
maju. Mislim, da ne bi bilo treba določati nikakršnih številk, ampak bi bilo 
treba upoštevati ekonomsko kmetijo, ki lahko tudi v nižinskem predelu glede 
na proizvodnjo, na primer v živinoreji, zahteva večjo površino, kot je to sedaj 
navedeno samo za hribovske, hribovite in kraške predele. 

Osebno se ne zavzemam za lastništvo, ker je dodatno breme za proizvajalca, 
saj mora namesto v osebni standard in v osebne dohodke, ki jih v takem 
kmetijstvu praktično ni, vlagati v družbene dajatve in proizvodne stroške. 
Seveda je vprašanje, če bo mogoče dati vsem kmetijam zemljo v zakup. Znano 
je, da so številni starejši kmetijski proizvajalci — za katere se bo problem 
starosti kasneje sicer rešil z zakonom o pokojninskem zavarovanju — ki nimajo 
nobenega vira dohodkov in se ne morejo preživljati, radi nekomu posredovali 
svojo lastnino, zato da bi jih vzdrževal in oskrboval do smrti. Vsak kmet pa se 
tega boji, ker mora upoštevati zemljiški maksimum, čeprav bi novo zemljo 
potreboval in bi si z njo lahko povečal pridelek. Končno si kmet s tem ne 
pridobiva večjih dohodkov, ampak si nalaga breme, saj vemo, da so v današnji 
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igri cen kmetijski izdelki na nizki ravni. Če ima kmet večje obdelovalne po- 
vršine, zahteva to tudi več reprodukcijskega materiala. Vse to zahteva povečan 
obratni kapital. Naposled nima nič večjih dobičkov. Zato starejših ljudi, ki 
živijo na neobdelani zemlji pod sedanjimi pogoji, nihče noče prevzeti v breme. 

Mislim, da bi bilo treba v ustavnem amandmaju XXX nakazati — čeprav 
bo sicer zakon podrobneje določal — naj bi se oblikovale kmetije, ki bi bile 
gospodarsko dovolj močne, da bi se ljudje, ki na njih živijo, s svojim delom 
v celoti izkoristili in tudi polno zaposlili svojo mehanizacijo, tako da bi bile 
kmetije uspešne in donosne. Hvala lepa. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Kaže, 
da nihče. 

Končujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednje mnenje: 
Gospodarski zbor skupščine SR Slovenije je na 31. seji dne 22. novembra 

1971 po končani javni razpravi obravnaval osnutek ustavnih amandmajev od 
XXV do XLVII k ustavi Socialistične republike Slovenije in daje v smislu 
drugega odstavka 2. točke amandmaja X k ustavi SR Slovenije republiškemu 
zboru skupščine SR Slovenije naslednje mnenje: 

Gospodarski zbor skupščine SR Slovenije podpira osnutek ustavnih amand- 
majev od XXV do XLVII ter predlaga, da si pri določitvi predloga ustavnih 
amandmajev proučijo predlogi, mnenja in pripombe, dani v razpravi na tej 
seji zbora. 

Kdor je za tako oblikovano mnenje, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Obveščam vas, da bom mnenje našega zbora posredoval predsedniku repu- 
bliškega zbora in skupni komisiji vseh zborov skupščine SR Slovenije za 
ustavna vprašanja. 

Prehajam na obravnavo 3. točke dnevnega reda, to je na osnutek 
zakona o združevanju kmetov v zadruge, organizacije združenega dela in 
pogodbene skupnosti. 

Osnutek zakona je na podlagi sklepa 26. seje gospodarskega zbora z dne 
31. 5. 1971 predložil izvršni svet. Zeli predstavnik izvršnega sveta Milovan 
Zidar osnutek zakona še ustno obrazložiti? Besedo ima Milovan Zidar, član 
izvršnega sveta. 

Milovan Zidar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Maja 1971 sta vaš zbor in republiški zbor skupščine Socialistične republike 
Slovenije obravnavala predlog za izdajo zakona o združevanju kmetov v za- 
druge, organizacije združenega dela in pogodbene skupnosti. Takrat sta zbora 
predložene teze sprejela in naložila izvršnemu svetu, da na podlagi teh izhodišč 
in upoštevaje pripombe javne razprave izdela osnutek zakona in ga predloži 
v določenem roku skupščini. 

Predlog za izdajo zakona oziroma teze za izdajo zakona so bile v celoti 
objavljene v »Kmečkem glasu« v skoraj 50 000 izvodih, tako da se je z izhodišči 
seznanil zelo širok krog kmečke javnosti. 

V mnogih občinah je bila tako v samoupravnih organih kmetijskih orga- 
nizacij kot tudi v kmečkih sekcijah Socialistične zveze organizirana javna 
razprava o izhodiščih. Iz poročila k osnutku zakona sledi, da so se v razpravo 
vključile tudi družbenopolitične organizacije v republiki, kot je sekcija za 
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kmetijstvo pri republiški konferenci Socialistične zveze delovnega ljudstva, 
skupina za kmetijstvo pri komisiji za družbenoekonomske odnose in socialno 
politiko CK Zveze komunistov Slovenije, odbor za zadružništvo ter svet za 
kmetijstvo in živilsko industrijo pri gospodarski zbornici, sindikat delavcev 
kmetijstva, živilske in tobačne industrije pa tudi številni posamezniki, ki so 
v pismeni ali ustni obliki dali svoje prispevke. 

Naj kot izvleček iz javne razprave povem le to, da so bila izhodišča v 
javnosti ugodno ocenjena in da je bila postavljena zahteva po čimprejšnjem 
sprejetju zakona. Dane so bile mnoge pripombe in dopolnila, ki jih je pred- 
lagatelj v izdelavi osnutka skušal upoštevati, kar je pojasnjeno v obrazložitvi 
osnutka. Obenem je tekla tudi javna razprava o zveznih in republiških ustavnih 
dopolnilih. Sprejeta dopolnila k zvezni ustavi na novo opredeljujejo tako položaj 
združenega dela kakor tudi osebnega dela, kar bistveno spreminja ustavni 
položaj delovnih ljudi. 

Razprava o republiških ustavnih dopolnilih, ki še teče, je spodbudila tudi 
razmišljanja o odnosih med posameznimi samoupravnimi objekti in o njihovi 
popolnejši družbeni integraciji. Javno so se opredeljevala — kot smo slišali 
tudi v prejšnji točki od nekaterih poslancev — stališča o položaju kmečkega 
osebnega dela in njegovega vključevanja v samoupravne odnose na podlagi 
združevanja dela in sredstev in sicer tako med seboj kot tudi z družbenimi 
sredstvi in z združenim delom, kar naj bi predstavljalo osnovo za hitrejši 
razvoj materialne podlage kmečkega dela. 

Zaradi vseh teh razprav in ustreznih sprememb, ki oblikujejo načela, na 
katerih bo temeljil zakon, o katerem danes razpravljamo, z izdelavo osnutka 
in s sprejemom zakona zamujamo. 

Zakon bomo namreč lahko dokončno oblikovali in sprejeli šele po sprejemu 
dopolnil k republiški ustavi. Prav zato so odprta še nekatera, morda celo 
temeljna vprašanja v zvezi s predloženim osnutkom. Bistvene pripombe iz 
dosedanje razprave so navedene v obrazložitvi osnutka. Zaradi tega mi dovolite, 
da se v uvodni besedi omejim le na nekatera nerazčiščena vprašanja, ki ob- 
stajajo v zvezi s tem gradivom in ki jih je potrebno razjasniti še pred spreje- 
mom zakona. Najprej gre za osnove in oblike združevanja in njihovo podrob- 
nejšo določitev. 

1. Združevanje osebnega dela in zasebnih sredstev z združenim delom in 
z družbenimi sredstvi predvidevamo v osnutku zakona v kmetijskih zadrugah 
in organizacijah kmetov v sestavu kombinatov ter v drugih delovnih organi- 
zacijah. Ti dve obliki smo opredelili v statutu organizacije združenega dela. 
Osnutek upošteva sedanje kmetijske organizacije in zato predvideva kmetijsko 
zadrugo kot organizacijo združenega dela tudi v smislu 17. člena veljavne 
zvezne ustave kakor tudi v smislu drugega odstavka 2. točke XXIV. zveznega 
ustavnega dopolnila. 

Predlagatelj namreč izhaja iz dejstva, da je bilo v Sloveniji konec lanskega 
leta 81 kmetijskih zadrug in kombinatov, ki so se ukvarjali s kooperacijsko 
proizvodnjo kot z redno dejavnostjo'. Od tega je bilo 17 kombinatov in 64 
kmetijskih zadrug. Skupna sedanja vrednost njihovih osnovnih sredstev je 
znašala 133 milijard S din, od tega je odpadlo na kombinate 70 "/o in na za- 
druge 30®/o. Ker zadružna dejavnost po sedanji ureditvi organizacijsko in 
knjigovodsko ni jasno razmejena, lahko le ocenjujemo, da je bilo za kmetijsko 
poslovno dejavnost angažiranih okoli 25 oziroma okoli 20 do 30 %> vrednosti 
omenjenih osnovnih sredstev. Podatki tudi kažejo, da je družbeno organizirana 
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kmetijska proizvodnja udeležena v skupnem blagovnem prometu s kmetijskimi 
pridelki približno s polovico, od česar odpade na kooperacijo 20, morda tudi več 
odstotkov. Upoštevati je seveda potrebno, da so to poprečni podatki in se 
razvitost lastne oziroma kooperacijske proizvodnje od organizacije do organi- 
zacije precej razlikuje. Skupno je bilo v kmetijskih organizacijah v tem letu 
zaposlenih 18 426 delavcev, od tega v zadrugah 5786. Iz teh podatkov vidimo, 
da je v obstoječih kmetijskih organizacijah osredotočena pomembna materialna 
osnova kmetijske proizvodnje in razmeroma številen delovni kolektiv, kar je 
rezultat 25-letnih vlaganj v družbena sredstva in kadre tako iz skupne družbene 
akumulacije kot tudi iz naslova prigospodarjenih sredstev v kooperaciji in 
zadružništvu. 

Razen tega razpolagajo omenjene kmetijske delovne organizacije s po- 
membnimi predelovalnimi kapacitetami in razmeroma razvito osnovo za ko- 
mercialno organizacijo. Zato ni čudno, da se je javna razprava opredelila proti 
kakršnimkoli reorganizacijam, ki bi odtujile te proizvodne zmogljivosti, ki 
predstavljajo tudi za prihodnost jedro napredka in porasta proizvodnje, pove- 
čanja storilnosti dela in razvijanja materialne osnove samoupravnih odnosov. 

Zato v osnutku zakona predvidevamo, da si združeni kmetje in delavci na 
osnovi sporazuma o združevanju, ki bi ga morali po zakonu skleniti, uredijo 
odnose tudi za obstoječo strukturo. Na osnovi tega naj bi prilagodili takšno 
poslovno in samoupravno strukturo, da bodo v resnici lahko upravljali lastne 
in skupne zadeve ter razpolagali z dohodkom kot rezultatom skupnega dela, 
združenih sredstev in obsega poslovanja. Tako naj bi se v kombinatu kmetje, ki 
v raznih oblikah kooperacije s to organizacijo trajno sodelujejo, združili v 
organizacije za kooperacijo. V samoupravnem sporazumu o združevanju pa 
naj bi v razvitejših zadrugah predvideli lastno kmetijsko proizvodnjo, prede- 
lovalne obrate in druge pomembnejše dejavnosti, ki bi jih organizirali v 
ustrezne temeljne organizacije združenega dela. 

Osnutek ne predvideva nikakršnih nadaljnjih predpisov za ureditev no- 
tranjih organizacijskih vprašanj in samoupravnih oblik, ker je to v smislu 
dopolnila XV k zvezni ustavi ustavna pravica in dolžnost samoupravno organi- 
ziranih delovnih ljudi v organizaciji združenega dela. Podobne pravice veljajo 
tudi za zadruge in kombinate. 

Osnutek predvideva podobno delitev dohodka, kot jo poznamo v vseh 
organizacijah združenega dela, s tem, da upošteva kmeta kot soustvarjalca 
dohodka. Zato predvideva razporejanje dohodka za osebne potrebe kmetov in 
delavcev, za skupno porabo delavcev in vasi, ter na del za akumulacijo, ki se kot 
družbena sredstva razporeja v poslovne sklade. 

Osnova za delitev je predvidena na podlagi dela, na podlagi združenih 
delovnih sredstev in tudi po obsegu poslovnega sodelovanja z zadrugo oziroma 
z organizacijo kmetov. 

2. Druga oblika, predvidena v osnutku zakona, ki je bila v razpravi ugodno 
ocenjena, se nanaša na medsebojno združevanje sredstev in dela kmetov na 
osnovi premoženjskopravnih razmerij v obliki pogodbenih skupnosti. To so 
najpreprostejše oblike združevanja, ki naj bi se ukvarjale predvsem s pro- 
izvodnjo, v duhu osnutka pa tudi s predelavo in prometom lastnih pridelkov 
ter z nabavo proizvodnih sredstev za svoje potrebe. 

Naloga osnovnih proizvodnih enot naj bi bila tudi poslovno povezovanje 
z delovnimi organizacijami. Proizvodne skupnosti, ki trajno poslovno sodelujejo 
s kmetijskimi organizacijami, naj bi imele tudi možnost uporabe družbenih 
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zemljišč in drugih proizvodnih objektov, ki sedaj morda niso ustrezno iz- 
rabljeni. 

V praksi se že pojavljajo številne oblike skupne nabave v okviru kmetijske 
organizacije in skupna uporaba strojev. V pogojih razdrobljene posestne struk- 
ture je to prispevek k racionalni uporabi sodobne mehanizacije. Težnja za 
odpravo težaškega in nizko produktivnega dela lomi tradicionalno nezaupanje 
kmetov do skupnega dela in gospodarjenja. Vizija in napori za ve&nje storil- 
nosti dela, ki ga omogoča sodobna tehnika, kakor tudi spoznanje, da jo je 
mogoče najbolj racionalno uporabiti le s skupno uporabo, utrjujejo zavest 
o nujnosti združevanja kmečkega dela in sredstev in tudi denarnih sredstev za 
skupne investicije. 

Za primere skupne nabave in uporabe gre na primer pri žitnih kombajnih 
ter koruznih linijah v Pomurju pa tudi pri strojnih agregatih za predelovanje 
krompirja na Gorenjskem. Podobna je skupna obnova hmeljišč v večjih ob- 
delovalnih enotah ter gradnja obiralnih postaj hmelja v Savinjski dolini. Tudi 
strojne skupnosti na škofjeloškem področju in drugje opozarjajo na razširjenost 
te najpreprostejše oblike združevanja, ki jo je potrebno zakonsko normirati in 
pospeševati tudi z drugimi, ne samo zakonsko normativnimi ukrepi. Osebno 
menim, da je tako združevanje eden izmed pogojev za hitrejši razvoj zasebnega 
kmetijstva pri nas in da je tudi v duhu prvega odstavka 2. točke XXIV. do- 
polnila k zvezni ustavi. 

3. Poleg opisane oblike pogodbenih skupnosti, kjer se združujejo kmetje 
med seboj v delu in poslovanju na osnovi združenih zasebnih sredstev, pred- 
videva osnutek tudi omejeno možnost zaposlovanja delavcev za dopolnilno 
delo. V primeru, da bi zaposlovanje drugih oseb preraslo določeno število, 
predvideva 37. člen osnutka zakona obliko združevanja v statusu posebne orga- 
nizacije združenega dela v smislu 5. točke XXIV. ustavnega dopolnila k zvezni 
ustavi. Ta sicer predvideva v svojstvu posebne organizacije združenega dela 
le zadrugo in podobne organizacije, vendar smo upoštevali pri tem tako sedanji 
značaj delovnih organizacij z nazivom kmetijska zadruga kot tudi našo za- 
družno tradicijo iz preteklosti, saj je zadruga vedno delovala kot delovna 
organizacija na temelju zadružne lastnine kot posebne oblike družbene lastnine. 

Menimo tudi, da praktični razlogi narekujejo, da mora biti v poslovnem 
prometu iz naslovov delovnih organizacij jasno razvidno, za kakšen tip orga- 
nizacije gre. Vsekakor bosta nadaljnja razprava, zlasti pa posebno dopolnilo 
k republiški ustavi, morala razjasniti tudi to vprašanje. 

V prvih razgovorih s kmeti se je v zvezi s takšno obliko pokazalo ne- 
zanimanje, predvsem zaradi novosti in nezadostne proučenosti vloge, ki jo 
oblika v bodočem razvoju lahko pridobi. 

Zvezna ustava omogoča tako obliko združevanja osebnega dela z združenim 
delom, kjer se del ustvarjene vrednosti oziroma akumulacije podružblja v obliki 
skladov, s katerimi organizacije samoupravno razpolagajo in jih razporejajo. 
Zaradi tega najbrž ni načelnih razlogov, da se podobno ne bi dopustilo tudi 
v kmetijstvu. Tu gre vendar za gospodarsko dejavnost, kjer je osebno delo 
najbolj množično. 

Šele razvoj in čas bosta pokazala, ali je taka oblika dovolj spodbudna za 
razvoj proizvodnje in materialne osnove dela. Pokazalo se bo, ali se morda 
lahko na pobudo samih kmetov razvije povsod tam, kjer ni nobene druge 
oblike združevanja oziroma kjer obstoječe organizacije iz kakršnihkoli razlogov 
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niso dovolj uspešne. Ugotovilo se bo, ali lahko taka organizacija postane celo 
osnovna tudi v razvitejših okoljih. 

V razpravi so bila izražena tehtna mnenja o tem, naj bi poslovno skupnost 
v tej obliki, to je v obliki posebne organizacije združenega dela, v zakonu 
oblikovali kot zadrugo. Tega za zdaj nismo upoštevali tako zaradi ocene, da 
gre vendarle za različne lastninske in proizvodne odnose, ki se v eni ali drugi 
organizaciji oblikujejo, kot tudi zaradi želje po jasnosti nazivov v sistematiki 
zakona in ne nazadnje zaradi nezadostne proučenosti same oblike in ocene o 
njenem mestu v prihodnjem razvoju samoupravnih odnosov na vasi. 

Dosedanja razprava ponovno opozarja na zahtevo po ureditvi notranjih 
odnosov samoupravnega odločanja in upravljanja v vseh organizacijah, ki že 
obstajajo in kjer se kmetje že združujejo v različnih oblikah gospodarskega 
sodelovanja. 

Gre namreč za to, da se odstranijo še zadnji ostanki oblastniškega balasta 
in postavijo trdni temelji za resničen razvoj demokratičnih odnosov med kmeti 
in delavci na osnovi povezovanja gospodarskih in drugih interesov. 

Obstoječe organizacije se lahko z notranjim prestrukturiranjem oblikujejo 
v integrirane organizme, v katerih so temeljne organizacije združenega dela 
poglavitne nosilke gospodarske aktivnosti in samoupravnega odločanja v smislu 
XXI. ustavnega dopolnila in sicer ali po posameznih vrstah proizvodnje v 
zadružni dejavnosti ali pa tudi po teritorialni razsežnosti in zaokroženosti. 

Ustrezna in uspešna reforma v notranji organizaciji temeljnih samouprav- 
nih enot je lahko celo spodbuda za nadaljnja integracijska gibanja. Razčišče- 
vanje odnosov znotraj in ekspanzija oziroma integracija navzven ■—• na podlagi 
čistih računov in čistega samoupravnega položaja kmetov članov in delavcev — 
sta najbrž med seboj povezana procesa in temelj nadaljnjega napredka celot- 
nega kmetijstva. 

Na koncu še nekaj vprašanj, ki so odprta v zvezi s to razpravo, pa tudi z 
razpravo o ustavnih dopolnilih. 

Eno od temeljnih vprašanj je vprašanje združevanja sredstev. V osnutku 
izhajamo iz stališča, naj zakon omogoči združevanje zasebnih sredstev torej 
tako zemlje, delovnih sredstev kot tudi denarnih sredstev v obliki članskih 
deležev in združevanje denarnih sredstev za skupno nabavo opreme, težje 
mehanizacije, dograditve ah zgraditve predelovalnih objektov, skladišč in drugih 
objektov, ki so potrebni zadružnikom za skupno poslovanje. V tem smislu 
3. člen postavlja omejitve, da ne bi prišlo do pojava rentništva. Zakonodaja 
tem načelom nasprotuje na temelju ustavnih določil. Vsekakor bomo morali to 
upoštevati. Menimo pa, da bo združevanje denarnih sredstev potrebno omo- 
gočiti v zadrugah in organizacijah za kooperacijo in to vsaj na temelju 5. točke 
XXII. ustavnega dopolnila, tako da bo zgrajen objekt ali nabavljena oprema 
družbena, to je zadružna lastnina, člani pa bodo prejeli ustrezno vračilo v 
obliki anuitet in pravico uporabe skupnih investicij. 

V tem smislu bo potrebno prečistiti 3. člen osnutka. V osnutku je pred- 
viden način, da bi se v teh delovnih organizacijah združevala tudi denarna 
sredstva za določene namene oziroma objekte in da bi se iz tega nabavljala 
skupna sredstva' za skupne potrebe. Menili smo namreč, da je na tem področju 
tak položaj pri združevanju sredstev in tudi pri kritju denarnih potreb in 
koristi. 

Nadalje so pomisleki še glede vprašanja, kaj je to zadruga? Sodimo, da se 
v 2. točki XXIV. zveznega ustavnega dopolnila, ki govori o zadrugah, ne upo- 
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števa zadosti specifičnost sedanjega položaja v kmetijstvu, temveč se govori na 
splošno o združevanju v zadrugah. Na podlagi te točke bomo poleg kmečkih 
zadrug — takih pa sploh nimamo — lahko oblikovali tudi razne oblike zdru- 
ževanja obrtništva in drugih poklicev, kjer se bo osebno delo združevalo med 
seboj. 

Razlaga je toliko bolj utemeljena, ker 17. člen zvezne ustave, ki govori o 
zadrugah kot delovnih organizacijah, ni bil razveljavljen. 

Skupnosti na osnovi pogodbe iz 37. člena so v bistvu formulirane kot 
pravne osebe, kot male zadruge z omejenim jamstvom, ki se morajo registrirati 
in na osnovi dopolnilnega dela lahko zaposlujejo poleg kmetov-članov tudi 
druge osebe. V osnutku zakona izhajajo te vrste pogodbene skupnosti iz 4. in 
5. točke XXIV. dopolnila k zvezni ustavi. 

Razpoložljivi skladi in realne možnosti ter nekajletno strokovno in politično 
delo za dopolnitev samoupravnih odnosov, ki je v mnogih organizacijah uredilo 
samoupravni položaj kmeta, narekujejo, da utrdimo obstoječo organizacijo v 
smislu javne razprave in političnih stališč, sprejetih na II. konferenci Zveze 
komunistov. 

V zakonu ohranjamo tudi tradicionalne zadružne inštitute, kot so delež, 
jamstvo, članstvo in podobno, čeprav so bili v dosedanji razpravi deležni tudi 
kritike. Zavedamo se, da sami po sebi ekonomsko morda niso najpomembnejši, 
s stališča zadružne tradicije pa pomenijo psihološki element zaupanja kmetov 
v svojo organizacijo. Zato članstvo uveljavljamo kot obvezno, deleže in jamstvo 
pa fakultativno, pri čemer morajo predlagatelji že ob ustanavljanju zadruge 
omogočiti, da višina deležev socialno šibkejšim kmetom in delavcem ne bi 
onemogočila članstva v zadrugah. 

Precejšnje pozornosti je bilo deležno tudi določilo iz osnutka, ki naj bi 
v prihodnje preprečilo prehajanje premoženja, ki je bilo ustvarjeno v zadrugah 
in drugih kmetijskih organizacijah. Predlagamo, da premoženje morebitnih 
likvidiranih zadrug prevzame občina .in ga preda drugi zadrugi oziroma 
kmetijski organizaciji, ki prevzame dejavnost na njenem področju, če pa le-te 
ni, pa zadružni zvezi Slovenije. 

Vloga občine na tem področju ter na področju urejanja pravnih odnosov 
ob nastanku pogodbenih skupnosti je prav zato dokaj odgovorna. Iz predlogov 
v javni razpravi izhajajo mnoge zahteve kmetov, naj bi bodoči zakon opredelil 
organizacijo za kooperacijo v sestavu kmetijskih kombinatov kot pravno osebo. 
Menimo, da te zahteve ne upoštevajo dovolj sprememb, ki jih pridobivajo 
delovni ljudje v ustvarjanju in razpolaganju z dohodkom, podobno s tem pa 
tudi kmetje-člani, ki so kooperanti v smislu zakona, že na podlagi dopolnila 
XXI k zvezni ustavi, ki določa, da »delovni ljudje v temeljnih organizacijah 
združenega dela na osnovi dela neposredno in enakopravno urejajo medsebojne 
odnose v delu in poslovanju, upravljajo z združenimi sredstvi, povsem odločajo 
o dohodku in drugih vprašanjih svojega družbenoekonomskega položaja«. 

Ugotavljamo, da so vzroki nezaupanja, zaradi katerih prihaja do te zahteve, 
pogosto upravičeni. Zato osnutek zakona kljub zveznemu ustavnemu dopolnilu 
ponovno opredeljuje samoupravni sporazum o združevanju, ki po temeljni 
vsebini predstavlja pogodbeni akt, v katerem se združujejo kmetje-kooperanti 
in delavci, zaposleni v tej enoti. Med seboj se sporazumejo o temeljnih odnosih, 
ravno tako pa tudi z drugimi temeljnimi organizacijami združenega dela v 
integriranem podjetju o vseh bistvenih vprašanjih: tako glede vprašanja sta- 
tusa enote, načina ugotavljanja dohodka, osnov in meril za pokrivanje stroškov 
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skupnih služb integriranega podjetja, glede pravice do razpolaganja in gospo- 
darjenja s prevzetimi osnovnimi in obratnimi sredstvi, načina, norm in meril 
združevanja sredstva za gradnjo skupnih obratov in proizvodnih objektov, ki 
služijo vsem enotam, oblikovanja skupnih rezerv in podobnih rizičnih ter 
solidarnostnih skladov, pravice samostojnega odločanja o včlanjenju v zadružno 
zvezo ter v druge asociacije in podobno. Skratka, ne glede na dopolnila k zvezni 
ustavi, iz katerih izhaja, kako se samostojno ustanavlja temeljna organizacija 
združenega dela, pa v 7. členu osnutka še posebej naštevamo temeljne elemente, 
ki opredeljujejo samostojnost dela in gospodarjenja ter tudi določbe o tem, kako 
se preprečuje odtujevanje rezultatov združenega dela, bodisi na podlagi politike 
cen bodisi s prelivanjem dohodka. Tako ravnamo zato, da bi pospešili ures- 
ničitev tistih odnosov, ki jih narekuje samoupravni položaj združenih kmetov 
in delavcev, ter zaradi prakse oziroma čestokrat upravičenega nezaupanja. 
Zato se zahteva po pravni osebi in žiro računu skrči na sporazum in posamezne 
dogovore v samoupravnih organizacijah na tehniko obračunavanja elementov 
dohodka. Menimo, da teh vprašanj ni mogoče zamenjati s preglasovanjem 
v skupščini, ker jih tu ne moremo razrešiti za vse primere racionalno in na 
ekonomsko opravičljivi podlagi. To je pravica in dolžnost delovnih ljudi, ki 
bodo v neposredni praksi v dogovorih morali določiti podrobnejše oblike. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Tovarišu Milovanu Zidarju se zahva- 
ljujem za uvodno obrazložitev. 

K osnutku zakona ste prejeli še mnenje pravnega sveta izvršnega sveta in 
pripombe iniciativnega odbora za ustanovitev zadružne zveze SR Slovenije pri 
gospodarski zbornici SR Slovenije. 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet našega zbora je predložil pismeno 
poročilo k osnutku zakona in določil za poročevalca poslanca Jožeta Javornika. 
Ali želi poročevalec še ustno dopolniti pismeno poročilo? (Da.) 

Besedo ima poslanec Jože Javornik, poročevalec odbora. 

Jože Javornik: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odbor gospodarskega zbora za proizvodnjo in blagovni promet je na seji dne 
3. novembra 1971 obravnaval osnutek zakona o združevanju kmetov v zadruge, 
organizacije združenega dela in pogodbene skupnosti. Kot gradivo mu je bilo 
predloženo tudi mnenje pravnega sveta izvršnega sveta in mnenje ter predlogi 
zakonodajno-pravne komisije. 

Odbor je v načelni razpravi osnutek podprl predvsem zaradi pospeševanja 
združevanja kmetov v nove organizacijske oblike, ki so na novih gospodarskih 
temeljih, in zaradi ureditve položaja kmeta v organizacije združenega dela v 
kmetijskih zadrugah in v pogodbenih skupnostih. Nadalje je odbor skušal 
ugotoviti tudi ugodne, gospodarske posledice glede na bogato obliko, ki jo nudi 
osnutek zakona. Pri tem je odbor ugotovil, da oblika sicer ni bistvenega po- 
mena, vendar lahko pripomore k ublažitvi težkega gospodarskega položaja 
kmetov. Odbor je nadalje k 4. poglavju menil, naj se zaradi pravno neraz- 
čiščenih vprašanj prepusti ureditev oziroma ponovna proučitev ustreznim 
pravnim institucijam. V 4. poglavju so dane povsem nove rešitve, ki niso 
usklajene z obstoječim pravnim sistemom. Odbor je dal k osnutku zakona tudi 
pripombe, mnenja in predloge in sicer k 1., 3., 8., 12., 14., 15., 24., 25., 26. in 28. 
členu. V razpravi je odbor tudi menil, da osnutek zakona ni dodelan in da 
nekatera vprašanja niso do kraja razčiščena. Kljub temu odbor za proizvodnjo 
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in blagovni promet predlaga gospodarskemu zboru skupščine, da sprejme osnu- 
tek zakona o združevanju kmetov v zadruge, organizacije združenega dela in 
v pogodbene skupnosti skupaj s pripombami, mnenji in predlogi, ki jih je 
dal odbor. Hvala! 

Predsedujoči Janez Vidmar: K osnutku zakona ste prejeli tudi 
pismeno poročilo zakonodajno-pravne komisije, danes pa tudi mnenja, stališča 
in predloge zasedanja delegatov občin. Pričenjam razpravo o osnutku zakona. 
Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec Ferdo Papič. 

Ferdo Papič: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite mi nekaj besed v zvezi z osnutkom zakona. Mislim, da je osnutek 
zakona le odsev javne razprave, ki je bila na terenu. Moram reči, da se glede 
poročila delegatov občin pridružujem njihovemu mnenju, da se zelo motimo, 
če mislimo, da bomo vprašanje kmetijstva rešili z organizacijo in z zakonom. 
Mislim, da je v kritičnem položaju tako družbeno kot tudi zasebno kmetijstvo. 
Kolikor kmetijstvo ne bo deležno širše družbene pomoči, ki bo izražena pred- 
vsem s premiki iz osebne porabe v družbeno porabo, bo besedilo zakona pred- 
stavljalo samo lepe besede, od katerih pa ne bo imel kmet nič. Kmetje bodo še 
desetkrat bolj razočarani, kot so bili že marsikdaj v preteklosti. 

Navedel bom nekaj nazornih podatkov. Živim ob meji in povedal bom, 
kako gleda Italija na ta vprašanja in na to problematiko. Mislim, da prejema 
sleherni italijanski kmet, ki modernizira ali urejuje vinograde in preostali del 
kmetije, veliko znatnejšo pomoč od našega. Tako dobi pri urejevanju hlevov 
dotacijo v višini 50—'60 °/o stroškov. Pri urejevanju vinogradov dobi vsak 
predelovalec 750 000 lir, ne glede na to, ali ga stane več ali manj, in še niz 
podobnih olajšav. Marsikdo bo rekel, da dobivajo navedeno pomoč verjetno 
tudi iz našega denarja, od prelevmanov in dajatev, ki jih Italiji plačujejo 
druge države. Vendar je pri njih državna pomoč kmetijstvu urejena predvsem 
zato, ker je Italija spoznala, da je zanjo večje breme, če hrano uvaža. 

Zaradi tega bi predvsem za naše tolminsko področje poudaril, da so v 
zadnjem času opazni precejšnji premiki v tako imenovano tržno gospodarstvo 
in v preusmeritev kmetij. Kmetom se dajejo nekatere olajšave, vendar dobivajo 
kredite le na 5 let, s tem da dajejo občinske skupščine beneficirano obrestno 
mero. Tako kmet plača samo do dva odstotka obresti. Vendar moram povedati, 
da se tudi občinske blagajne počasi praznijo. Kolikor ne bo dodatnih sredstev, 
bo še ta prispevek občin za pomoč kmetijstvu, ki je danes aktivna in živa, 
ponovno prenehala. Mislim, da je izrednega pomena, da bomo pri sprejemanju 
proračuna za leto 1972 upoštevali tudi to. Kolikor ne bo nekoliko širše družbene 
pomoči, potem bodo kmalu prazni vsi hribi. Trdim, da je ob meji, kjer je 
govedoreja najbolj razvita in razširjena, še pomembnejše od proizvodnje mleka 
in mesa to, da gre za obstoj našega kmečkega človeka. Ostalo je le še nekaj 
mladih kmečkih ljudi. Kolikor bodo res preusmerili kmetije in jih uredili, 
se bodo morali potruditi, kot so se v preteklosti njihovi očetje, dedje ali 
pradedje, da so lahko ostali na tej zemlji. Ce tega. ne bo, pa se bodo vasi v 
hribih izpraznile in imeli bomo prazno mejo. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Besedo ima poslanec Jože Javornik. 

Jože Javornik: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Oprostite, da še enkrat razpravljam, vendar sem sedaj prosil za besedo kot 
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razpravljalec, prej pa sem bil poročevalec odbora za proizvodnjo in blagovni 
promet. 

Nekateri člani odbora so izrazili tudi mnenje, da smo se v iskanju rešitev 
prepogosto zatekali h kritiki in spreminjanju obstoječih kompenzacijskih oblik, 
čeprav bi vzroke za neugodne razmere v kmetijstvu morali iskati tudi drugod. 
Menim, da je tako mnenje nekaterih članov odbora izredno umestno in 
pomembno. 

S tem zakonom nameravamo za vsako ceno prepričati kmete, da pred- 
stavlja množica organizacijskih oblik, ki jo prinaša osnutek zakona, rešitev 
kmečkega vprašanja in vprašanja zasebnega kmeta. To ni res. Zadružna tra- 
dicija je tako bogata, da lahko nadaljujemo razvoj našega kmeta samo na njej. 
To tradicijo razvijajmo naprej. Nekaj oblik je takih, ki so sprejemljive. Pri tem 
ne smemo pozabiti, da so samoupravne pravice, kot sem že večkrat na tem 
mestu poudaril, zamirale obenem s težkim finančnim in materialnim položajem 
zasebnega kmeta. Kmetu lahko ponudimo številne oblike, tudi take, kot so 
predvidene v 4. členu glede zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja ozi- 
roma glede izenačitve pravic kmeta s pravicami delavcev. Znano je, da kmet 
tega ne bo mogel uveljaviti. To mi lahko le pišemo, pomembni pa so predvsem 
družbeni ukrepi za zaščito kmečkega prebivalstva. Četrtina slovenskega pre- 
bivalstva se tehnološko modernizira, na drugi strani pa izginja oziroma se 
razslojuje druga četrtina. Po podatkih, ki sem jih dobil v skupščinskih gradivih, 
bo do leta 1980 le še 12 do 12,5 %> kmetov. Torej polovici preostalega kmečkega 
prebivalstva s tem zakonom ne bomo zagotovili obstoja na njegovi zemlji 
v hribovitih področjih in na odročnih krajih. 

Tudi politika prenapetih programov preusmerjanja kmetij ne vodi do 
rezultatov, ki jih pričakujemo, saj lahko na deželi pripelje do socialne diferen- 
ciacije. Kmetijske organizacije kot nosilci programov niso v zadostni meri 
finančno sposobne, da bi v skladu z naraščanjem razslojevanja kmečkega pre- 
bivalstva preostanku teh ljudi zagotavljale normalen razvoj in normalen teh- 
nološki napredek. 

Ob osnutku zakona me skrbi tudi prevelika forma, ki ni podprta z vsebino. 
Pri tem mislim na obliko združevanja kmetov v razne pogodbene skupnosti, 
o katerih je že pravni svet pri izvršnem svetu dal svoje mnenje in opozorila, 
zato so te forme potrebne nadaljnjih proučitev. Seveda je res, da je predlagatelj 
sam opozoril, da je to pravzaprav organizarijski zakon, ki ne namerava raz- 
reševati gospodarskih vprašanj. Zato je nujno, da temu zakonu sledijo tudi 
ustrezni družbeni ukrepi in ne samo oblike in bremena delovnih organizacij, 
ki poslujejo s kmeti, marveč mora tudi družba prispevati svoj delež k raz- 
reševanju perečega vprašanja, katerega rešitev je pomembna za četrtino slo- 
venskega prebivalstva. Hvala. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Besedo ima poslanec Ivan Kuder. 

Ivan Kuder: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Kmetje so podprli teze za zakon, ki so bile objavljene v »Kmečkem glasu«. 
Osnutek zakona se v nekaterih podrobnostih razlikuje od tez. Mislim, da 
osnutek lahko pozdravimo, saj je to eden prvih osnutkov tistih zakonov, ki 
urejajo nekatera vprašanja kmetijstva, ker doslej sploh ni bilo podobnega 
zakona. Vendar je zakon bolj psihološkega kot pa materialnega pomena. Kljub 
temu ima velik pomen za tistega mladega človeka, ki misli ostati na kmetiji. 
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Trdim, da vse negativne ukrepe v kmetijstvu pozdravlja sleherni mlad 
človek, ki ne misli ostati na kmetiji in ki nima nobenih zadržkov, da se jutri 
ne bi zaposlil v družbenem sektorju in imel vse pogoje za življenje. V nasprot- 
nem primeru se mi zdi, da moram povedati, da je preveliko breme za kmeta 
proizvajalca, če se loti preusmeritve kmetije, če nabavlja mehanizacijo in če 
za to porabi celo življenje, nazadnje pa ugotovi, da je mehanizacija neren- 
tabilna, ker je predraga za obdelovalne kapacitete, saj ne prenese stroškov 
vzdrževanja in obnove mehanizacije. Ko se postara, nima nikogar, ki bi hotel 
ostati na kmetiji. Takih primerov je danes dosti. Prejšnji govornik je rekel, 
da ljudje bežijo s hribovitih kmetij. Prepričan sem, da še bolj težijo iz ravnin- 
skih. V hribovitih predelih je kmet še premalo seznanjen s temi vprašanji. 
Zaradi tega še trmasto vztraja na tem, da mora kmetijo ohraniti in jo ob- 
držati. Mislim, da bi morali o tem temeljito razmisliti. Če vprašanja ne bomo 
čimprej rešili in uredili, bomo dali veliko denarja in vse skupaj zamudili. 
Zaradi tega je treba res takoj ukrepati. Glede predlagane dopolnitve 28. člena, 
da bi organizacije kmetov bile pravne osebe, kooperant nič ne pridobi, saj je le 
to psihološki moment, da je kooperant tako pravno zastopan in da ima vse 
pravice. Osebno se bolj navdušujem za določbe 4. člena. Mislim, da organizacije 
kmetov tega ne bodo zdržale. Čeprav danes lahko vsak trdi, da ima dosti dela 
na določeni površini, pa to delo ni rentabilno-. Mislim, da bodo organizacije 
kmetov — kolikor bo ta člen sprejet — lahko rešile nekatere gospodarske 
težave kmetov. Seveda je stvar organizacije, ali bo to nalogo zmogla ali ne. 

V osnutku je navedeno, da se organizacija lahko ukvarja z gozdnimi po- 
vršinami v skladu z zakonom o gozdovih. V obrazložitvi pa je navedeno, da ni 
mišljen samo zakon o gozdovih, ampak so mišljeni še drugi predpisi. Mislim, 
da smo že imeli razpravo o zakonu o upravljanju z gozdovi. Sedaj bomo 
ponovno sprejeli nov zakon. Mislim, da pri manjših kmetijah, kjer so kmetje 
tudi manjši gozdni posestniki, gozd nujno spada v sklop kmetije. Vemo, kdaj 
je kmet posegel v gozd. V njem je iskal železno rezervo, ko v kmetijstvu ni 
mogel nikamor več. To je bilo v primeru požara ali včasih tudi, ko je prevzemal 
kmetijo. Star slovenski rek poznate: »Če oče sinu slabo želi, mu mora pustiti 
prazen gozd.« Takrat, ko je prevzemal kmetijo, je torej segel v gozd, da je 
prebrodil denarne težave in da je lahko naprej gospodaril. Morda tudi, kadar 
je hotel kaj kupiti ali podobno. No, danes pa gozd za kmetijo praktično ne 
predstavlja skoraj nič. Če je šel kmet v gozd, ga je izčrpal, učinka pa ni 
dosegel nobenega. Danes, ko se kmetija preusmerja, potrebuje 40 do 50 mili- 
jonov din osnovnih sredstev. Vsak kmet se bo vprašal, ali se mu izplača, če 
vloži vsako leto milijon, pa bo kljub temu moral 50 let temeljito delati, pro- 
izvodnja pa mu tega ne bo vrnila. Kmet mora poiskati dodatni vir, da bo 
plačal nova osnovna sredstva. Potem razmišlja in se vprašuje, ah ima smisel, 
da na kmetiji še kaj ukrepa in izboljšuje, ker mu proizvodnja tega ne vrne. 
Ni nobene ovire, zadržka, razen psihološke in moralne obveznosti, ki jo ima 
kmečki sin do svojih staršev, do ostarelih ljudi, da morajo živeti in da jih mora 
preživljati; in samo njihova želja, da ostanejo na kmetiji, ga še veže nanjo. Če 
bi sin vse skupaj pustil, bi starši kmetijo prodali, če bi jo le kdo kupil. Tako 
bi se lahko preživljali in kmečki sin bi lahko imel ugodne pogoje za življenje 
in zagotovljene redne mesečne dohodke. To so hudi problemi v kmetijstvu, ker 
je ostal le moralni in psihološki zadržek in dejstvo, da je kmetija zgodovinska 
kategorija. Če bi lahko menjal kmetijo tako kot delavec delovno mesto, ver- 
jemite, da ne bi bilo pri nas niti enega kmeta več. Poznamo kmetije, ki ne 
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gospodarijo slabo. Ko pa dohodke teh kmetij malo preverimo, ugotovimo 
izredne dohodke. To ne velja za vsakega kmeta, ki gre v proizvodnjo. Če bo 
kmetija imela postranske dohodke ali, če bo do dohodkov prišla s špekulacijo 
ali s prodajo stavbnih parcel, ima kmet na drugi strani možnost dedovanja, 
tako da s tem ne tvega, ker se boji maksimuma. Tega seveda ni dosegel s 
proizvodnjo, to so mu torej dali drugi dohodki. 

Pri pojmu pravne osebe me moti še nekaj. Kmet, ki trajno sodeluje v 
kooperaciji in je do kooperacije pošten, mora svoje izdelke prodajati po nižji 
ceni kot proizvajalec, ki prodaja neposredno kupcu. Danes so uspešne take 
kmetije, kjer je kmet v službi, ima pa še nekaj zemlje, ki jo v prostem času 
zaradi zabave obdeluje, pridelke pa prodaja neposredno kupcu po tržni ceni. 
Kmet, ki sodeluje v kooperaciji, pa mora ves aparat uprave kombinata ali 
zadruge plačati v obliki marž, poleg tega pa še vse stroške, ki jih ima s pre- 
delavo. Tisti, ki proizvaja, proizvaja pod ceno in ni rentabilen. Tisti, ki kupuje, 
pa kupuje drage pridelke. 

Razmišljal sem tudi o tem: Ce kmet trajno sodeluje z vso svojo zemljo 
z gospodarsko organizacijo, je tudi vprašanje, kdo mora plačevati družbene 
dajatve, ali lastnik ali pa družbena organizacija. To je gledano daleč naprej. 

Pri tem me še bolj moti to, da kmet plačuje davke in da je proizvajalec 
mleka ali pitancev. Pri tem najprej vzame del dohodka delovna organizacija, 
ki predeluje pridelke, za osebne dohodke svojih uslužbencev. Vse dajatve se 
morajo plačevati na liter mleka, nazadnje pa je še trgovina. Vprašanja, ki se 
tičejo gospodarskega položaja kmetijstva, bi bilo treba razčistiti, da ne bi bilo 
tolikšnih razlik med proizvodno in prodajno ceno. Tu na primer ščitimo ali 
dajemo možnost razvoja tistemu, ki lahko neposredno prodaja. Tistega, ki je 
bodoči tržni proizvajalec, ki si ga naša družba želi in ga podpira tudi naš 
srednjeročni program, pa kratko malo uničimo. Mislim, da naj bi bil ta zakon 
spodbuda in olajšava za mladega človeka, da ne bi nosil še bremena pre- 
užitkarjev. Če pogledamo osnutek zakona, lahko ugotovimo, da je nekaj narobe 
in da ima namesto dveh preužitkov sedaj praktično štiri. Mislim, da so ideje 
načelno v redu, potem pa se v praksi spreobrnejo in vse gre v breme pro- 
izvajalca, ki hoče prodati tržne presežke. Iz osebnih izkušenj lahko trdim, da 
si z intenzivno proizvodnjo nisem koristil, ampak sem imel samo škodo. Na- 
redil sem korist družbi, ker sem oddal trgu presežke. Mislim, da bo to treba 
rešiti, ker v nasprotnem primeru ne bo več nikogar, ki bi hotel ostati na kmetiji. 
Vsi bodo odšli in reševanje našega kmetijstva nas bo drago stalo. Danes je še 
možno nekaj ukreniti. Hvala lepa! 

Predsedujoči Janez Vidmar: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima 
poslanec Žarko Zigon. 

Žarko Zigon: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ne bom dolgo razpravljal, rad bi le povedal svoje mneje ob razpravi o osnutku 
zakona o združevanju kmetov. Tako kot prejšnji govorniki bi rad povedal, 
da se mora tisti, ki ima malo, za to malo boriti v težkih razmerah. Zaradi 
tega je predloženi zakon, ki predvideva vrsto oblik o združevanju kmetov, ne 
sme prispevati k temu, da bi se kmetje začeli prepirati in delati zmedo že ob 
ustanavljanju teh oblik. Ze prvi koraki pri ustanavljanju raznih oblik zdru- 
ževanja kmetov me silijo, da na to pomislim. Obračam se na predlagatelja, na 
vse tiste, ki bodo za sprejem tega zakona z majhnimi spremembami. Kolikor bo 



240 Gospodarski zbor 

to sprejeto, predlagamo, da pri organiziranju in spreminjanju oblik združe- 
vanja kmetov iz današnjih oblik v boljše ne bi nastajale tudi take, ki bi bile 
ustanovljene zato, ker oblike združevanja kmetov v okviru družbenega sektorja 
doslej morda niso upoštevale interesov kmetov. Prav gotovo pa sedaj pred- 
videne 'čisto kmečke oblike proizvodnje ne bodo izboljšale same od sebe. 

Kar je odkritih in neposrednih proizvajalcev v družbeni kmetijski pro- 
izvodnji, že zelo dolgo nimajo do kmeta mačehovskega odnosa. Če je tak odnos 
obstajal, ga je imela celotna družba. Zaradi tega mi ni všeč, da iniciativni 
odbor za ustanovitev zadružne zveze predlaga spremembo 28. člena, po kateri 
naj bi bila organizacija kmetov pravna osdba, kolikor sama drugače ne določi. 

To me navaja na misel, da iniciativni odbor dvomi, da bi imeli kmetje, 
združeni v organizacijah kmetov, pri kombinatih možnost izraziti in realizirati 
zahtevano obliko v samostojni organizaciji združenega dela. 2e tovariš Zidar 
je povedal, da dopolnilo XXI k zvezni ustavi predvideva za vse temeljne 
organizacije združenega dela, da samostojno odločajo o svojem statusu, torej 
tudi o tem, ali bodo pravna oseba ali pa samo organizacija združenega dela, 
ki bo ugotavljala in delila dohodek. Iniciativni odbor o tem dvomi. Po mojem 
mišljenju daje s tem nezaupnico kombinatom, ki so do sedaj združevali kmete 
v raznih oblikah. 

Ce je tako, potem to ni prav. Ne bi rekel, da so dosedanje oblike združe- 
vanja kmetov pri kombinatih neka ne vem kakšna višja oblika. Upam si trditi, 
da če niso boljša, gotovo niso slabša oblika od zadrug. 

Bodoči organizatorji kmetov na podlagi tega zakona naj upoštevajo, da tudi 
številne današnje zadruge niso tisto, kar naj bi zadruga bila. Zato imam 
pomisleke glede na članstvo v zadružni zvezi. V pismu iniciativnega odbora 
piše, da naj bi bile članice zadružne zveze zadruge, organizacije kmetov, samo- 
upravne skupnosti kmetov — lastnikov gozdov in druge interesne skupnosti 
kmetov. O kombinatih ni govora. To pomeni, da naj bi bile članice samo tiste 
samostojne organizacije združenega dela v kombinatu, v okviru katerih se 
združujejo kmetje. 

Sedaj pa pojdimo še malo naprej. 2e današnje zadruge, po tem zakonu 
pa tudi bodoče zadruge, bodo organizirale okoli sebe vrsto samostojnih de- 
javnosti, združenih v organizacijah združenega dela. To pomeni, da bo tudi 
zadruga v svojem bistvu nastajala in obstajala kot kombinat. V tem primeru 
bi morali določiti ali bomo v 28. členu osnutka zakona potrdili predlogu inicia- 
tivnega odbora, da mora biti organizacija kmetov pravna oseba. V tem primeru 
moramo tudi zagotoviti, da bo v zadrugah tista organizacija združenega dela, 
ki bo združevala kmete, ostala pravna oseba tako kot druge organizacije 
združenega dela. 

Ne vem, če sem svoje mnenje povedal dovolj jasno. Mislim, da je iz 
mojega izvajanja razvidno, da imamo že danes vrsto zadrug, ki so tudi velika 
podjetja z razno dejavnostjo. Čeprav se imenujejo zadruge, pa s tem še ni 
rečeno, da so izpolnile že vse upe kmetov. Zato še enkrat opozarjam, da v 
novih organizacijah kmetov, ustanovljenih na podlagi tega zakona, ne bi prišlo 
do tega, da se dosedanje oblike združevanja kmetov v okviru kombinatov 
izločajo iz kombinatov, ker to ne bo koristilo kmetom, ampak tistim špeku- 
lacijskim gibanjem, ki so jim že do sedaj škodovala. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? Besedo 
ima poslanec Stojan Makovec. 
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Stoj a n M a k o v e c : Tovariš podpredsednik, tovariši in tovarišice po- 
slanci! Ko Obravnavamo osnutek zakona o združevanju kmetov, se strinjam 
z govorniki,, predvsem s tovarišem Papičem, ki omenja, da zakon sam po sebi 
ne bo rešil problemov, ker so le-ti dolgotrajni. 

Dal bom nekaj pripomb in sicer s svojega delovnega področja, saj sem 
zasebni proizvajalec in sodelujem že vsa leta po vojni v okviru zadruge. Bil 
sem tudi večkrat predsednik združenega sveta in upravnega odbora zadruge. 
Vem, kaj se lahko v okviru tega dela in česa se ne more in kaj je povzročilo 
nezaupanje kmetov do zadrug. Vendar mislim, da bi bilo nesmiselno, da danes 
vse to navajam. 

Popolnoma se strinjam, da sprejmemo osnutek zakona. Sem pa odločno 
proti temu, da bi ustanavljali zadruge s po 10, 20 ali 30 članov; če se bodo 
proizvajalci za to izrekli, pa naj dobijo tudi take. 

Na področju občin Ajdovščina in Gorica sta dve zadrugi. Prva je vipavski 
kombinat s svojo kooperacijsko enoto in s svojstvom pravne osebe. V goriški 
občini pa je briška zadruga. 

Pred letom smo proizvajalci res izgubljali zaupanje. To ni bila krivda — 
kot je omenil že eden izmed prejšnjih govornikov — samo vodilnih ljudi v 
zadrugi. Sistem je bil tak in drugače tudi ni moglo biti. Pravim, da bi bilo 
nesmiselno ustanavljati majhne zadruge, ker morajo biti pri vsakem ustanav- 
ljanju, ne samo pri zadrugi, ampak pri vsaki najmanjši ustanovi, na razpolago 
potrebna sredstva. Vprašajmo se, kje se v kmetijstvu zbirajo sredstva. Po vojni 
smo nenehno zbirali sredstva za zgraditev kleti, mlekarn in drugih objektov. 
Sicer je klet že doživela stoletnico in se še razvija, je pa vprašanje, ali bo za 
naprej še lahko polna, ali pa bo prazna. 

Ce priznamo in tudi uzakonimo svojstvu pravne oselbe, se s tem proizvajalcu 
ne bo veliko pomagalo. Vendar pa bo kmet prepričan, da lahko več odloča in da 
ima v svoji enoti večjo besedo. Lani sta se goriška in vipavska zadruga združili. 
Nastal je kombinat in pri njem kooperacijska enota s svojstvom pravne osebe. 
Tedaj je članstvo dobilo nekaj več zaupanja v to organizacijo. Tako je bilo na 
primer v zadružnem svetu in upravnem odboru poprej razmerje v zadrugi 
50 : 50. Zasebni proizvajalci so bili vedno preglasovani. Danes imajo v tej 
kooperacijski enoti dve tretjini članov zasebni proizvajalci. Tako tudi čutijo, da 
lahko nekaj rečejo. To pomeni, da ni bistveno samo, kaj se bo kmetu dalo, 
ampak mora tudi pridobiti zaupanje v svojo organizacijo. Tudi to plat je treba 
upoštevati pri obravnavi tega vprašanja. 

Lahko se pogovarjamo recimo o tem, da hi moglo 10, 20, 30 kmetov, kot se 
tu navaja, ustanoviti svojo zadrugo, vendar taka zadruga nima pogojev za 
obstoj. Tudi sam menim, da jih nima. Čeravno nekateri kmetje na našem 
področju niso tega mišljenja, in pravijo, da'četudi prodajo vso živino, bi bilo 
boljše, da bi ustanovili zadrugo. Menim, da je to zelo zgrešeno. To bi bil za 
njih samomor. Ce smo skupno vlagali, se moramo tudi skupno še naprej 
truditi, da bomo vsi imeli tudi kaj od tega. 

V resnici pa bo za razrešitev tega problema še dolgo let in mnogo naporov. 
Ce se ne bomo bolj zavzeli za razrešitev teh problemov, sem mišljenja, da 
najkasneje v enem desetletju ne bo treba več govoriti niti o zadružništvu, niti 
o kombinatih, ker lahko računamo, da jih ne bo več. 

V statističnih podatkih je zapisano, da je še 25 °/o kmečkega življa. Mogoče 
ga je res še toliko, ampak vprašanje je, kakšna je resnična struktura teh ljudi? 
Največ ljudi na podeželju, ki so še na kmetijah, je starih 60, 65 in več let. Na 
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mojem področju sta le dva mlajša kmeta od mene. Sam imam 52 let. Moj sin 
pravi: »Oče, četudi bi me hotel ustreliti, ne bom delal na kmetiji!« Takega 
mišljenja so skoraj vsi mladi. Tako torej bo, če ne bomo imeli več kot zado- 
voljivih rezultatov. Hvala! 

Predsedujoči Janez Vidmar: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Andrej 
Petelin. 

Andrej Petelin: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! 2e nekaj let od začetka temeljitejših razprav o položaju kmetijstva 
pričakujejo kmetje nov zakon o združevanju kmetov. Pri tem ne gre toliko za 
velike organizacijske pretrese — le-teh je bilo po osvoboditvi že več kot dovolj 
— temveč gre za vsebino dela in samoupravljanja v kmetijskih organizacijah. 

Zato ni čudno, da so bile teze o združevanju kmetov pri kmetih izredno 
ugodno sprejete. V zadnjem času se je zaradi zakasnitve sprejemanja zakona — 
zaradi ustavnih razprav — pri kmetih že pojavilo malodušje, češ da z zakonom 
ne bo nič oziroma da bo precej spremenjen v škodo kmetov. Zbornični organi, 
predvsem odbor za zadružništvo in kooperacijo in tudi tretji zbor zadružnikov 
in kooperantov, ki je predstavnik združenih kmetov v kmetijskih in gozdno 
gospodarskih organizacijah, sta se vseskozi zavzemala za sprejem zakona in 
bila med najaktivnejšimi predlagatelji nekaterih sprememb pri posameznih 
členih. 

Menimo, da osnutek zakona po vsebinski razporeditvi obsega vse oblike 
združevanja, ki pridejo v poštev na Slovenskem. Osnutek zakona omogoča 
prilagoditev obstoječih organizacij, ker kmetje lahko ustanavljajo nove zadruge 
in pogodbene skupnosti. V zadnjih letih lahko že ugotavljamo pozitivne vse- 
binske premike v večini obstoječih organizacij. Seveda so še tudi take organi- 
zacije, bolje rečeno posamezniki, ki nočejo videti vseh vsebinskih sprememb, 
ki bi jih že lahko izvedli tudi v njihovih organizacijah. Toliko bolj, ker so že 
razčiščena nekatera sporna ideološka vprašanja o vlogi in mestu kmetov v naši 
socialistični družbi. 

Obravnavani osnutek zakona ima to odliko, da določa, da morajo biti 
zadruge in obrati za kooperacijo kmečke organizacije, ki naj jih skupno uprav- 
ljajo kmetje in delavci. Skupno upravljanje temelji na ustvarjenem dohodku, 
pri katerem so udeleženi kmetje in delavci. Le-ti dohodek delijo za svoje osebne 
in skupne potrebe, določen del dohodka gre seveda tudi za razne skupne na- 
ložbe. 

V taki samoupravni organizaciji postajajo kmetje pomemben dejavnik pri 
nadaljnjem družbenem razvoju vasi, pri ustvarjanju večjega dohodka in pri 
izboljšanju življenjske ravni. Najvažnejše pa je, da kmetje v takih zadružnih 
organizacijah ne bodo več objekt, ki ima le pasivno vlogo, kot je bil dosedaj 
marsikje primer. Vsi se prav gotovo dobro zavedamo, da je novi zakon orga- 
nizacijski, ki ne more bistveno vplivati na gospodarski položaj kmetijstva. 
Kmetijsko tržišče, kreditiranje, disparitete cen kmetijskih pridelkov in druga 
vprašanja ostajajo zunaj tega okvira. Zato novi zakon ne more biti čarobna 
palica, ki bi razrešila vsa nakopičena nerešena vprašanja našega kmetijstva. 
Toda z boljšo organiziranostjo in z izboljšanjem samoupravnega položaja kme- 
tov bo lažje premagovati druga vprašanja, katerih razreševanje je odvisno od 
celotnega gospodarskega položaja. Tudi iz vse dosedanje prakse našega kmetij- 
stva od začetka ustanavljanja kmetijskih zadrug oziroma zadružništva na 
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Slovenskem, lahko ugotovimo, da so se kmetje morali organizirati v takih 
organizacijah, ki so jim bile najbližje. Ob pripravi omenjenega novega zakona 
je jasno, da se slovenska družba ne bo mogla odreči družbeni intervenciji. Naši 
kmetje in vsi, ki delajo v kmetijstvu, pričakujejo od družbe vsaj toliko sredstev, 
kot jih je dobivalo kmetijstvo do sedaj. V slovenskih razmerah bi bilo potrebno 
prav gotovo še več. Tovariša Papič in Javornik sta o tem že govorila. Enaka 
stališča sta imela vedno tudi naš zbor zadružnikov in odbor za zadružništvo, ki 
sta menila, da bo treba na tem področju energično reševati probleme, drugače 
bomo imeli hribovita, predvsem obmejna kmetijska področja, popolnoma iz- 
praznjena. Ista je nevarnost tudi za ravninske predele. Zato gotovo vsi pri- 
čakujemo, da bo pri sedanjem organiziranju naše republike dobilo kmetijstvo 
mesto, ki mu pripada. Ce bomo hoteli kmetijski prostor obvladati in ga ob- 
držati kultiviranega, bo tudi dajal primerne dohodke tistim ljudem, ki bodo še 
živeli od zemlje. 

Pri osnutku zakona bi opozoril na dve novosti. Predvsem pri mlajših 
kmetih je vzbudila veliko zanimanje zamisel, da bodo lahko člani zadrug in 
kooperanti tudi zdravstveno in pokojninsko zavarovani po delavskem zavaro- 
vanju. Menimo, da so določila o zdravstvenem zavarovanju v osnutku nekoliko 
pretoga. Tako mora na primer kmet dosegati poprečno tolikšen dohodek kot 
delavec. Vemo, da imajo tudi pri delavcih nekateri nadpoprečne, drugi pa 
podpoprečne dohodke in kljub temu so vsi enako zavarovani. Mislim, da bo 
nerešljiv problem, da bi naš kmet lahko dosegel tak dohodek na svoji kmetiji, 
da bi zmogel plačilo prispevka za starostno zavarovanje kmetov. Njemu tega 
prispevka ne bo plačevala nobena delovna organizacija iz svojih sredstev, 
ampak se bo lahko prostovoljno vključil v zavarovanje. Lahko smo trdno 
prepričani, da bo to spodbuda za ureditev preostalih zadev kmetijstva, ki bo 
veliko pomenila za mlade ljudi, saj bo tako dano zagotovilo, da bo tudi mlad 
človek na stara leta imel drugačno socialno varnost, kakor pa jo ima naš 
starejši kmet danes, ki bo šele dobil pravico do starostne pokojnine po zakonu 
o starostnem zavarovanju kmetov, ki bo verjetno v kratkem sprejet. 

Druga novost je v možnosti, da lahko zadruge, obrati za kooperacijo, 
samoupravne skupnosti kmetov-lastnikov gozdov in druge interesne skupnosti 
ustanovijo zadružno zvezo Slovenije. Tovarišu Zigonu bi odgovoril le to, da 
predlog iniciativnega odbora morebiti ni bil dovolj jasen zaradi tega, ker se je 
držal izrazov v zakonu, ki v 5. členu govori o zadrugah in organizacijah kmetov. 
Kot organizacija kmetov so po tem zakonu mišljeni tudi obrati za kooperacijo, 
to so praktično vse tiste organizacije, ki povezujejo zasebne kmete. Vemo, da so 
marsikateri obrati za kooperacijo dosti močnejši od zadrug in da so tudi 
v marsikaterem obratu za kooperacijo medsebojni odnosi bolje urejeni kakor 
v marsikateri zadrugi. To so dejstva in zato je bilo stališče iniciativnega odbora 
in zbora, kot sem že prej rekel, da so vse to organizacije kmetov, ne glede na 
to, ali se imenujejo zadruge ali obrati za kooperacijo. Ideja o ustanovitvi 
zadružne zveze je bila v javni razpravi pri kmetih in tudi pri večini kmetijskih 
organizacij ugodno sprejeta. 

Zadružna zveza naj bi bila organizacija združenih slovenskih kmetov za 
področje kmetijstva in gozdarstva. Zadružna zveza naj bi bila tudi nosilec 
programa preusmerjanja kmetij, ki je prav sedaj v izdelavi pri zavodu za 
gospodarsko planiranje. Organizacijsko in pravno naj bi pomagala svojim 
članom pri doslednem izvajanju vseh zakonskih predpisov in pri poglabljanju 
samoupravljanja na vasi. 

16* 
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(Praktično bi zveza predstavljala združene kmete v naši republiki. Zveza naj 
bi delovala tudi na poslovnem področju, če bi bilo za članice potrebno. Zaradi 
specifičnosti združene zveze je iniciativni odbor za njeno ustanovitev predlagal 
nekatere spremembe, ki so predložene v skupščinskem gradivu. Bistvo pred- 
logov je v tem, da naj bi bil zaradi različnosti članov, od katerih imajo nekateri 
čisto zadružno organizacijo, drugi pa v manjši meji — pri tem ne mislim na to, 
katere so pravne osebe ali nepravne osebe, ampak na to, s katerimi vprašanji 
bi se glede poslovnih stvari ukvarjali na zadružni zvezi — sestav občnega 
zbora prilagojen članom in sicer tako, da bi člani, za katere bi zveza opravljala 
več organizacijskih poslov in poslovnih zadev, volih svoje predstavnike po 
številu članov delovnih skupnosti. Mislimo pri tem, da bi se upoštevalo, koliko 
imajo kmetov in delavcev. Ni vseeno, če ima ena organizacija 4000 ali pa celo 
12 000 kooperantov ali članov, druga organizacija pa morda le 100 ali 200. Tako 
bi bilo zastopstvo predstavljeno po številu ljudi, ki delajo v določeni organi- 
zaciji, upoštevaje kmete in delavce. Preostali člani, na primer samoupravne 
skupnosti kmetov-lastnikov gozdov in druge pogodbene skupnosti, pa bi imeli 
po enega predstavnika, ker pač ne bi bili tako številni. To je seveda samo 
predlog. 

Za ustanovitev zadružne zveze se zelo zavzemajo kmetje, ki so tako orga- 
nizacijo doslej pogrešali, ker bi jim v prihodnosti lahko pomagala. Razumeti 
je treba, da zadružna zveza ne more razrešiti vseh problemov, ki so se nakopičili 
v zasebnem kmetijstvu, vendar bi lahko reševala določen del nekaterih vpra- 
šanj. 

K osnutku imamo nekaj pripomb in predlogov. 
Poenostaviti bi bilo treba postopek pri ustanavljanju zadrug. Postopek je 

bil v tezah enostavnejši in pristopnejši za ustanovitelje, ker je po tezah ustavni 
zbor sprejel začasni sporazum. Osnutek zakona pa vnaša ustanovitveno po- 
godbo. Podobne določbe veljajo za ustanovitev poslovnega združenja. To je za 
kmete bolj zapleteno in premalo razumljivo. Zadruge naj bi ustanavljali kmetje 
in drugi delovni ljudje, ki se z osebnim delom ukvarjajo s kmetijsko dejav- 
nostjo. Tako določilo je bilo tudi v tezah, osnutek pa daje možnost ustanavljanja 
zadrug vsem občanom. Naša odbora se odločno zavzemata za to, da bi lahko 
le kmetje ustanavljali zadruge, ki bi bile njihove organizacije in sicer po 
postopku, ki je bil predviden v tezah in ne v osnutku. Pod pojmom kmet je 
razumeti vse tiste ljudi, ki se ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo. 

Se nekoliko bolj določno bi morali opredeliti pravice članov zadrug, ki so 
v zadruge vložili svoja sredstva. Njihove pravice ne bi smele ugasniti kar 
z amortizacijo sredstev. Ne vem, če bo na primer nabava skupnih večjih 
kmetijskih strojev in drugih naprav zadostna spodbuda za vlaganje sredstev 
v skupne naložbe. Ob morebitni ukinitvi zadruge bi moralo biti premoženje 
dodeljeno drugi zadrugi na območju občine, kar velja tudi za obrate kooperacije 
in druge take organizacije, ali pa zadružni zvezi, kolikor podobnih organi- 
zacij ni. 

Tako bi se izognili nadaljevanju dosedanje prakse, ko se je skupno ustvar- 
jeno premoženje odtujevalo brez vednosti soustvarjalcev, kmetov. Na sejah 
naših odborov je bilo izraženo tudi mnenje, da je v osnutku zakona še preveč 
nezaupanja do kmetov. Ali je res potrebno določati, da morajo biti morebitni 
deleži in jamstva po gospodarski moči različni? Zakaj bi morali določati, da. 
morajo biti deleži za člane, ki niso kmetje, najnižji in plačljivi po najugodnejših 
pogojih? Menimo, da ni nevarnosti, da teh zadev ne bi mogli urediti sami 
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člani v statutu zadružne organizacije. Ce priznavamo, da so zadruge delovne 
organizacije in nikakršne zasebne družbe, potem tudi ni potrebno', da občine 
potrjujejo statute, na primer določila o članstvu, deležih, o jamstvu. Občine 
naj statute obravnavajo tako, kot to velja za vse ostale delovne organizacije. 
V dosedanji praksi, ko so bila uveljavljena določila o jamstvu, članstvu in 
o deležih, nismo imeli nobenih problemov. Bolj je potrebno zaupati družbeni 
zrelosti kmetov, vlogi naprednih političnih sil v občinah in končno tudi zadružni 
zvezi, če bo prišlo do njene ustanovitve. Obstoj in aktivnost vseh teh dejavnikov 
bi zlahka in brez administrativnih ukrepov uredila medsebojne odnose. 

V primerjavi s tezami je v osnutku določneje in podrobneje opisana orga- 
nizacija združenega dela, to je obrat za kooperacijo v kombinatih. Medsebojni 
odnosi med obratom za kooperacijo in kombinatom, delavci in kmeti v za- 
drugah naj bi se določali s samoupravnim sporazumom. 

Določila 28. člena predvidevajo, kako naj se ti odnosi urejajo in dajejo 
obratom za kooperacijo velike pristojnosti vse do statusa pravne osebe. Po 
našem mnenju bi bilo treba dodati še to, da ima obrat za kooperacijo status 
pravne osebe, razen če se samoupravni organ obrata ne odloči drugače. 

Menimo, da bi s takim določilom hitreje urejali medsebojne odnose in 
bi bilo zelo malo obratov s takim statusom, ker bi se medsebojni odnosi hitreje 
reševali s samoupravnim sporazumom. Če ne bo takega določila, bo v neka- 
terih organizacijah še veliko naprezanja, očitanj, sporov med kmeti in kolektivi, 
bolje rečeno z vodilnimi kadri, skratka, ne bo čistih računov. 

Iz dosedanje prakse nam je znano preveč podobnih primerov. S takim 
določilom bi odpravili pravice močnejšega, to je tistega, ki sedaj upravlja 
skupaj s kmeti pridobljeno premoženje in jim deli pravice v majhnih koščkih. 
To velja za nekatere podobne organizacije. Ne držijo trditve, da bi se na ta 
način razbijale obstoječe kmetijske organizacije in da bi se poslovanje podražilo. 
Člani zadrug in kooperanti so se vedno borili proti velikim režijskim stroškom, 
ki so bili v breme njihovega dohodka. Tudi ni res, da bi kmetje težili k izločitvi 
iz velikih organizacij. Prav narobe. Kmetje hočejo enakopravno sodelovati, 
saj je tudi v drugih organizacijah združenega dela v okviru kombinatov vlo- 
ženih precej njihovih sredstev, npr. v predelovalnih obratih, trgovini, skla- 
diščih itd. 

Znana nam je praksa prav v tistih organizacijah, kjer bi bilo lahko 
uresničeno določilo o statusu pravne osebe, da so na veliko izločale kmete iz 
sodelovanja in svoje poslovanje praktično omejevale le na manjše število 
večjih kooperantov. 

Z novim določilom bi bili medsebojni odnosi zelo hitro urejeni, ne samo 
v besedah, temveč tudi v dejanjih. 

Prav na podlagi gornjih ugotovitev se zbornična odbora in še posebej 
III. zbor zadružnikov in kooperantov odločno zavzemajo, naj novi zakon omo- 
goči, da imajo obrati za kooperacijo status pravne osebe. Določila naj tudi 
omogočajo, da se samoupravni organi teh obratov lahko odrečejo pravice 
do statusa pravne osebe. Svet za kmetijsko in živilsko industrijo pri zbornici 
pa je bil mnenja, da obrat za kooperacijo ne bi dobil statusa pravne osebe. 

Menim, da bi s tem pridobili veliko časa pri prilagajanju novega zakona, 
utrdili medsebojne odnose in dali kmetom zaupnico. Kar je najvažnejše: od- 
pravili bi vzroke za nerazpoloženje kmetov, ki postaja na takih področjih tudi 
političen problem. Ni nujno, da imajo ti obrati status pravne osebe, če tako 



246 Gospodarski zbor 

sami sklenejo. Menim, da je tako prav in da je to tudi zapunica večini orga- 
nizacij, ki imajo notranje odnose v redu, da bi se vprašanje dalo rešiti s 
samoupravnim sporazumom. 

Četrto poglavje osnutka je novost v naši zakonodaji. Pogodbene skupnosti 
že obstajajo in nastajale bodo nove. Te bodo predvsem proizvodne, npr. strojne, 
dolgoletni nasadi itd. Predlagamo, da naj teh skupnosti ne omejujemo na 29 
članov. Skupnosti naj zajemajo toliko članov, kolikor jih lahko organizirajo. 
Sedaj delujejo razmeroma majhne skupnosti, ki skupno kupujejo večje stroje, 
kateri presegajo zmogljivost posameznih kmetij. V naši praksi ne poznamo 
pogodbenih skupnosti, ki bi zaposlovale tujo delovno silo. Po 37. členu bi 
morali imeti status posebne organizacije združenega dela, če zaposlujejo 5 ozi- 
roma več kot 10 delavcev. 

V sedanjih skupnostih delajo sami kmetje. 37. člen je povzet iz prakse 
obrtništva. Odbora glede pogodbenih skupnosti iz 27. člena nista sprejela nobe- 
nega stališča. Lahko se tudi v prihodnosti pokaže, da je ta člen potreben. 

To so obenem vse pripombe, ki smo jih imeli na osnutek zakona. Zakona 
vsebinsko ne spreminjajo, vendar bi bili z njihovim upoštevanjem nekateri 
členi jasnejši in bi dopuščali možnost za različno tolmačenje, včasih tudi za 
popolnoma nasprotne trditve. Po pooblastilu odbora za zadružništvo in ko- 
operacijo in zbora zadružnikov ter iniciativnega odbora izjavljam, da se zavze- 
mamo za čimprejšnji sprejem zakona in da bomo vložili vse svoje sile za 
njegovo čim hitrejšo uresničitev. Hvala lepa! 

Predsedujoči Janez Vidmar: Kdo še želi sodelovati v razpravi? 
Ce nihče, potem končujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednje 
sklepe: 

1. Osnutek zakona se v načelu sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet. Pri določitvi besedila predloga 

zakona naj prouči in upošteva pripombe in mnenja, podana v poročilih odbora 
za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora in zakonodajno-pravne 
komisije, ter pripombe in stališča, izražena v razpravi na seji odbora. Izvršni svet 
naj prouči in upošteva tudi mnenja in predloge zasedanja delegatov občin. 
V obrazložitvi predloga zakona naj izvršni svet zavzame stališča do- vseh pred- 
logov, ki so bili izraženi na seji gospodarskega zbora in v predloženih mnenjih 
in poročilih, kolikor jih v besedilu predloga zakona ne bo mogel upoštevati. 

3. Predlog zakona naj izvršni svet predloži skupščini SR Slovenije do 
31. 12. 1971 oziroma po sprejetju amandmajev k ustavi SR Slovenije. 

Vprašam predstavnika izvršnega sveta, če se strinja s tako oblikovano 3. 
točko. (Se strinja.) 

Kdor je za tako oblikovan sklep, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga odloka o izvolitvi poslanca gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije 
v komisijo skupščine SR Slovenije za družbeno nadzorstvo. 

Predlog odloka je predložila komisija za volitve in imenovanja. Želi pred- 
stavnik komisije še ustno obrazložiti predlog odloka? (Ne želi.) 

Predlog odloka dajem v razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
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Končujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za 
predlog odloka, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je gospodarski zbor predlog odloka soglasno sprejel. Pre- 
hajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga 
odloka o imenovanju republiškega sekretarja v izvršnem svetu skupščine SR 
Slovenije. 

Predlog odloka je predložila komisija za volitve in imenovanja in za svo- 
jega predstavnika določila poslanca Karla Lutarja. Želi predstavnik komisije 
še ustno obrazložiti predlog odloka? (Ne želi.) 

Opozarjam poslance, da je za sprejem predloga odloka o imenovanju 
v skladu z določbami poslovnika pristojen republiški zbor in da daje gospodarski 
zbor k predlaganemu imenovanju samo svoje mnenje. 

Predlog odloka dajem v razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Končujem razpravo in predlagam zboru, da obvestimo predsednika repu- 

bliškega zbora, da se gospodarski zbor s predlaganim imenovanjem Dušana 
Cehovina za republiškega sekretarja v izvršnem svetu skupščine SR Slovenije 
strinja. 

Se zbor strinja s tako ugotovitvijo? Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Na poslansko vprašanje Stojana Makovca, ki ga je postavil izvršnemu 
svetu na 30. seji našega zbora, bo odgovoril Lojze Komel. 

Lojze Komel: Tovariš Stojan Makovec, poslanec gospodarskega zbora 
skupščine SR Slovenije, vprašuje: 

Kako bo v naslednjem letu urejeno regresiranje cen umetnih gnojil glede 
na to, da je zveza zagotovila sredstva za regres samo do konca tega leta? Po- 
slanec je pri tem opozoril še na neupravičene zaslužke, ki jih imajo pri prometu 
z umetnimi gnojili posredovalci. 

Na vprašanje odgovarjam: 
Višina regresiranja umetnih gnojil se v naslednjem letu, po doslej znanih 

stališčih, bistveno ne bo menjala.. Potrebno se bo najprej sporazumeti z 
republikami in pokrajinami o formiranju skupnega sklada za regrese, določiti 
osnovo za zbiranje sredstev v sklad in način delitve. 

Zaslužek — marža posrednika pri prodaji umetnih gnojil je urejen z zvez- 
nimi predpisi. To so: odlok o maržah v prometu z umetnimi gnojili (Uradni list 
SFRJ, št. 7/69), odlok o maksimalnih cenah za umetna gnojila (Uradni list SFRJ, 
št. 15/71) in odlok o znesku in pogojih za kompenzacijo, ki se daje na račun 
razlike v ceni za umetna gnojila (Uradni list SFRJ, št. 45/71). 

Promet z gnojili nadzoruje tržna inšpekcija. Vsak ugotovljen prekršek 
se obravnava v smislu predpisov. Neupravičeni zaslužki se zasežejo. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Se poslanec Stojan Makovec strinja 
z odgovorom? (Se strinja.) 

Na poslansko vprašanje Jožeta Slaviča, ki ga je postavil izvršnemu svetu 
na 30. seji zbora, bo prav tako odgovoril tovariš Lojze Komel. 
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Lojze Komel: Poslanec gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije 
tovariš Jože Slavič je postavil izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije na- 
slednji vprašanji: 

— Kakšno stališče zavzema izvršni svet do težnje Kmetijske banke Beo- 
grad, da bo kljub predvideni decentralizaciji kapitala po republikah, ki bi 
glede na plasirana sredstva v Sloveniji znašala okoli 43 milijonov anuitet letno, 
še nadaljevala s poslovanjem v Sloveniji, če bi te anuitete pripadle Kmetijski 
banki Beograd in bi v tem primeru za 25'% povečala plasmaje kapitala v Slo- 
veniji glede na znesek, ki bi letno pritekel od anuitet? Kmetijske gospodarske 
organizacije, zlasti tiste, ki imajo že odobrene ali obljubljene kredite od Kme- 
tijske banke Beograd, so zainteresirane za -čimprejšnjo razrešitev teh odnosov. 

—- Kako se namerava rešiti splošno znan položaj, ki nastaja zaradi cen 
koruze, tako glede povezanosti tega vprašanja s proizvodnjo mesa oziroma 
njegovega izvoza kot tudi njenega vpliva na ceno živine. Kakšno vlogo bodo 
imele materialne rezerve v republiki? Kaj namerava republiški sklad material- 
nih rezerv storiti glede uvoza ali nakupa koruze na domačem tržišču, ker 
finančno tega naše gospodarske organizacije ne zmorejo? Opozorjeno je bilo, 
da bi morali s tem v zvezi pravočasno ukrepati. 

Na vprašanje odgovarjam: 
Na podlagi sprejetega zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti 

federacije za gospodarske investicije na republike in avtonomni pokrajini 
(Uradni list SFRJ, št. 29/71), republike in avtonomni pokrajini še vedno nimajo 
natančnega vpogleda o višini obveznosti in sredstev, ki jih bodo prevzele iz 
naslova izvenproračunske bilance federacije. 

Sele ko bodo Socialistični republiki Sloveniji s končnimi prevzemno-prodaj- 
nimi dokumenti znane vse pravice do sredstev pri posameznih zveznih bankah, 
bomo po predhodni analizi in sprejetih načelih v republiki lahko pristopili k 
vzpostavljanju novih pogodbenih odnosov za bančne storitve, verjetno s tisto 
banko, ki bo postavila najugodnejše pogoje. 

Vendar smo že sedaj mnenja, da morajo biti likvidna sredstva od plasmajev 
Kmetijske banke Beograd, Jugoslovanske investicijske banke in Jugoslovanske 
banke za zunanjo trgovino tekoče vplačana na račun republike za izravnavanje 
in pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti. 

O uporabi teh sredstev bo odločala skupščina SR Slovenije, ko bo spreje- 
mala vsakoletni finančni načrt tega računa, v skladu z izvajanjem tekoče, 
srednjeročne in dolgoročne gospodarske politike. Predlog Kmetijske banke, 
ki ga navaja tovariš Jože Slavič, glede intencij zakona o izravnavah in posegih 
v gospodarstvo, ni sprejemljiv, ker hi sprejetje takšne rešitve pomenilo, da še 
nadalje zadržujemo državni kapital v banki, brez zahteve, da se postopoma 
in v skladu s sprejeto gospodarsko politiko naše skupščine na primeren in 
najbolj smotrn način vrnemo gospodarstvu. 

Na drugo vprašanje odgovarjamo: 
Glede na sedanji položaj in cene koruze na jugoslovanskem trgu je izvršni 

svet skupščine SR Slovenije predlagal uvoz milijon ton koruze, najmanj pa 
500 000 ton. 

Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino je izdal odredbo o spremembah in 
dopolnitvah odločbe o določitvi blagovnih kontingentov in deviznih kontingen- 
tov za uvoz blaga v letu 1971, ki je bila objavljena v Uradnem listu SFRJ, št. 
49/71, iz katere je razvidno, da je dodatno odobren uvoz rži, ječmena in koruze 
le v višini 100 000 ton. 
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Ta krma se že uvaža in se po določeni interventni ceni 105 S din za kg, 
franko mešalnica, prodaja proizvajalcem. Slovenija bo iz tega kontingenta 
dobila 13 "/o. Odobreni kontingenti krmil se morajo uvoziti do konca letošnjega 
leta. Zvezna direkcija za rezerve živil je 9. novembra 1971 poslala zveznemu 
izvršnemu svetu predlog, da se odobri dodaten uvoz koruze v višini 200 000 ton. 
Po informacijah, s katerimi razpolagamo, bomo januarja 1972 uvozili še 100 000 
ton koruze oziroma ječmena in rži. Ta krmila se bodo prodajala proizvajalcem 
po 105 S din franco pristanišče. V okviru poslovnega združenja kmetijskih 
organizacij so se kmetijski proizvajalci dogovorili o skupni nabavi koruze na 
domačem trgu. Republika je za izvedbo tega nakupa zagotovila 30 '%> potrebnih 
sredstev. Republiški zavod za rezerve zaradi pomanjkanja finančnih sredstev 
v letošnjem letu ne more sodelovati pri nabavi koruze niti si ne more zagoto- 
viti najbolj nujnih rezerv koruze. V republiki se pripravlja zakon o blagovnih 
rezervah, ki je že predložen v obravnavo na izvršnem svetu. Iz predloga pro- 
grama republiškega zavoda za rezerve za leto 1972 je razvidno, da se nameravajo 
v republiki formirati določene rezerve koruze. Obseg teh rezerv bo odvisen 
od sredstev, ki jih bodo zavodu zagotovili republika oziroma banke. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Se poslanec Jože Slavič strinja z od- 
govorom? (Da.) 

Na poslansko vprašanje Ivana Goleta, ki ga je postavil izvršnemu svetu 
na 30. seji gospodarskega zbora, bo odgovoril tovariš Uroš Markič, pomočnik 
republiškega sekretarja za gospodarstvo. 

Uroš Markič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Poslanec, tovariš inženir Ivan Gole je postavil vprašanje o nesmotrnosti uvoza 
gradbenih konstrukcij za industrijske objekte. V tem sklopu je postavil na- 
slednja tri vprašanja: 

1. Kaj sta naš izvršni svet in zvezni izvršni svet že ukrenila in kaj še 
nameravata ukreniti, da bi se uvoz omenjenih proizvodov omejil? Znano nam 
je, da so naše zmogljivosti zmožne izdelati tudi količine, ki se sedaj uvažajo? 

2. Zakaj carinski ukrepi ne ščitijo domačega proizvajalca gradbenih kon- 
strukcij, tako kot je to urejeno za avtomobilsko industrijo? 

3. Zakaj se dovoljuje uvažati brez soglasja gospodarske zbornice? 
Odgovor: 1. Vrednost uvoza jeklenih in železnih konstrukcij, bodisi kom- 

pletnih ali v delih, je znašala v letu 1970 v Jugoslaviji 212,2 milijona din, kar 
predstavlja 0,6% od skupne vrednosti uvoza Jugoslavije, v SR Sloveniji pa 
20,7 milijona ali 0,3'°/o od skupne vrednosti uvoza Slovenije. 

Omenjeni uvoz železnih in jeklenih konstrukcij je na podlagi nomenkla- 
ture statistike zunanje trgovine razporejen v mostovne konstrukcije, strešne 
konstrukcije, spojnice in podpornike za rudnike, cevne konstrukcije in spojnice 
ter druge konstrukcije iz železa in jekla. Slednje predstavljajo po vrednosti 
uvoza najmočnejšo postavko. 

Jeklene in železne konstrukcije smo uvozili leta 1970 iz šestih vzhodno- 
evropskih in enajstih zahodnih držav, pri čemer smo plačali s klirinškimi devi- 
zami 40 %>, s konvertibilnimi pa 60'% od skupne uvozne vrednosti železnih in 
jeklenih konstrukcij. 

Uvoz jeklenih in železnih konstrukcij je urejen z režimom globalne devizne 
kvote, z izjemo spojk in podpornikov za rudnike, katerih uvoz je prost. V okviru 
odrejene globalne devizne kvote oziroma v okviru deviznih sredstev, ki jih 
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dosežejo na podlagi vezave uvoza z izvozom, kar velja za kovinsko in elektro- 
industrijo, gospodarske organizacije samostojno odločajo v skladu s svojo 
poslovno politiko, katere izdelke bodo uvozile. 

Doslej izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije ni bila predložena zahteva 
proizvajalcev katerekoli vrste železnih in jeklenih konstrukcij, naj se njihova 
proizvodnja zaščiti z uvedbo še restriktivnejšega uvoznega režima ali z višjo 
carinsko zaščito. Zaradi pestrosti konstrukcijskih elementov, ki so pogosto 
povezani z uvozom določene opreme, bi bilo tudi izredno težko z določanjem 
kontingentov ali izdajanjem uvoznih dovoljen kvantitativno odrejati obseg tega 
uvoza. 

2. Carinska stopnja za železne in jeklene konstrukcije znaša 12,0/o, razen 
za specifične konstrukcije za rudnike, kjer je 10'%». Poleg tega plačajo gospo- 
darske organizacije pri uvozu tega blaga še 10 %> posebne carinske dajatve, tako 
da znaša skupna uvozna obremenitev 22l0/o od vrednosti uvoženega blaga. 
Višina carinske zaščite se načeloma odreja tudi na podlagi stopnje obdelave 
blaga. 

Iz navedenih razlogov menimo, da bi bilo težko podpreti predlog, da bi 
domačo proizvodnjo gradbenih konstrukcij ščitili tako kot avtomobilsko in- 
dustrijo. 

3. Po veljavnih predpisih za uvoz kateregakoli blaga ni potrebno posebno 
soglasje gospodarske zbornice. V okviru zvezne gospodarske zbornice se gospo- 
darstvo sporazumeva le o načinu in pogojih zunanjetrgovinskega poslovanja 
z določenimi blagovnimi skupinami ali na določenem tržišču. V pripravah na 
nov zunanjetrgovinski in devizni sistem se zavzemamo za odpravljanje kakrš- 
nega koli administrativnega subjektivizma na področju gospodarskih stikov 
s tujino, k čemur ne bi prispevalo uvajanje posebnih soglasij. 

Menimo namreč, da je treba v okviru plačilne bilance odrediti osnovne 
proporce za uvoz po posameznih blagovnih režimih, pogoje za uvoz blaga ob- 
jektivno opredeliti, v okviru tega pa omogočiti gospodarskim organizacijam, 
da vodijo samostojno poslovno politiko. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Ker je poslanec Ivan Gole opravičil 
svojo odsotnost, prosim, da bi mu posredovali pismeni odgovor. 

Na poslansko vprašanje Franca Cuznarja, ki ga je postavil izvršnemu svetu 
na 30. seji gospodarskega zbora, bo odgovoril Ljubo Levstik, pomočnik republi- 
škega sekretarja za gospodarstvo. Poslanca Cuznarja prav tako ni na današnji 
seji, ker je opravičil svojo odsotnost. Prosim, da bi tudi njemu poslali pismeni 
odgovor. 

Ljubo Levstik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Na poslansko vprašanje tovariša Cuznarja v zvezi z gradnjo avtoceste Pod- 
koren—Kranj—Ljubljana in predorom pod Karavankami posredujemo na- 
slednji odgovor: 

1. Odlok o finančnem programu za financiranje projektiranja novih cestnih 
odsekov v Socialistični republiki Sloveniji predvideva določena investicijska 
preddela in finančna sredstva za njihovo izvršitev. V to je bil vključen tudi 
investicijski program in idejni projekt za cesto: državna meja pri Podkorenu— 
Kranj—Ljubljana—Bregana ter investicijski program, in idejni projekt za 
predor skozi Karavanke. 
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Po izjavi cestnega sklada SR Slovenije je za cesto Podkoren—Ljubljana— 
Bregana izdelan investicijski program, idejne študije in idejni projekti, po- 
drobno pa takole: 

Podkoren—Ljubljana, idejni projekt izdelal »Projekt nizke gradnje«, oddan 
6. septembra 1971, elaborat je v presoji; 

— območje Ljubljana, idejni projekt izdelal »Ljubljanski (urbanistični 
zavod«, oddan 29. septembra 1971, elaborat je v fazi prevzemanja in v presoji. 
Zaradi zahtevnosti je pričakovati daljšo razpravo. 

Ljubljana—Bregana, investicijski program in elaborat z elementi idejnega 
oziroma glavnega projekta sta izdelala »Investicijski biro« Trbovlje in firma 
»Berger« iz ZDA. Dodatno se testira še zgornji ustroj, elaborat je v presoji. 

Za predor skozi Karavanke se izdeluje investicijski program in zbirajo 
elementi idejnega oziroma glavnega projekta. Elaborat je še v izdelavi in bo 
izdelan v obliki »študije upravičenosti« v smislu zahtev Mednarodne banke za 
obnovo in razvoj predvidoma do konca tega leta. 

Glede na funkcije in lego predora skozi Karavanke, ki povezuje Gorenjsko 
in Koroško ter v širšem smislu Jugoslavijo in Avstrijo, je nujno upoštevati 
mednarodni značaj obravnavanega objekta ter vse posledice, ki iz tega izhajajo. 
Za uspešno načrtovanje ter izdelavo idejnega in glavnega projekta predora 
so nujni podatki regionalnega značaja avstrijske strani ter načrti in nameni 
gradnje cest na območju predora. 

Ugotavljamo, da so avstrijski načrtovalci, ki jih vodi prof. Wurzel, v veliki 
zamudi z izdelavo regionalnega plana Koroške, kar vpliva tudi na izdelavo 
projektov karavanškega predora na obeh straneh meje. 

2. Iz odgovora na prvo vprašanje sledi, da se sklep skupščine SR Slovenije 
izvršuje v skladu z objektivnimi možnostmi in da se zaradi tega ne bi moglo 
postavljati vprašanje odgovornosti za neizvršitev postavljene naloge. 

3. Problem financiranja gradnje predora skozi Karavanke je pogojen 
s sklenitvijo neposrednih aranžmajev, z vključitvijo avstrijske in jugoslovanske 
strani ter nekaterih mednarodnih institucij. Nujna je torej kompleksna rešitev 
sistema financiranja za gradnjo obravnavanega predora. 

Ves sistem izdelave študij in projektov je pripravljen na način in po 
zahtevah Mednarodne banke, tako da njegova prijava eni ali drugi med- 
narodni bančni instituciji ne bo problematična. S takim načinom obdelave 
programa ter načini in možnostmi financiranja se strinjajo tudi predstav- 
niki koroške deželne vlade, konkretno njen podpredsednik dr. Weissmann 
in drugi, kar potrjujejo vsi doslej opravljeni razgovori z njimi. 

Izvršni svet ima namen gradnjo predora skozi Karavanke uvrstiti med 
zahteve za kredite Mednarodne banke za obnovo in razvoj za gradnjo avtocest 
v SR Sloveniji v obdobju do leta 1975. Kakšne bodo dokončne odločitve o 
dodelitvi kreditov, je odvisno od presoje, upravičenosti in prioritete za realiza- 
cijo posameznih programov gradnje cest. Za gradnjo predora pa se bodo iskale 
tudi druge možnosti mednarodnih kreditov in financiranja. 

4. Vprašanje predora skozi Karavanke je bilo prvič postavljeno na konfe- 
renci o mednarodnih cestah, ki je bila na Dunaju oktobra 1969. leta in sicer 
na zahtevo slovenskih predstavnikov. V protokolu konference je bila proučitev 
predora poverjena cestnemu skladu SR Slovenije. Izvršni svet SR Slovenije 
je v vseh svojih stikih s koroško deželno vlado, ki jih je imel v zadnjem času, 
vztrajno omenjal tudi gradnjo predora pod Karavankami, skozi katerega naj 
bi se povezala bodoča turska cesta z mednarodno cesto Podkoren—Kranj—Ljub- 
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ljana—Bregana. V tej smeri so si prizadevale tudi gorenjske občine v stikih 
s političnimi predstavniki avstrijske Koroške. Konkretni razgovori so bili zlasti 
s podpredsednikom koroške deželne vlade Weissmannom. Pričakujemo, da bo 
s koroško deželno vlado dosežen sporazum o skupni akciji za realizacijo gradnje 
predora, kar je bistveni pogoj za zadevne pogovore z avstrijsko zvezno vlado. 

Kot zanimivost navajamo, da se šele v poletnih mesecih 1971. leta v 
uradnih avstrijskih publikacijah prvič navajajo podatki o načrtih in namenih 
v zvezi s projekti cest na vplivnem območju bodočega predora ter njegovimi 
možnimi lokacijami, vendar brez natančnejše dinamike realizacije tega ob- 
jekta. Hvala lepa! 

Predsedujoči Janez Vidmar: Na pismeno poslansko vprašanje Fer- 
da Papiča, ki ga je postavil 28. oktobra 1971, bo odgovoril pomočnik republi- 
škega sekretarja za gospodarstvo Ljubo Levstik. 

Ljubo Levstik: Na poslansko vprašanje tovariša Ferda Papiča po- 
sredujemo naslednji odgovor: 

1. Komisija za potniški promet pri gospodarski zbornici SR Slovenije ni 
pristojna odločati o problematiki zbiranja in odvajanja prispevka, ki ga plaču- 
jejo avtobusna prevozna podjetja občinam za vzdrževanje cest III. in IV. reda. 
Plačevanje in uporaba teh sredstev se določa s posebno pogodbo med občino 
in avtobusnim podjetjem. V primeru spora je za presojo pristojen zavod SR 
Slovenije za cene, ki je priznal omenjeni prispevek kot sestavni del tarife 
v linijskem avtobusnem prometu in namenil njegovo uporabo izključno, za 
vzdrževanje cest III. in IV. reda ter določil njegovo višino in način obraču- 
navanja. 

2. Ključ za obračun sredstev prispevka je število prevoženih kilometrov 
na vseh cestah na območju posamezne občine in je tako povsem objektiviziran. 
Višina prispevka je 0,125 dinarja po prevoženem kilometru avtobusa. Pogodba 
med občino in avtobusnim podjetjem mora v celoti spoštovati določen sistem, 
obračunavanja in plačevanja prispevka. V primeru, da neko podjetje svojih 
obveznosti do občine ne bi izpolnjevalo, ima občina pravico sprožiti tudi 
sodni spor. 

3. Kolikor sporazum med občino in avtobusnim podjetjem ni dosežen, 
občinska skupščina ne more znižati tarife prevoza, ker družbena kontrola cen 
v cestnem prometu ni v njeni pristojnosti. Tarife za prevoz potnikov v avto- 
busnem prometu bi lahko spremenil le zavod za cene SR Slovenije, kolikor 
bi ugotovil, da avtobusna podjetja — podpisniki sporazuma o cenah za prevoz 
potnikov in prtljage — ne izpolnjujejo sprejetih obveznosti. 

4. Analiza prelivanja sredstev med občinami ni bila napravljena, ker takšne 
potrebe doslej ni bilo. Predvidena nova razvrstitev javnih cest se bo morala 
upoštevati, tako da se na podlagi nje spremeni delitev prispevka, ki pripada 
posamezni občini v skladu z novo dolžino cest III. in IV. reda oziroma z novo 
dolžino bodočih lokalnih cest. Hvala lepa! 

Predsedujoči Janez Vidmar: Tovariš Ferdo Papič prosi za pismeni 
odgovor. 

V zvezi s poslanskim vprašanjem poslanca tovariša Žarka Zigona in Janeza 
Kučana sporoča sekretariat izvršnega sveta, da odgovor na vprašanji še ni 
pripravljen. Pismeni odgovor pripravlja republiški sekretariat za finance, tako 
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da bosta poslanca po zagotovilu sekretariata izvršnega sveta še ta teden prejela 
pismena odgovora, kot sta tudi zahtevala. 

Ne glede na to informacijo pa ugotavljam, da sta bili poslanski vprašanji 
postavljeni že na seji zbora 6. oktobra 1971. V skladu s 26. členom poslovnika 
skupščine SR Slovenije bi morala poslanca dobiti pismeni odgovor v osmih 
dneh od dneva, ko je bilo poslansko vprašanje postavljeno. 

Besedo želi poslanec Žarko 2Jigon. 

Žarko Zigon: Rad bi izrazil obžalovanje, da nisem pravočasno dobil 
odgovora. To zaradi tega, ker je bilo moje vprašanje postavljeno v zvezi z 
dopisom predsednika skupščine občine Radlje ob Dravi izvršnemu svetu, na 
katerega on tudi ni dobil odgovora. Mislim, da je zanimivo, da me izvršni svet 
sploh ni obvestil, da odgovora ne more poslati pravočasno. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Prehajam na drugi del te točke dnev- 
nega reda. Kdo želi postaviti poslansko vprašanje? Besedo ima poslanec Stane 
Simšič. 

Stanislav Simšič: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Nelikvidnost gospodarskih organizacij se kljub nekaterim ukrepom 
zveznih organov še vedno ni vidno izboljšala. K ublažitvi problema nelikvid- 
nosti bi v mnogočem lahko prispevala gospodarska sodišča, če bi pravočasno 
reševala vse mandatne tožbe in izvršilne postopke. Kljub obilici dela se, po 
mojem mnenju, zadeve prepočasi obravnavajo. 

Po informacijah iz nekaterih gospodarskih organizacij kamniške občine 
je razvidno, da niso redki primeri, ko je potrebno na potrditev plačilnega 
naloga ali izvršilnega sklepa čakati tudi več mesecev. To praktično pomeni, 
da od vložitve mandatne tožbe pa do pravnomočnega izvršilnega sklepa preteče 
6 in več mesecev. Taki postopki so v skoraj vsej Jugoslaviji, razen v Sloveniji, 
kjer je postopek razmeroma zelo hiter, tako da imajo gospodarske organizacije 
občutek, da sodišča na drugih področjih namenoma zavlačujejo izdajo plačilnih 
nalogov in izvršilnih sklepov. Ker je od hitrega reševanja te problematike 
odvisna tudi plačilna sposobnost in normalno delo v delovnih organizacijah, 
postavljam izvršnemu svetu naslednja vprašanja: 

»Kaj misli izvršni svet SR Slovenije ukreniti pri zveznih organih za 
rešitev problemov počasnega reševanja tožbenih zahtevkov gospodarskih orga- 
nizacij? Ali je v SR Sloveniji pripravljen predlog in kakšen je predlog za po- 
enostavitev postopka pri izdaji plačilnega naloga in izvršilnega sklepa?« 

Predsedujoči Janez Vidmar: Besedo ima poslanec Ivan Kuder. 

Ivan Kuder: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Prosim, da posredujete republiškemu izvršnemu svetu naslednje poslansko 
vprašanje: 

Zaradi pomanjkanja obiralcev hmelja je kmetijski kombinat Žalec začel 
opremljati hmeljarje-kooperante s hmeljskimi obiralnimi stroji. V ta namen 
se ustanavljajo strojne pogodbene skupnosti. Vanje se je vključilo že večje 
število hmeljarjev. Sorazmerno njihovim hmeljskim površinam in kapacitetam 
obiralnih strojev hmeljarji — člani strojno pogodbenih skupnosti financirajo 
nabavo strojev, potrebnih ostalih priključkov in postavitev strojnih postaj iz 
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lastnih sredstev in s posojili hranilnice in posojilnice kmetijskega kombinata 
Žalec. 

Obiralne stroje in potrebne priključke nabavljajo strojno pogodbene skup- 
nosti in kmetijski kombinat Žalec oziroma organizacije kmetov v kombinatu. 
Odprto ostaja vprašanje plačila zveznega davka za obiralne stroje in priključke. 
Le-ti v 83. a členu pravilnika o evidenci o prometu, obračunavanju in pla- 
čevanju prometnega davka (Uradni list SFRJ, št. 53/69 in 24/71) niso posebej 
navedeni, niti niso posebej navedeni v grupah nomenklature osnovnih sredstev. 

Ta zadeva je v moji volilni enoti zelo pereča zaradi tega, ker je 10 strojnih 
pogodbenih skupnosti pred letošnjo sezono obiranja hmelja stroje že nabavilo. 
Kmetje-hmeljarji v teh skupnostih — vseh je 91 —■ se upirajo plačilu zveznega 
prometnega davka. Menijo, da mora biti hmeljski obiralni stroj, tako kot drugi 
kmetijski stroji, oproščen plačevanja prometnega davka. 

Pomembni gospodarski razlogi narekujejo, da se hmeljski obiralni stroji 
oprostijo plačila prometnega davka. Zaradi tega je potrebno, da se nomen- 
klatura strojev v zveznem predpisu razširi tudi na obiralne stroje. Število 
obiralnih strojev se bo iz leta v leto večalo, ker so neobhodno potrebni za 
pravočasno spravilo hmelj ske letine. 

S togim predpisom o obveznem plačilu zveznega prometnega davka bomo 
hmeljarstvu — s tem pa tudi celotni družbi — napravil veliko škodo. Zato je 
potrebno, da pristojni republiški organi storijo vse potrebno, da se zadeva 
čim hitreje uredi. 

Vprašujem: Kaj namerava storiti republiški izvršni svet, da se to vpra- 
šanje čim hitreje in zadovoljivo reši? 

Predsedujoči Janez Vidmar: Hvala lepa! Želi še kdo postaviti po- 
slansko vprašanje? (Ne želi.) Ce ne želi nihče, ugotavljam, da je dnevni red 
seje izčrpan in se vam zahvaljujem za udeležbo. 

(Seja je bila končana ob 14.30.) 
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(16. decembra 1971) 

Predsedovala: Tone Bole, 
predsednik gospodarskega zbora, in 

Janez Vidmar, 
podpredsednik gospodarskega zbora. 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Tone Bole: Tovarišice in tovariši, dovolite, da pričnemo 
delo. Pričenjam 32. sejo gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Natan Bernot, Jože Eržen, Egon 
Prinčič in Milan Krajnik. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 31. seje zbora; 
2. verifikacija mandata novoizvoljenega poslanca Miomira Delevića; 
3. poslanska vprašanja; 
4. predlog družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje sploš- 

ne in kolektivne porabe v letu 1971; 
5. predlog odloka o imenovanju člana upravnega odbora sklada federacije 

za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nerazvitih republik in avto- 
nomnih pokrajin. Opozarjam, da naš zbor daje le mnenje k tej točki. 

Ali se zbor strinja s tako predlagnim dnevnim redom? (Poslanci se stri- 
njajo.) Ugotavljam, da pripomb ni in da je dnevni red sprejet. 

Želim obvestiti zbor, da sem na današnjo sejo razen predstavnikov izvršnega 
sveta in gospodarske zbornice povabil še predstavnike republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije, republiške konference Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva Slovenije, republiškega sekretariata za gospodarstvo, republiškega sekre- 
tariata za finance, in zavoda SR Slovenije za planiranje. Predstavnike vabim, 
da sodelujejo v razpravi. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 31. seje zbora. 

Osnutek zapisnika ste prejeli. Ima kdo kakšne pripombe k osnutku zapis- 
nika 31. seje? (Nihče.) Ugotavljam, da pripomb ni in da je zapisnik 31. seje 
zbora odobren. 
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Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na verifikacijo 
mandata novoizvoljenega poslanca Miomira Delevića. 

Predsednik skupščine je z odlokom dne 11. oktobra letošnjega leta razpisal 
nadomestne volitve za poslance gospodarskega zbora v 6. volilni enoti Slo- 
venska Bistrica, glede na to, da je v tej volilni enoti izvoljeni poslanec Drago 
Pere odstopil od poslanskega mandata. Prosim poročevalca mandatno-imunitetne 
komisije, da prebere poročilo v zvezi z verifikacijo mandata novoizvoljenega 
poslanca. Prosim, tovariš Lesar. 

Jože Lesar: Tovarišice in tovariši poslanci! Poročilo o preizkusu pra- 
vilnosti nadomestnih volitev v 6. volilni enoti Slovenska Bistrica za poslanca 
v gospodarski zbor skupščine SR Slovenije je naslednje: 

Mandatno-imunitetna komisija gospodarskega zbora je na seji danes, dne 
16. decembra, preizkusila poročilo republiške volilne komisije in volilne spise, 
ki so bili predloženi v zvezi z nadomestnimi volitvami poslanca v gospodarski 
zbor skupščine SR Slovenije v 6. volilni enoti Slovenska Bistrica. 

Komisija je ugotovila, da je za nadomestne volitve, ki jih je razpisal 
predsednik skupščine SR Slovenije z odlokom dne 11. oktobra letos, potrjena 
kandidatura kandidacijske konference za kandidata Miomira Delevića, direk- 
torja podjetja »Lip« Slovenske Konjice, in Štefana Vida, inženirja kemije v 
usnjarskem kombinatu »Konus« v Slovenskih Konjicah. 

O predlaganih kandidatih je glasovalo volilno telo 26. novembra 1971. 
Komisija je prejela poročilo republiške volilne komisije in zapisnik občinske 
volilne komisije ter ugotovila, da so bili postopek za določitev kandidata in 
same volitve izvedene v skladu z zakonom in da ni bilo nepravilnosti, ki bi 
lahko vplivale na kandidaturo oziroma na izid volitev. 

Za poslanca gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije je bil izmed 
predlaganih dveh kandidatov izvoljen Miomir Delevič. 

Mandatno-imunitetna komisija predlaga, da zbor to poročilo odobri in 
s tem Miomiru Deleviču verificira mandat za poslanca gospodarskega zbora 
skupščine SR Slovenije. Hvala! 

Predsednik Tone Bole: Slišali smo poročilo mandatno-imunitetne 
komisije, iz katerega je razvidno, da ni razlogov, ki bi zadrževali verifikacijo 
mandata poslancu Miomiru Deleviču. Zato prosim zbor, da z glasovanjem 
sprejme poročilo mandatno-imunitetne komisije in s tem verificira mandat 
poslancu Miomiru Deleviču za poslanca gospodarskega zbora skupščine SR 
Slovenije. 

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

Ugotavljam, da je mandat soglasno verificiran. Prosim poslanca tovariša 
Miomira Delevića, da pride k predsedniški mizi in podpiše slovesno izjavo! 
(Poslanec Miomir Delević, podpiše nq.to slovesno izjavo.) 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Obveščam zbor, da sta poslanca Žarko Zigon in Janez Kučan danes prejela 
odgovor na svoji poslanski vprašanji ter da zahtevata tudi pismeni odgovor. 
Prosim tovariša poslanca, če želita postaviti dodatno vprašanje. Tovariš Janez 
Kučan? (Ne.) Tovariš Žarko Zigon? 
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Žarko Žigon (iz klopi): Jaz odgovora nisem dobil. 

Predsednik Tone Bole: Po izjavi izvršnega sveta bi to moralo biti 
storjeno. 

Žarko Zigon (iz klopi): Tovarišica v pisarni mi je rekla, da bi danes 
do 9. ure moral dobiti odgovor. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Zigon, predlagam, če se vi strinjate, 
da se vrnemo na ta del točke pozneje, ko boste prejeli odgovor na poslansko 
vprašanje. Kolikor do konca seje zbora ne bi prejeli odgovora, bomo postavili 
vprašanje izvršnemu svetu, zakaj odgovor ni prišel. Se strinjate, tovariš Zigon? 
(Da.) Hvala. 

Na poslansko vprašanje tovariša Staneta Simšiča, ki ga je postavil na 31. 
seji zbora izvršnemu svetu v zvezi s pospešitvijo reševanja tožbenih zahtevkov 
gospodarskih organizacij, bo odgovoril tovariš Bojan Skrk, sekretar za pravo- 
sodje. Prosim tovariša Skrka, da prebere odgovor. 

Bojan Skrk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Poslanec Stane 
Simšič je postavil naslednje vprašanje: 

»•Nelikvidnost gospodarskih organizacij se kljub nekaterim ukrepom zveznih 
organov še vedno ni vidno izboljšala. K ublaževanju nelikvidnosti bi v mno- 
gočem lahko prispevala gospodarska sodišča, če bi pravočasno reševala vse 
mandatne tožbe in izvršilne postopke. Kljub obilici dela se po mojem mnenju 
zadeve prepočasi obravnavajo. Po informacijah iz nekaterih gospodarskih orga- 
nizacij kamniške občine je razvidno, da niso redki primeri, ko je potrebno na 
potrditev plačilnega naloga ali izvršilnega sklepa čakati tudi več mesecev. To 
pomeni, da je od vložitve mandatne tožbe do pravomočnega izvršilnega sklepa 
potrebno 6 in več mesecev. Taki postopki skoraj v vseh predelih Jugoslavije, 
razen v Sloveniji, kjer je postopek razmeroma zelo hiter, prispevajo, da imajo 
gospodarske organizacije občutek, da sodišča namenoma zavlačujejo izdajo 
plačilnih nalog in izvršilnih sklepov. Ker sta od hitrega reševanja te proble- 
matike odvisna tudi plačilna zmožnost in normalno delo v delovnih organi- 
zacijah, postavljam izvršnemu svetu naslednji vprašanji: 

1. Kaj misli ukreniti izvršni svet skupščine SR Slovenije pri zveznih 
organih za rešitev omenjenih vprašanj glede počasnega reševanja tožbenih 
zahtevkov gospodarskih organizacij? 

2. Ali je v SR Sloveniji pripravljen predlog in kakšen je predlog za 
poenostavitev postopka pri izdaji plačilnega naloga in izvršilnega sklepa? 

Odgovor na prvo vprašanje: Gospodarska sodišča v Sloveniji obravnavajo 
in rešujejo mandatne in izvršilne zadeve kot nujne in prioritetne, ker se 
zavedajo, da gre v večini primerov za opravljanje plačilnega prometa. V letu 
1970 je bilo v naši republiki izdanih 77 731 plačilnih nalogov in 47 228 sklepov 
o izvršbi. Po podatkih gospodarskih sodišč je znašal poprečni čas reševanja 
mandatnih in izvršilnih zadev pri gospodarskih sodiščih v Sloveniji od 3 do 8 
dni. V roku od 3 dni so izdajala plačilne naloge in izvršilne sklepe okrožno 
sodišče v Celju, Kopru in višje gospodarsko sodišče v Ljubljani, ki je pri- 
stojno za dovoljevanje izvršb. Pri okrožnem gospodarskem sodišču v Mariboru 
je znašal poprečni čas reševanja teh zadev 5 dni, pri okrožnem gospodarskem 
sodišču v Ljubljani pa 8 dni. Vzrok za nekoliko počasnejše in za daljše poprečje 
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pri okrožnem gospodarskem sodišču Maribor in Ljubljana je veliko število teh 
zadev pri navedenih sodiščih in nezasedenost nekaterih delovnih mest. V 
posameznih primerih so mandatni in izvršilni postopki trajali tudi nekoliko 
dalj od navedenega poprečja, to pa zato, ker stranke niso dale sodišču pravilnih 
predlogov ali pa niso predložile potrebnih listin ali so obstajali kakšni drugi 
procesni zadržki. 

Povprečni čas reševanja mandatnih in izvršilnih zadev pri gospodarskih 
sodiščih Slovenije je torej zelo kratek in ga pri obstoječih predpisih ne bi bilo 
mogoče bistveno skrajšati brez škode za pravilnost postopka. V zvezi z nelik- 
vidnostjo gospodarskih organizacij velikokrat pride do zastoja pri realizaciji 
izvršbe na žiro računih dolžnikov, če le-ti ne razpolagajo s potrebnimi de- 
narnimi sredstvi, čeprav sta bila plačilni nalog in izvršilni sklep izdana v naj- 
krajšem možnem času. 

Kako dolgo rešujejo mandatne in izvršilne zadeve gospodarska sodišča 
zunaj Slovenije, ni znano, ker zvezna sodna statistika teh podatkov ne eviden- 
tira. Zato in ker niso bili doslej od delovnih organizacij oziroma od gospodarske 
zbornice Slovenije predloženi nobeni dokumentirani podatki o počasnem re- 
ševanju teh zadev pri gospodarskih sodiščih zunaj SR Slovenije, nista mogla 
ne republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo ne izvršni svet skupščine 
SR Slovenije intervenirati pri pristojnih zveznih organih za hitrejše reševanje 
omenjenih zadev. 

Odgovor na drugo vprašanje: Višje gospodarsko sodišče v Ljubljani je 
v svojem poročilu skupščini SR Slovenije že 12. 4. 1967. leta predlagalo, naj se 
dosedanji postopek izdajanja plačilnih nalogov glede delovnih organizacij 
odpravi in nadomesti s postopkom, v katerem bi se na podlagi verodostojnih 
listin dovolila izvršba, ki se bi nato tudi izvedla, če v 8 dneh ne bi bilo ugovora 
zoper dovolitev izvršbe. Pobudo je v bistvu prevzel tudi predlog za izdajo 
zakona o izvršilnem postopku, ki ga je pripravil nekdanji zvezni svet za pravo- 
sodje v avgustu 1970. leta, ki predvideva med gospodarskimi organizacijami 
možnost prisilne izvršbe le na podlagi verodostojnih listin brez poprejšnje 
tožbe. Pravosodni in drugi organi v Sloveniji so se s tem popolnoma strinjali. 
Uveljavitev nove pravne ureditve je torej odvisna od uveljavitve zakona o 
izvršilnem postopku. Po določbi 11. točke XXX. ustavnega dopolnila pa so 
sodni postopki, med katere je šteti tudi pravdni in izvršilni postopek, v zvezni 
pristojnosti, zaradi česar na tem področju ni mogoče v republiškem merilu 
izdati nobenih predpisov. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Simšič, ali se zadovoljuješ z odgo- 
vorom? 

Stane Simšič: Tovarišice in tovariši poslanci! Z odgovorom, ki sem ga 
dobil na postavljeni vprašanji, nisem v celoti zadovoljen. Na prvi odgovor 
nisem zadovoljen zaradi tega, ker je omenjene podatke lahko dobiti v delovnih 
organizacijah ali v bančnih ustanovah. Ob drugem vprašanju pa menim, da bi 
bilo vendarle dobro razmisliti, da se ta vprašanja v doglednem času rešijo, sicer 
bomo zaman govorili o hitrejšem reševanju gospodarskih vprašanj, ker je vse 
to povezano s plačili in sredstvi. Prosil bi še pismeni odgovor. 

Predsednik Tone Bole: To se pravi, da ne postavljaš dodatnega vpra- 
šanja, ampak zahtevaš samo pismeni odgovor. 
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Stane Simšič (iz klopi): Pome je se bom oglasil, če bom zahteval 
dodaten odgovor. 

Predsednik Tone Bole: Na poslansko vprašanje Ivana Kudra, ki ga je 
postavil na prejšnji seji zbora izvršnemu svetu v zvezi z oprostitvijo zveznega 
prometnega davka pri nakupu hmeljarskih obiralnih strojev, bo odgovoril 
tovariš Ivo Klemenčič, namestnik sekretarja za gospodarstvo. Prosim! 

Ivo Klemenčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Na vprašanje poslanca tovariša Ivana Kudra daje izvršni svet naslednji od- 
govor : 

V zvezi z vprašanjem glede plačila zveznega prometnega davka za hme- 
ljarske obiralne stroje moram ugotoviti, da je gospodarska zbornica SR Slo- 
venije v novembru letošnjega leta poslala zveznemu izvršnemu svetu predlog, 
da bi bih hmeljarski obiralni stroji oproščeni zveznega prometnega davka, 
zlasti v tistih primerih, kadar se taki stroji nabavljajo za kmetijske strojne 
pogodbene skupnosti. Gospodarska zbornica predlaga glede na navedeno praz- 
nino v veljavnih predpisih — tako tolmačenje zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o tarifi zveznega prometnega davka, ki bo v 1. členu vključevalo' 
med kmetijske stroje, oproščene zveznega prometnega davka, tudi hmeljarske 
obiralne stroje. Moramo še pripomniti, da bo z republiškim zakonom o zdru- 
ževanju kmetov v zadruge, temeljne organizacije združenega dela v sestavu 
delovnih organizacij in v pogodbene skupnosti dana pravna osnova za usta- 
navljanje strojno pogodbenih skupnosti. Take skupnosti se bodo vpisovale tudi 
v poseben register pri občinskem upravnem organu za kmetijstvo, če bodo 
izpolnjevale določene pogoje. Zaradi tega bo možno nekoliko izenačiti pogoje 
poslovanja takih pogodbenih skupnosti s kmetijskimi delovnimi organizacijami. 
Iz tega izhaja, da bi morale biti tudi strojne skupnosti kmetov — tako kot so 
kmetijske delovne organizacije — oproščene prometnega davka od kmetijskih 
strojev in naprav. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Kuder, nimate dodatnega vprašanja? 
Tovariš poslanec prosi še pismeni odgovor. 

Na postavljena poslanska vprašanja je odgovorjeno, zato prosim, če kdo 
želi na današnji seji postaviti poslansko vprašanje. Tovariš Janez Ster, prosim! 

Janez Ster: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ko 
sem poslušal odgovor na poslansko vprašanje tovariša Simšiča, sem sklenil, da 
tudi sam postavim nekaj vprašanj. Ne zamerite, če naredim kratek uvod. Gre 
za to, da danes pravzaprav niti ni več bistveno, kako hitro sodišče dela, kajti 
zastonj so sodbe, zastonj so izvršilni nalogi, če lahko posamezne delovne orga- 
nizacije legalno poslujejo z več žiro računi. Zato me predvsem zanima, koliko 
so naši pristojni organi, se pravi predvsem služba družbenega knjigovodstva, 
nadalje naši upravni organi in tudi sam izvršni svet seznanjeni s temi pojavi, 
ki se zadnje čase na območju celotne Jugoslavije vse bolj razraščajo. Nič namreč 
ne pomaga, če sodišče izda izvršilni sklep ali če celo delovna organizacija sama 
prostovoljno podpiše akceptni nalog, če ima potem žiro račun blokiran leto 
dni ali celo več in če se ne zmeni za noben predpis o prisilni upravi, o poslo- 
vanju itd. V tem primeru ima delovna organizacija drug žiro račun, s katerega 
dviga osebne dohodke, tretjega ima za urejanje uvoza itd. 
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Poznam delovno organizacijo v SR Srbiji, ki ima devet žiro računov in tudi 
v Slovenij imamo že pojave, zlasti v združenih podjetjih, ko matična organi- 
zacija iz svojega žiro računa izplačuje osebne dohodke za svojo delovno enoto, 
pravno osebo, ta njen žiro račun pa je blokiran in se nanj lahko stekajo izvršilni 
in akceptni nalogi. 

Tovariš, zdi se mi, če bomo dopustili, da se to razraste v celotnem jugo- 
slovanskem gospodarstvu, da je delo nas poslancev nepotrebno, saj če ima 
vsaka delovna organizacija, kljub zakonom in predpisom, več žiro računov, 
potem je onemogočena kakršnakoli disciplina na področju blagovno-denarnih 
odnosov. 

S tega stališča težko postavljam poslansko vprašanje, ker bi ga moral 
postaviti zveznim organom. Ne glede na to ga bom postavil takole : 

— ali sta izvršni svet in služba družbenega knjigovodstva — centrala za 
SR Slovenijo seznanjena s pojavi, da imajo delovne organizacije po več žiro 
računov, kar preprečuje učinkovitost izterjave iz tožbenih zahtevkov gospo- 
darskih organizacij; 

— kakšen obseg zajemajo pojavi, da imajo delovne organizacije v Sloveniji 
in tudi zunaj Slovenije po več žiro računov; 

— kako bosta ukrepala izvršni svet in služba družbenega knjigovodstva, 
da se ti pojavi odpravijo? 

Predsednik Tone Bole: Prosim, da se tovarišu Šteru odgovori na eni 
izmed prihodnjih ali na prihodnji seji. Kdo še želi postaviti poslansko vpra- 
šanje? Prosim, tovariš Tone Škvarč! 

Tone Škvarč: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Želim podčrtati, da smo na seji zbora meseca decembra 1970 razpravljali o 
velikosti dohodka, ki bi ga dobili iz davka na promet z vinom. V zvezi s tem 
želim le opozoriti na resnico, da človeški rod to pijačo uživa in da jo bo še 
naprej užival. Menim, da je glede tega edina rešitev v tem, da uvajamo kulturo 
v uživanju te pijače in da kupca vzgajamo tako, da ne bo pijančeval, drugače 
bodo nastopile posledice, ki so nam vsem znane. 

Razen tega bi hotel opozoriti, da obstajajo obširne študije, ki kažejo, da 
v zadnjem času občutno pada poraba naravnega vina, ljudstvo pa se opaja z 
manjvrednimi pijačami, špirituoznimi, ki so po svojem učinku neprimerno 
hujše, nevarne in zdravju škodljive. Povsod v svetu in tudi pri nas bi morah 
priti do tega, da izbijamo klin s klinom in da zamenjamo, če že govorimo o tem, 
večjo nesrečo za manjšo. V ta namen je bilo letos več zborovanj pristojnih 
organizacij, predvsem združenj vinogradnikov Slovenije, gospodarske zbornice 
in sindikatov, ki ponovno terjajo, da te zadeve uredimo tudi v okviru skupščine. 

Gre predvsem za dve vprašanji in sicer: kako povečati trenutno stagnacijo 
v porabi vina, ter kako povečati obnovo vinogradov, ker se njihovo stanje že 
približuje katastrofi, saj imamo danes komaj 10 tisoč ha vinogradov, ki še lahko 
dajejo pridelek. Bilo bi zelo žalostno, če bi čez 15 let gledali le še slike vino- 
gradov. Na površinah, ki jih danes imamo, je imela ranjka Avstrija okoli 
40 000 ha vinogradov. Zaradi 10 ali 15 let pa bomo lahko gledali samo še slike 
nekdanjih vinogradov. To ne more in ne sme biti. 

Vse to nam narekuje, da pospešimo obnovo vinogradov z edinim namenom, 
da okrepimo rast našega narodnega gospodarstva, pa tudi zaradi kupca, ki naj 
dobi naravno in zdravo pijačo. 
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Oprostite, da sem vam vzel toliko časa, vendar menim., da so zadeve tako 
pomembne, da je tudi zaradi prihodnjih rodov potrebno, da vsaj malo operemo 
svojo vest. 

Vprašanje sem sestavil takole: V doslej predloženem gradivu o virih 
financiranja družbenih dejavnosti v letu 1972 ni jasno razvidno, kakšen do- 
hodek naj bi predstavljal davek na vino. Zaradi tega vas prosim, spoštovani 
tovariš predsednik, da predložite izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije 
naslednje poslansko vprašanje: 

Ali je oziroma kako bo izvršni svet oziroma pristojni sekretariat za finance 
zadovoljil obveznosti do znižanja davka na vino, ki je bila v decembru 1970 
v koordinacijski komisiji republiškega in gospodarskega zbora skupščine SR 
Slovenije ter sekretariata za finance sprejeta s sklepom, da se vprašanje uredi 
v letu 1971? 

Obrazložitev: Gospodarski zbor je sprejel z veliko večino., republiški zbor 
pa z nekaj manj glasov sklep na decembrskem zasedanju 1970, da naj znaša 
davek na vino v vseh slovenskih občinah največ 0,50 din na liter, kar je bilo 
utemeljeno z obširnimi analizami republiškega sekretariata za gospodarstvo, 
skupščinskih odborov, gospodarske zbornice SRS, kmetijskega poslovnega zdru- 
ženja Slovenije, kmetijskega poslovnega združenja »Styria« Maribor, odbora 
za kmetijstvo in živilsko industrijo pri zvezi sindikatov Slovenije itd. 

Zaradi pomanjkanja časa za usklajevanje republiškega in občinskih pro- 
računov je v poslanskem vprašanju navedena koordinacijska komisija s pred- 
stavnikom republiškega sekretariata za finance sprejela obveznost, da se to 
vprašanje reši v letu 1971. 

Vse navedene institucije so tudi v tekočem letu izdelale analize in ugotovile, 
da je vprašanje proizvodnje in porabe vedno bolj pereče in da je potreba po 
uskladitvi davka na vino vse večje. 

Poslovno združenje »Styria« in zbor vinogradnikov v Kostanjevici sta v 
novembru tega leta ob sodelovanju gospodarske zbornice SRS in republiškega 
sekretariata za gospodarstvo sklenila predlagati družbeno in gospodarsko opra- 
vičljivo rešitev, po kateri naj bi bil v vseh občinah Slovenije uveden davek na 
vino do 0,50 din na liter, ki pa bi se odvajal v poseben sklad za pospeševanje 
vinogradništva oziroma vinarstva. 

Organom, ki bodo proučevali vprašanje obdavčitve vina, naj navedene 
organizacije dostavijo svoje študije, sklepe in zapisnike. 

Predsednik Tone Bole: Želi še kdo postaviti poslansko vprašanje? 
Tovariš Anton Zimšek, prosim! 

Anton Zimšek: Želim postaviti dve poslanski vprašanji in sicer eno 
parcialno in eno splošno. 

1. Želim vedeti za vzroke, zakaj je sistem financiranja višjih šol dvojen. 
Nekatere financira republiška izobraževalna skupnost, druge pa občina, kot je 
to primer v Celju, kljub nespornemu pomanjkanju kadrov s področja ekonom- 
skih ved, ki jih ni mogoče dobiti z dotokom kadrov iz drugih šol. Želim tudi 
vedeti, po kakšnih merilih se bo na področju izobraževanja v prihodnje obli- 
kovala policentričnost Slovenije. To je prvo vprašanje. 

2. Glede na to, da smo bili v gradivu za današnjo sejo obveščeni, da so 
družbenopolitične organizacije na republiški ravni zahtevale za leto 1972 iz 
republiškega proračuna 62% več sredstev v primerjavi z letom 1971, prosim 



262 Gospodarski zbor 

izvršni svet, da mi odgovori, koliko sredstev je posamezna organizacija za- 
htevala v primerjavi z odobrenimi sredstvi v letu 1971, kakšni so vzroki za tako 
povečanje in kdo je te zahtevke podpisal. 

Predsednik Tone Bole: Prosim! Kdo še želi postaviti poslansko vpra- 
šanje? (Ne javi se nihče.) Ugotavljam, da nihče, zato končujem 3. točko dnev- 
nega reda. 

Prehajamo na 4. t o č k o dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje splošne in 
kolektivne porabe v letu 1972 in na oceno gospodarskega razvoja SR Slovenije 
v letu 1972. 

Kot je razvidno iz sklica seje, smo točko uvrstili na dnevni red na pobudo 
članov odbora za družbenoekonomske odnose in odbora za finance gospo- 
darskega zbora, ki sta predlagala, naj bi gospodarski zbor na posebni seji 
obraval predlog družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje 
splošne in kolektivne porabe v prihodnjem letu, čeprav zbor za ta vprašanja 
ni pristojen. 

Ugotavljam, da se je zbor s potrditvijo dnevnega reda strinjal z uvrstitvijo 
obravnave teh vprašanj na dnevni red gospodarskega zbora ne glede na to, 
da je za ta vprašanja pristojen enotni zbor delovnih skupnosti. 

Izvršni svet je predložil skupščini SR Slovenije v obravnavo predlog 
družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje splošne in kolektivne 
porabe v prihodnjem letu ter oceno gospodarskega razvoja v prihodnjem letu. 
Prosim predstavnika izvršnega sveta, direktorja zavoda za planiranje tovariša 
Jožeta Novinska, da prebere uvodno obrazložitev. 

Jože Novinšek: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Razprava o 
družbenoekonomskih in bilančnih izhodiščih republike nam nalaga, da kon- 
kretno opredelimo politiko za prihodnje leto, ki nam jo nalagajo ne le običajne 
priprave osnov za financiranje splošne in kolektivne porabe, temveč predvsem 
potreba po aktivnem sodelovanju pri splošnih naporih za stabilizacijo in hkrati 
nove funkcije in obveznosti, ki jih ima republika po ustavnih spremembah. 

Menim, da lahko razprava na tem zboru veliko prispeva k odgovornemu 
razreševanju kompleksnih vprašanj in nalog v zvezi z današnjim zapletenim 
gospodarskim položajem. Takoj na začetku moram poudariti, da smo bili pri 
letošnjem oblikovanju bilančnih izhodišč kljub mnogim specifičnim okolnostim 
in težavam vendarle v nekoliko ugodnejšem položaju, ker je skupščina SR 
Slovenije že v oktobru razpravljala o gospodarskih gibanjih in pri tem sprejela 
stališča o nekaterih ukrepih za stabilizacijo. 

Prav tako so politična razprava in stališča o socialnem razlikovanju omo- 
gočili trdnejše osnove in nekatere strukturne premike na področju socialne 
politike. Razumljivo je, da je naloga izhodišč, ki jih boste obravnavali, razgrniti 
pred vami prevsem globalne, materialne razsežnosti gospodarskega razvoja in 
v tem okviru pokazati obseg in strukturo splošne ter skupne porabe, zlasti 
porabo na ravni republike. 

Ne glede na pogoje, v katerih je akt pripravljen in ne glede na to, da 
nekateri objavljeni podatki še niso dokončni, pa izhodišča vendarle pred- 
stavljajo dovolj čvrsto globalno in bilančno usmeritev in okvir za oblikovanje 
vrste posameznih predpisov in za orientacijo pri samoupravnih odločitvah 
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na nekaterih področjih skupne porabe. Niso izvzete morebitne nove ali večje 
obveznosti in spremembe v sredstvih, kar bo zahtevalo ustrezne nove ocene 
in odločitve. To se bo moralo v tem dokumentu neposredno materialno 
izraziti. 

Splošno izhodišče, da se v letu 1972 dosežejo stabilni pogoji in da se 
stopnja rasti prilagodi stabilnejšim gospodarskim razmeram, smo uveljavili 
v kombinaciji bistvenih predpostavk gospodarskega razvoja za 1972. leto-. V 
bilančnem delu izhodišč so prišla do izraza usmeritve skupščine, da splošna in 
osebna poraba rasteta počasneje od družbenega proizvoda, da ne sme priti do 
anticipirane splošne in skupne porabe, da se ne povečujejo obremenitve gospo- 
darstva, da se vodi v tem okviru smotrna gospodarska politika in da se presežki 
porabijo za kritje neporavnanih obveznosti. 

Razumljivo je, da se v bilančnih izhodiščih posredno izražajo tudi druga 
stališča skupščine, zlasti v zvezi z oblikovanjem davčnega sistema, zboljšanjem 
likvidnosti, gospodarskih stikov s tujino, v zvezi z investicijsko in osebno 
porabo, kreditno in monetarno politiko ipd. Zaradi prisotnosti omenjenih 
skupščinskih stališč in drugih dokumentov, ki obširneje obravnavajo gospo- 
darski položaj in razrešitve, tega v bilančnih izhodiščih nismo obširneje obrav- 
navah. Vendar pa so-'vsi bistveni elementi razvoja dani. 

V dosedanjih razpravah o izhodiščih za leto 1972 je bilo omenjenih več 
vprašanj, dilem in tudi zaskrbljenost, kaj predstavljajo temeljne gospodarske 
kategorije in bilanca sredstev ter porabe z vidika stabilizacije. Bili so tudi 
predlogi za hitrejši, radikalnejši kurz k stabilizaciji, ostrejše ukrepe na vseh 
področjih porabe in podobno. Na prvi pogled je raven temeljnih predpostavk 
razvoja za leto 1972 visoka. Ce pa medsebojno odvisnost temeljnih dejavnikov 
razvoja podrobneje razčlenimo, lahko pridemo prav tako do nasprotne trditve, 
da pomeni tak razvojni koncept preozko usmerjen k stabilizaciji. 

Ko je govor o bolj ali manj realni napovedi ali radikalnejši usmeritvi, 
moramo upoštevati, da računamo v prihodnjem letu le s 6,5-odstotno rastjo 
realnega družbenega proizvoda, kar je precej manj kot letos, ko cenimo, da bo 
rast okoli deset odstotkov. Pri tem računamo, da bo družbeni proizvod no- 
minalno porasel za okoli 19 do 20'%', medtem ko je letos porasel za okoli 28 °/o. 
Tudi to je precejšnje zmanjšanje v primerjavi z letošnjim letom. Razlika med 
realno in nominalno rastjo zaradi porasta cen je posledica zelo visokega 
prenosa cen iz letošnjega leta in nove rasti cen v prihodnjem letu, ki naj bi 
znašala le 5 '°/o. Če upoštevamo, da bi morali na nekaterih področjih popravljati 
cene zaradi sedanjega zaostajanja in zaradi porušenih medsebojnih odnosov 
cen v pogojih inflacije, potem lahko trdimo', da bi predvidena dinamika cen v 
letu 1972 pomenila znatno omilitev cen. To pa seveda omogoča prehod na 
bistveno boljšo usklajenost ponudbe in povpraševanja. Ob predvideni rasti 
družbenega proizvoda, to je za 19 do 20 %>, naj bi se obseg osebnih dohodkov 
predvidoma povečal za 18 do 19 "/o, to je približno za eno točko manj. Upo- 
števajoč dvoodstotno rast zaposlenosti in štirinajstodstoten porast življenjskih 
stroškov, naj bi znašala realna rast po zaposlenem le okoli 1,5 do 2,5 %>. Če 
bo produktivnost dela porasla predvidoma za okoli 4 do 5'%», pomenijo v bistvu 
takšna razmerja postavljanje trajnejših osnov za stabilizacijo-, večjo naslonitev 
na lastne sile, hitrejše razreševanje nelikvidnosti, boljše aktiviranje proizvodnih 
zmogljivosti in podobno. Začasno zaostajanje realnih osebnih dohodkov za 
produktivnostjo je v sedanjem položaju nujno, zato, da bi kasneje lahko na- 
raščali hitreje. 
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V zvezi z oceno razvoja naj navedem še dvoje izhodišč za oceno gospo- 
darskih gibanj, predvidenih v dokumentu. 

1. Ne moremo se bistveno oddaljevati od zveznih ocen, za kar ni potrebno 
navajati razlogov. Pomembnejše je naše vztrajanje na uveljavljanju ciljev 
stabilnega razvoja ah — za nekoliko kasnejšo rabo — ciljev uravnoteženega 
dinamičnega razvoja. Naj za primerjavo navedem nekaj poglavitnih zveznih 
kazalcev iz tako imenovanega magičnega gospodarskega štirikotnika za 1972. 
leto. Realni družbeni proizvod naj bi se povečal za 5,5 %, zaposlenost za 2,5 "/o, 
rast cen od januarja do decembra za 5 (°/» in zmanjšanje primanjkljaja iz tekoče 
menjave od 365 milijonov dolarjev v letošnjem letu na 120 milijonov dolarjev 
v prihodnjem letu. Uspeh bo le, če bomo to dosegli kot kombinacijo temeljnih 
in seveda še nekaterih drugih kazalcev. Za daljše obdobje s tako ravnijo go- 
spodarske rasti ne bi mogli biti zadovoljni, toda višja raven je lahko dosežena 
kasneje, vendar bi morala biti dosežena le na zdravih temeljih. 

2. Predvideni rasti obsega osebnih dohodkov, to je za 18 do 19 %», je 
podobna tudi najnovejša zvezna ocena. Tej oceni sorazmerni porast prispevkov 
in prometnega davka omogoča, da ne spreminjamo stopenj prispevkov, pri tem 
pa dosegamo izravnavo med zbranimi sredstvi in nujnimi potrebami splošne 
in skupne porabe. Očitno je, da bi morali ob morebitnem predvidevanju hitrejše 
rasti .osebnih dohodkov znižati stopnje prispevkov, sicer bi bili v letu 1972 
doseženi presežki, ki jih ne bi kazalo načrtovati. Ob morebitnih nižjih pred- 
videvanjih obsega rasti osebnih dohodkov pa bi morali stopnje prispevkov 
povečati, da bi pokrili sicer nujen obseg splošne in kolektivne porabe. Tudi 
to ne bi bilo .smiselno. Zaradi tega menimo, da smo se s predlogom izhodišč 
približali neki točki optimalnosti tako z vidika obremenitve gospodarstva in 
občanov kot tudi glede politike zadovoljevanja splošne in skupne porabe. 

Ne bi navajal še drugih ocen in predpostavk k ,pogojem v letu 1972, vendar 
menim, da je upravičena ocena, da bi pomenilo uresničevanje takšne kombi- 
nacije razvojnih komponent in porabe, zlasti pa še zaustavitev rasti cen in 
deficita tekoče menjave, pomembno usmeritev k stabilizaciji in večjo naslonitev 
na lastne sile, uveljavljanje mnogih kvalitetnih procesov, ki postajajo dejavnik 
razvoja na današnji, razmeroma visoki stopnji razvitosti. 

Dovolite mi, da nanizam le nekaj pojasnil k oblikovanju sredstev splošne 
in skupne porabe. 

Predlagana bilanca javnega financiranja, kot že rečeno, predvideva, da 
bodo instrumenti zajemanja sredstev za splošno in kolektivno porabo v primer- 
javi z letom 1971 v glavnem nespremenjeni. V začetku leta 1972 bomo sicer 
uveljavili nekatere, med njimi tudi pomembnejše spremembe glede prispevkov 
in davkov občanov, vendar pa le-ti v bilančnem pogledu ne bodo bistveno 
vplivali na vire splošne porabe. Sele čez leto bo n^ogoče uveljaviti pomembnejše 
spremembe celotnega davčnega sistema in ga prilagoditi načelom ustavnih 
sprememb. 

Eno pomembnih stališč skupščine SR Slovenije iz meseca oktobra 1971 je 
vsekakor to, da moramo s samoupravnimi dogovori ah s predpisi zagotoviti, da 
bo obseg osebnih dohodkov rastel počasneje kot družbeni proizvod. Zagotovitev 
takih odnosov v delitvi je razen drugih ukrepov nujna, če hočemo resnično 
doseči usmeritev k stabilizaciji. 

Gibanje osebnih dohodkov glede na rast družbenega proizvoda je za bilanco 
splošne in skupne porabe pomembno predvsem iz dveh razlogov. 
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Obstoječi sistem zbiranja sredstev temelji pretežno na prispevkih iz osebnih 
dohodkov in zato samodejno povezuje obseg splošne in kolektivne porabe z 
rastjo osebnih dohodkov. Neskladja v delitvenih odnosih v delovnih organi- 
zacijah se kažejo zato tudi v obsegu splošne in kolektivne porabe. Rast po- 
prečnih osebnih dohodkov po zaposlenem v gospodarstvu neposredno vpliva 
na potrebo usklajevanja splošnih družbenih potreb in še zlasti skupne porabe. 
Ni namreč mogoče vzdrževati večjih razlik med posameznimi področji druž- 
benega dela, ki jih inflacija stopnjevano zaostruje. 

Izvršni svet meni, da je potrebno z družbenimi dogovori zagotoviti zgornjo 
mejo porasta osebnih dohodkov tako v gospodarstvu kot tudi na področjih, 
ki se financirajo iz javnih finančnih sredstev. Če nam družbeni dogovori 
ne bi uspeli zagotoviti takih delitvenih odnosov, bomo morali v interesu 
resnične usmeritve k stabilnim pogojem to zagotoviti z ustreznimi administra- 
tivnimi ukrepi. Glede na dane razmere v letu 1972 ne bo mogoče zagotoviti 
popolnega delovanja z družbenimi dogovori uveljavljenih norm delitve dohodka 
in osebnih dohodkov na vseh področjih družbenega dela. Ob taki odločni 
usmeritvi bo nujno, da preprečimo zbiranje sredstev za splošno in kolektivno 
porabo nad ravnijo, ki jo bo določala bilanca splošne in skupne porabe. Zato 
bomo morali uveljaviti limite, ki naj bi preprečili prelivanje in porabo na 
področju splošne in skupne porabe nad okvirno dogovorjeno ravnijo. To je bila 
tudi poudarjena zahteva v razpravah v skupščinskih odborih. 

Pri tem želimo poudariti, da v tem letu preneha zvezna omejitev uporabe 
nekaterih vrst splošne porabe na 10,8 %>, vendar sredstev, ki so bila imobili- 
zirana v letu 1971, tudi v letu 1972 ne bi smeli izrabiti za namene, ki bi omogo- 
čili razširitev splošne in kolektivne porabe. Dokler ne bodo uveljavljene ustrezne 
spremembe v sistemu družbenih obveznosti gospodarstva, naj bi bili uveljav- 
ljeni limiti in to glede prispevkov iz osebnih dohodkov, ker z njimi najbolj 
obremenjujemo gospodarstvo. Neustrezno bi bilo omejevanje drugih oblik 
fiskalnih dohodkov, ki v glavnem pritekajo od občanov. Delež fiskalno in 
s posojili zbranih sredstev, ki znaša 32,3 %> v sorazmerju z družbenim proiz- 
vodom, bi bil enak letošnjim. Pri tem pa bodo fiskalni dohodki iz gospodarstva 
imeli nižjo rast kot drugi fiskalni dohodki, to je dohodki od občanov. Po- 
membnejših razbremenitev gospodarstva v letu 1972 ne bo mogoče doseči zaradi 
znanih razmer glede gibanj osebnih dohodkov v gospodarstvu in znatnega 
porasta življenjskih stroškov, ki bo pomembno vplival zlasti na povečanje 
sredstev za izvajanje socialne politike. 

V letu 1972 bodo prenesene tudi nekatere pristojnosti federacije, zato bo 
nujno obseg prelivanj v gospodarstvu na ravni republike pomembneje povečati. 
Ce upoštevamo prelivanje v gospodarstvo, in sicer povečanje od 193 milijonov 
v letu 1971 na 574 milijonov v letu 1972, bo doseženo sorazmerno znižanje 
obremenitev družbenega proizvoda, družbenega gospodarstva za okoli 1,2 točki, 
to pa hkrati pomeni tudi okrepljen vpliv družbe na nujno usmerjanje gospo- 
darstva. Ce bi tudi v prihodnje uspevali postopoma relativno zniževati ob- 
veznosti organizacij združenega dela, potem bi v nekaj letih dosegli realnejšo 
obremenitev družbenega proizvoda za kritje splošnih družbenih potreb, ki je 
objektivno še vedno visoka. 

Vključevanje v dinamičen tehnološki razvoj bo zahtevalo stalno krepitev 
udeležbe investicij v družbenem proizvodu. To pa zahteva optimalna razmerja 
tudi pri ostalih dveh oblikah družbenega proizvoda, to je osebnih dohodkov 
oziroma osebne potrošnje in sredstev za splošno ter skupno porabo. Ob tem bi 
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morala biti še posebej prisotna prizadevanja za čim večjo vključitev dohodkov 
prebivalstva za gospodarske naložbe prek raznih oblik varčevanja. Prav tako 
bodo vse pomembnejša tudi prelivanja dela sredstev splošne porabe nazaj 
v gospodarstvo, da bi se krepil skladen in dinamičen gospodarski razvoj. Po- 
stopna razbremenitev gospodarstva družbenih obveznosti pa seveda ni odvisna 
le od ukrepanja na ravni republike. V take cilje morajo biti usmerjena tudi 
prizadevanja na ravni občin in seveda na ravni federacije. 

Tako zbrana sredstva bodo v skladu s stališči, ki jih je oktobra sprejela 
skupščina SR Slovenije, in v skladu z družbenoekonomskimi načeli tega 
dokumenta uporabljena za doseganje naslednjih globalnih družbenih razmerij 
in ciljev. 

V predlogu te bilance se omogoča sorazmerno precejšen premik v izbolj- 
ševanju zadovoljevanja potreb invalidsko-pokojninskega zavarovanja. Izvršni 
svet meni, da je potrebno sprejeti predloge skupnosti in invalidsko-pokojnin- 
skega zavarovanja glede valorizacije invalidnin s porastom življenjskih stroškov 
in uskladitve starih pokojnin. S tem je po mnenju izvršnega sveta izražen 
realen in socialno-politično nujen premik na tem področju. 

Nadalje izvršni svet meni, da bo v nekaj letih nujno postopoma zagotoviti 
uspešnejša razreševanja socialnih problemov družin z več otroki in nižjimi 
dohodki, zato sodi, da je treba že v 1972. letu kljub znanim težavam osvojiti 
predlog skupnosti otroškega varstva za okoli 87-odstotno povečanje teh sredstev, 
ki bi jih morali zagotoviti z ustreznim povečanjem prispevne stopnje. Razum- 
ljivo je, da bo treba sorazmerno s tem povečanjem stopnjo prispevka za repu- 
bliški proračun ustrezno znižati. Glede na tako opredelitev potreb na področju 
izvajanja socialne politike seveda ni mogoče tudi na vseh drugih področjih 
sorazmerno zadovoljiti prav tako aktualne in nujne potrebe. V to nas sili že 
opisan okvir možnosti in pričakovanih razmer prihodnjega leta. 

Republiška izobraževalna skupnost je v programu dela in potreb za pri- 
hodnje leto predvidela pomembno večji obseg sredstev, kot jih lahko zagotovimo 
glede na dane razmere in s sedanjimi instrumenti. 

Izvršni svet sodi, da je v danih pogojih mogoče zadovoljiti redne potrebe 
republiške izobraževalne skupnosti le v okviru 18-odstotnih povečanih raz- 
položljivih dohodkov v 1972. letu. Pri tem želim poudariti, da so v okviru 
rednih potreb upoštevana tudi sredstva za dopolnjevanje temeljnih izobraže- 
valnih skupnosti v manj razvitih občinah, ki se bodo v globalu prav tako 
povečala za omenjenih 18 %>. Takšno povečanje seveda ne zavezuje republiške 
izobraževalne skupnosti, da obdrži letos uveljavljene normative dopolnjevanja. 
Razen tega izvršni svet sodi, da je poleg rednih potreb treba zagotoviti repu- 
bliški izobraževalni skupnosti tudi dodatna sredstva za financiranje razširjene 
dejavnosti izobraževanja in za pospešeno gradnjo osnovnih šol. 

V okviru negospodarskih investicij bodo zagotovljena tudi sredstva za 
začetek gradnje nekaterih visokih šol v Ljubljani in Mariboru. Pri tem je 
pomembno, da se ustvarjajo pogoji, v katerih bo del bremena za investicije za 
ekonomsko fakulteto v Ljubljani in visoko komercialno šolo v Mariboru razen 
republiškega proračuna prevzelo tudi gospodarstvo in banke. V okviru pro- 
računa bo zagotovljena tudi udeležba republik pri financiranju gradnje srednjih 
strokovnih šol, kar je zaradi pomanjkanja tega kadra še posebej nujno. 

V okviru tako predlagane globalne opredelitve sredstev za že navedena 
področja ostajajo seveda manjše možnosti za zadovoljitev potreb, ki se finan- 
cirajo iz republiškega proračuna. V bilanci predvidevamo, da moramo spodnjo 
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mejo zadovoljevanja potreb določiti na ravni okrog 15l0/o. Razen tega pa je 
v republiškem proračunu treba zagotoviti še sredstva za sklad pokojninskega 
zavarovanja kmetov v znesku okoli 45 milijonov ter sredstva za že omenjene 
negospodarske investicije v izobraževanju ter sredstva za tiste funkcije, ki se iz 
zveznega proračuna v letu 1972 prenašajo na republiški proračun. Skupno gre 
za vse to okoli 105 milijonov dinarjev povečanja sredstev republiškega pro- 
računa nad ravnijo 15 ®/o, s katerimi bi sicer morala zadovoljiti vse obveznosti, 
ki izhajajo iz sedanjih pristojnosti republik. Z bilanco opredeljujemo le okvir 
republiškega proračuna, v katerem bo moč zasnovati porabo sredstev, posamezni 
nameni pa bodo vidni iz poznejšega predloga republiškega proračuna, ki bo 
predložen skupščini, kakor hitro bo le-ta opredelila njen globalni obseg. 

V 1972. letu bodo tudi v finančnem pogledu v celoti uveljavljeni novi 
odnosi v federaciji. To v resnici pomeni, da bodo republike v skladu s spre- 
menjeno ustavo odločile tako glede obsega zveznega proračuna kot tudi glede 
načina njegovega kritja. V teh dneh potekajo sklepna posvetovanja republik 
in s precejšnjo verjetnostjo lahko trdimo, da bo Slovenija za kritje zveznega 
proračuna prispevala okoli 2 milijardi. Ključ za določitev obveznosti posamezne 
republike bo kombiniran in sicer po udeležbi republike pri zbranem prometnem 
davku in udeležbi republike v družbenem proizvodu vsega gospodarstva. Sred- 
stva bodo federaciji pritekala iz sorazmerne udeležbe pri prometnem davku. 
Ko bo dosežena kvota, ki jo bo Slovenija po medrepubliškem sporazumu morala 
prispevati, bo izločanje prenehalo. Tako bo zagotovljeno, da v zveznem pro- 
računu ne bo prišlo do presežkov in kot posledica tudi ne do prekoračenja 
dogovorjenega obsega splošne porabe na ravni federacije. 

Za nove odnose s federacijo pa je pomembno tudi odpravljanje večine 
njenih funkcij na področju prelivanja in izravnav v gospodarstvu, ki se pre- 
našajo kot obveznost na republike in pokrajine. Glede na posamezne vrste teh 
prelivanj v gospodarstvu je pomembno, da mora republika izvršiti vse ob- 
veznosti do tistih upravičencev, ki so v času do prenosa pridobili kakršnekoli 
pravice iz tedaj veljavnega sistema prelivanja v gospodarstvu. Pri tem gre za 
obveznosti do beneficiranih obresti v kmetijstvu, turizmu in izvozu v skupnem 
znesku 122 milijonov din. Te obveznosti bodo bremenile republiko še več let, 
vendar bo njihov obseg postopoma upadal. Ker pa je sistem gospodarskih 
intervencij na ravni federacije v celoti prenehal, mora republika na način, ki 
ustreza njenih razmeram in možnostim, in po svoji odločitvi uveljaviti ustrezne 
ukrepe. 

S predlagano bilanco sredstev za gospodarske intervencije želi izvršni svet 
opredeliti le globalni finančni okvir za razrešitev prelivanja v gospodarstvu, 
zlasti glede premiranja cen mleka, regresiranja cen umetnih gnojil ter sistema 
stimuliranja naložb v turizmu in kmetijstvu. V ta namen predvideva bilanca 
okoli 130 milijonov din. Skupno bo torej potrebno za prevzem pristojnosti od 
federacije na področju prelivanj v gospodarstvu zagotoviti okrog 252 milijonov 
din. To je zelo pomembna nova obveznost republike, ki hkrati pomeni bistveno 
prestrukturiranje porabe fiskalno zbranih sredstev na ravni republike. Ob 
prevzemanju funkcij federacije na področju prelivanja v gospodarstvu ne 
moremo za sedaj bistveno spreminjati obstoječih oblik gospodarskih intervencij. 
Celotni sistem prelivanja bo nujno proučiti z več stališč, ki so v spremenjenih 
pogojih na razpolago republiki, to je s stališča davčnega sistema, kreditno- 
monetarne politike in tudi neposrednih prelivanj prek proračuna. Le-ta morajo 
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dobiti vsebinsko najustreznejše oblike z namenom, da bi s čim manjšim preli- 
vanjem dosegli zaželene cilje gospodarskega razvoja. 

Za celoten vpogled v bilančne posledice spremenjenih odnosov med repu- 
bliko in federacijo je potrebno upoštevati tudi prenos obveznosti iz sredstev 
tako imenovane izvenproračunske bilance. Gradivo je to prikazalo le za ob- 
dobje do leta 1975, pa tudi za ta leta ugotovljeni zneski še niso povsem 
dokončni, saj še vedno ni doseženo soglasje vseh republik glede nekaterih 
obveznosti, ki se prenašajo. Vendar bistvene razlike ne bodo nastopile. Prenos 
izvenproračunske bilance zagotavlja presežke dohodkov šele po letu 1972, za 
leto 1971 in 1972 pa je ugotovljen primanjkljaj okoli 232 milijonov din. 

Izvršni svet sodi, da je kritje tega primanjkljaja stvar vse republike, hkrati 
pa meni, da zaradi kritja teh obveznosti ni potrebno na novo obremenjevati 
gospodarstva ali občanov, ker je mogoče primanjkljaj izravnati s presežki, ki 
bodo doseženi v izvenproračunski bilanci po letu 1972, začasno pa bi jih krili 
z angažiranjem imobiliziranih sredstev. 

V okvir republiške bilance sodijo tudi obveznosti republike do sklada za 
hitrejši razvoj manj razvitih republik in pokrajin. Gospodarstvo SR Slovenije 
bo po zakonu, ki ureja te obveznosti republike, moralo pri skladu za razvoj 
nerazvitih republik vložiti 1,94 °/o realiziranega družbenega proizvoda družbe- 
nega gospodarstva. V ta namen predlaga izvršni svet skupščine SR Slovenije 
poseben zakon, ki podrobneje ureja obveznosti republike do sklada za manj 
razvite. Za republiško bilanco je pomembno, da SR Slovenija jamči za izvršitev 
obveznosti v obsegu, kot jih določa zakon, kar pomeni, da bo morala republika 
iz sredstev svojega proračuna po potrebi premostiti morebitna premalo vplačana 
sredstva gospodarstva. V predloženi bilanci ne računamo s tako obveznostjo, 
ker predvidevamo, da bodo delovne organizacije obveznost, ki jim jih nalaga 
zakon, v celoti izvrševala tako kot doslej. 

Bližnje in dolgoročne cilje našega družbenega razvoja moramo opredeliti 
s skladnim delovanjem vseh institucij našega družbenoekonomskega sistema. 
Zato je pomembno, da ob predlagani bilanci vsaj v načelu presodimo tudi naša 
izhodišča za opredelitev temeljnih značilnosti gospodarskega sistema, ki ga 
bomo oblikovah skupno z drugimi republikami in sami v bližnjem obdobju. 

Bilanca splošne in kolektivne porabe je le eden izmed instrumentov, s 
katerim prispevamo k skladnemu gospodarskemu in družbenemu razvoju. 
Razen na njej je težišče naše odgovornosti tudi na ustreznem delovanju kre- 
ditno-monetarnega, zunanjetrgovinskega in deviznega sistema ter sistema druž- 
benih obveznosti organizacij združenega dela in občanov. Jasnejša opredelitev 
kreditno-monetarnega sistema, zlasti kako deluje ter kdo in kako vodi politiko 
v okviru kreditno-monetarnega sistema, je toliko nujnejša, ker obstojata glede 
tega dve skrajnosti. Prva je, da na tem področju ni mogoče prenesti od- 
govornosti iz institucij federacije in da je zato mogoče le formalno, ne pa tudi 
vsebinsko zadovoljiti smisel ustavnih sprememb. Takšno gledanje pomeni, da 
bomo s politiko emisije primarnega denarja opravljali vse tisto, kar smo v 
preteklosti s toliko naporov preprečili z likvidacijo znane izvenproračunske 
bilance federacije. Druga skrajnost se kaže v tem, da se podcenjuje vpliv 
emisijske politike na stabilnejše pogoje gospodarjenja in pojmovanje, da se 
z emisijo lahko ublažijo težave glede likvidnosti in z njo razrešijo mnogi pro- 
blemi splošne in kolektivne investicijske porabe. Tudi pri tej skrajnosti gre 
v bistvu za odlaganje odgovornosti za posledice na centralne institucije in za 
odlaganje odgovornosti na poznejša obdobja. Zato je nujno, da čimprej opre- 
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delimo funkcijo monetarnega sistema na strokovno neoporečnih temeljih. Bi- 
stveno je, da bomo tako glede opredelitve potrebne količine emisije primarnega 
denarja kot glede na način, kako bomo emisijo prelili v gospodarstvo republik. 

V prihodnjem letu moramo računati na ozek okvir porasta denarnega 
obsega, predvidoma za okoli 10 %>. To je vsekakor občuten restrikcijski ukrep. 
Tudi glede zunanjetrgovinskega in deviznega sistema je očitno, da moramo do- 
seči neposredno odgovornost vseh tistih, ki vplivajo na skladnost ali ne- 
skladnost naše devizne bilance. Ni mogoče zagotoviti odgovornega ravnanja 
dejavnikov na področju izvoza in uvoza, če se posledice takega ravnanja 
kažejo le v devizni plačilni sposobnosti ali nesposobnosti centrale narodne 
banke, ne pa tudi na ravni vsake od poslovnih bank in prek njih pri njihovih 
komitentih, ki s politiko kreditiranja in angažiranja lastnih obratnih sredstev 
pravzaprav krojijo položaj naše devizne plačilne zmožnosti. Na tem področju 
niso mogoči radikalni premiki, ki bi jih uveljavili čez noč, mogoče pa je 
sorazmerno hitro vzpostaviti odnos na ravni republiške narodne banke in 
poslovnih bank. Taka realnost na področju deviznega sistema pa bo za slo- 
vensko gospodarstvo in sploh za gospodarsko politiko Slovenije pomenila ne- 
lahko nalogo, ker jo bo treba podpirati tudi s sistemom družbenih obveznosti 
in z bilanco splošne porabe prek instrumentov priliva iz gospodarstva. 

Znano nam je, da že nekaj let govorimo o nujnosti vsebinskih sprememb 
našega davčnega sistema, nič takega pa doslej nismo storili. Šele uveljavljeni 
ustavni amandmaji so glede tega omogočili, da se lotimo popolnejše vsebinske 
preosnove sistema družbenih obveznosti. V bližnji prihodnosti boste že lahko 
razpravljali o tezah novega davčnega sistema, ki sloni na načelu, da se ob- 
davčuje poslovni uspeh. Davki naj ne bi bili več strošek proizvodnje, temveč 
sorazmerni prispevek poslovnega uspeha. Davčni sistem naj bi bil prilagodljiv 
tudi ciljem družbenoekonomske politike. S posebno izdelanim sistemom davč- 
nih olajšav bi morali zagotoviti želeno smer gospodarskega razvoja, na primer 
krepitev izvozno usmerjenega gospodarstva in podobno. - 

Dograjevanje našega gospodarskega sistema na okvirno opisanih izhodiščih 
bo v bližnjem obdobju predmet vaših proučevanj in vašega odločanja. Skupaj 
z bilancami splošne in kolektivne porabe bodo ustrezne sistemske rešitve 
predstavljale v bistvu strategijo našega prihodnjega družbenoekonomskega 
razvoja. Ko bodo organi skupščine SR Slovenije sprejeli po njihovi presoji 
ustrezna bilančna izhodišča in bilanco samo, bo izvršni svet takoj predložil 
potrebne predloge izvedbenih predpisov, predlog republiškega proračuna in 
finančni načrt za prelivanja in izravnave v gospodarstvu, samoupravne skup- 
nosti pa bodo skupščini predložile svoje finančne načrte. Hvala lepa! 

Predsednik Tone Bole: K družbenoekonomskim in bilančnim izho- 
diščem ste prejeli tudi skupno poročilo odbora za družbenoekonomske odnose 
in odbora za finance. Prosim poročevalca odborov, če želita še ustmeno do- 
polniti svoje poročilo. 

Mara Zlebnik (iz klopi): Glede na to, da smo dah zelo obširno po- 
ročilo, menim, da ni potrebna še ustna obrazložitev. 

Predsednik Tone Bole: Pred prehodom na razpravo bi prosil, da se 
dogovorimo za nadaljnji delovni postopek. Imam dva predloga. Prosim zbor, 
da se odloči. 
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Zboru predlagam, da bi z današnje seje poslali ustrezen sklep zboru 
delovnih skupnosti in republiškemu zboru, ki bosta obravnavala oba dokumen- 
ta, tako da bo iz sklepa razvidno, kako gospodarski zbor gleda na predloženo 
gradivo in za kakšna stališča se je zavzemal v svoji razpravi. 

Poskusili smo narediti delovno osnovo sklepov, ki vam jo bodo sedaj 
razdelili, poudarjam pa, da je to le delovna zasnova, ki naj olajša dokončno 
oblikovanje sklepov po današnji razpravi oziroma po današnji seji. To je en 
predlog. 

Drugi predlog je, da bi posebna komisija sklepe dokončno oblikovala po 
današnji seji oziroma da to delo opravi naš odbor za družbenoekonomske 
odnose, ki je gradivo obravnaval kot pristojni odbor. 

Predlagam, da to delo opravi odbor za družbenoekonomske odnose in sicer 
na podlagi delovnega osnutka, ki vam je bil sedaj razdeljen, in razprave, ki 
bo sledila k tej točki dnevnega reda. Tako oblikovane sklepe bomo poslali 
zboru delovnih skupnosti in republiškemu zboru, ko bosta obravnavala gradivo 
na svojih sejah 23. tega meseca. 

Se zbor s predlogom strinja? Ker ni pripomb, ugotavljam, da je zbor 
sprejel oba predloga. 

Prehajam na razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Janez Eržen. 

Janez Eržen: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Pri pregledu 
izhodišč sem hkrati primerjal gradivo za naslednjo sejo, to je zakon o nado- 
mestilu za del obresti pri nekaterih kreditih v kmetijstvu in osnovno predelavo 
kmetijskih pridelkov. Glede izhodišč nimam pripomb, pač pa bi se ustavil pri 
posameznih poglavjih. Predvsem me je presenetilo to, da zakon, ki naj bi bil 
sprejet po hitrem postopku že na prihodnji seji, v svoji obrazložitvi ugotavlja, 
da so sredstva, ki so v izhodiščih predvidevajo za razvoj kmetijskih dejavnosti 
v smislu srednjeročnega programa razvoja kmetijstva, zagotovljena le z 32,4%».' 
Zdaj se vprašam in tudi izvršnemu svetu postavljam vprašanje, kako naj SR 
Slovenija uresniči svoj program razvoja kmetijstva, ki je prav sedaj v široki 
razpravi, če že v začetku izvajanje tega programa predvidevamo kritje komaj 
32,4 fl/o sredstev, ki bi bila potrebna kot udeležba pri najemanju kratkoročnih 
in investicijskih kreditov v kmetijstvu ne glede na sektor proizvodnje. 

Vprašanje postavljam predvsem zaradi tega, ker menim, da je vsem gospo- 
darstvenikom jasno, da je stabilizacija kmetijstva pravzaprav eden izmed 
temeljnih dejavnikov in nosilcev stabilizacije celotnega gospodarstva. Ce go- 
vorimo o sredstvih, ki naj bi se prelivala intervencijsko v gospodarstvo, potem 
je prav gotovo, da mora biti prelivanje sredstev v kmetijsko dejavnost na 
prvem mestu. Teh zagotovil vsaj (v predloženih gradivih Jnimamo. Imam 
gradivo zveznega sekretariata za kmetijstvo, ki ugotavlja, da je investiranje 
v kmetijstvo leta 1959 znašalo 15 % celotnih investicij, da pa je v letu 1970 
ta udeležba padla na komaj 6 %». Glede na to, da Slovenci oblikujemo svojo 
agrarno politiko-, ki je vezana na program, ki sem ga prej omenil, se mi zdi, 
da kmetijstvo tudi 6 %> investicij v celotni udeležbi investicij v naslednjih letih 
verjetno ne bo deležno, upoštevaje politiko, ki jo zastavljamo s temi izhodišči. 
Prav včeraj sem zasledil podatek, da je SR Bosna in Hercegovina celo oprostila 
kmetijstvo celotnega republiškega prispevka iz osebnega dohodka. O teh za- 
devah v naših republiških organih niti razprave še ni bilo, kaj šele da bi o tem 
sklepah. 
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Zanima me, če so tudi drugi uporabniki sredstev, ki jih usmerjamo nazaj 
v gospodarstvo, udeleženi le z 32 % svojih potreb. Prav tako me zanima, kaj 
bo s kompenzacijo, saj vemo, da so sredstva za kompenzacijo, ki so sedaj v 
pristojnosti federacije z včerajšnjim sklepom zveznega izvršnega sveta po- 
daljšana do konca februarja, to je do časa, ko bo veljala zamrznitev cen. 
V naših izhodiščih je predvidena vsota za te kompenzacije. Menim, da je še 
vedno neznanka, kaj bo s sprostitvijo cen, čeprav se govori o liberalizaciji 
tržišča. Te kompenzacije so namenjene predvsem za kruh, olje, sladkor in 
tobak, če se ne motim, določena vsota pa je predvidena tudi v izhodiščih. Če 
kompenzacije ne bodo potrebne, potem predlagam, da se sredstva uporabijo 
za prelivanje v namene, za katere sredstev ni dovolj. V razpravo bi dal mogoče 
še predlog, da se namensko uveljavijo tudi .nekateri prometni davki, čeprav 
v manjši meri, s čimer bi se lahko nadomestila sredstva, ki jih primanjkuje 
v kmetijstvu. 

Predsednik Tone Bole: Besedo ima tovariš Alojz Fortuna. 

Alojz Fortuna: Uvodoma bi hotel poudariti, da podpiram osnovo 
družbenoekonomske usmeritve, ki jo predlaga izvršni svet, saj taka usmeritev 
pomeni nadaljevanje politike, za katero smo se v okviru stabilizacijskega 
programa dogovorih že v začetku leta. Ce smo takrat podcenili dejavnike, ki 
vplivajo na nestabilnost, in smo hoteli doseči stabilnost že v enem letu, v 
čemer pa nismo uspeli, nas to ne sme zaustaviti. Nasprotno. Na podlagi novih 
spoznanj moramo uveljavljati tako politiko, ki bo ob upoštevanju objektivnih 
zakonitosti zagotavljala postopno stabilizacijo1. Prepričan sem, da bomo imeli 
več uspeha, če realno ocenimo naše možnosti — o čemer menim, da je v 
obravnavanem gradivu napravljeno — in na tej podlagi načrtujemo razvoj, 
kot pa če si zastavljamo sicer želene, vendar nerealne cilje in potem ugotav- 
ljamo, da jih nismo uresničili. To poudarjam iz razloga, ker je gospodarstvo za 
neizpolnjevanje ciljev, ki smo mu priča v zadnjih letih, žeto občutljivo in smo 
prav zato pogosto priča ugotovitvam gospodarstvenikov, da smo nemočni pri 
obvladovanju neugodnih ekonomskih gibanj. Ce si zastavimo nekoliko skrom- 
nejše naloge, ki jih bomo tudi uresničili, sem prepričan, da bo v gospodarstvu 
več optimizma in da tudi ugodnejši rezultati pri intenziviranem gospodarjenju 
ne bodo izostali, tako kot niso izostali tudi v uveljavljanju reforme v letih 
1966—1967. To seveda ne pomeni, da nisem tudi za nekoliko radikalnejši korak 
v smeri stabilizacije že v letu 1972 in zato podpiram vsa prizadevanja, ki jih 
bodo na podlagi strokovnih analiz v tej smeri pokazali predstavniki naše repu- 
blike v republiki in v federaciji, V tem vidim tudi možnost za delno- razbre- 
menitev gospodarstva v letu 1972, ki jo že dolgo napovedujemo. 

Razumljivo je, da je treba tudi napore in prizadevanja v gospodarstvu 
prilagoditi ciljem stabilizacije. Menim, da mora biti taka usmeritev gospo- 
darstva prisotna že v sedanjih pogojih gospodarjenja ter da je nevzdržno, da 
na eni strani odlašamo s spopolnjevanjem gospodarskega sistema, na drugi 
strani pa gospodarstvo čaka le na sistemske rešitve, ki same po sebi prav 
gotovo ne bodo mogle razrešiti vseh družbenoekonomskih problemov. Zave- 
dati se je treba, da bo celotno gospodarstvo v boljšem položaju le, če povečamo 
produktivnost in če zagotovimo racionalnejšo uporabo sredstev tako v gospo- 
darstvu kot zunaj njega. 
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Ce nekoliko podrobneje analiziramo predloženo gradivo, moramo ugotoviti, 
da pri začrtanem razvoju rast realnih osebnih dohodkov na zaposlenega pri- 
hodnje leto — kljub povečanju produktivnosti — pravzaprav stagnira. To je 
cena, ki jo moramo plačati, če hočemo doseči stabilnejši razvoj. Zato sem za 
tako politiko osebnih dohodkov, vendar le v primeru, da jo sprejmemo tudi na 
drugih področjih porabe. Tu mislim tudi na porabo v federaciji. Menim, da ne 
bi smeli sprejeti nobene variante, ki v federaciji ne bi zagotavljala občutno 
počasnejše rasti porabe od družbenega proizvoda. Pravzaprav menim, da bi 
sredstva za potrebe federacije morala prispevati vse republike v skladu z 
njihovo gospodarsko močjo. Zato lahko pride v poštev kot podlaga za kotizacijo 
le družbeni proizvod celotnega gospodarstva, ne pa druge variante, ki se po- 
nujajo. Ce že govorimo in če smo se z ustavnimi dopolnili tudi dogovorili 
o enotnem jugoslovanskem tržišču in enotnih pogojih gospodarjenja, morajo 
biti tudi obremenitve za kritje potreb federacije v skladu z gospodarsko močjo 
posameznih območij. 

Na področju davčnega sistema nam izhodišča ne ponujajo novih rešitev, 
čeprav smo jih pričakovali, vendar sprejemam obrazložitev, da vsega ni bilo 
mogoče pripraviti in uskladiti v tako kratkem času. Zato nam ta naloga ostane 
za prihodnje leto. Pri tem bi hotel že sedaj opozoriti na neenakopraven položaj 
trgovine, ki ga povzroča obdavčitev bruto razlike v ceni s prometnim davkom. 
Gre za znano vprašanje, da je z zveznim, v prihodnje osnovnim prometnim 
davkom, obdavčena celotna razlika med nabavno in prodajno ceno trgovine 
na debelo in zunanje trgovine in se v zadnjem času predlaga celo sprememba 
plačevanja tega davka ne po sedežu podjetja, temveč po sedežu kupca, kar je 
med drugim tudi iz tehničnih razlogov pravzaprav neizvedljivo. Menim, da je 
treba podpreti prizadevanja, da se obdavčitev dohodka s prometnim davkom 
odpravi, ker je to ne le v nasprotju z načelom, da se prometni davek prenaša 
na kupca, temveč tudi v neskladju z ustavnimi amandmaji, po katerih so za 
obdavčenje dohodka pristojne republike, ne pa federacija. Nismo proti masi 
dohodka, vendar je treba ta instrument postaviti na normalne odnose. Ce tega 
ne bomo rešili, ni mogoče uveljavljati niti enotnega republiškega predpisa 
o obdavčenju dohodka, o čemer je govoril že tovariš direktor zavoda za plan. 
Ce bo namreč prišlo do obdavčenja poslovnih rezultatov, potem morata oba 
davka ostati, kar bi pomenilo, da se dohodek trgovine najprej obdavčuje z 
zveznim predpisom, nato pa še z republiškim. 

Strinjam se s predlogom, da se imobilizirana sredstva proračunov in samo- 
upravnih skupnosti iz letošnjega leta uporabijo za kritje neporavnanih obvez- 
nosti v gospodarstvu, ki bodo ugotovljene v skladu z zakonom, in za kritje na 
republiko prenesenih obveznosti iz izvenproračunske bilance federacije. S tem 
se strinjam ne le zato, ker je taka uporaba v skladu z zakonom, temveč tudi 
zato, ker je stvaren prispevek k reševanju problema nelikvidnosti v gospo- 
darstvu. Menim, da pri tem ne bi smeli dovoliti prelivanja sredstev med občino 
in republiko. Kolikor bi taka prelivanja zahtevali konkretni računi, bi le-ta 
morala biti izvršena na podlagi dogovorov med posameznimi občinami in 
republiko, ki naj bi vsebovali tudi roke in pogoje vračanja tako uporabljenih 
sredstev. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Knez, prosim! 
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Jože Knez: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Priznam, da je po- 
ložaj, v katerem, smo se znašli pri sprejemanju tega dokumenta in še drugih 
dokumentov, ki jih bomo obravnavali v naslednjem tednu, zapleten. Zapleten 
pa je zaradi tega, ker zadeve v zvezi z zveznim proračunom in ekonomsko 
politiko niso jasne. Nekaj ni preneseno, nekaj ni dogovorjeno, številnih stvari 
tudi niso sami pripravili. Kljub temu pa vprašam — in to ne samo v zvezi z 
gradivom, za to točko dnevnega reda, ampak predvsem v zvezi z drugimi 
gradivi, ki smo jih že dobili — ali naša republika res. ne bi mogla biti na te 
spremembe bolj pripravljena. Sprašujem izvršni svet, ali meni, da je storil 
res vse, da ne bi prišli v časovno stisko, v kateri se znajdemo decembra, ko 
sprejemamo bilančna izhodišča, zakone o davkih in vse ostale predpise v hudi 
naglici in po vsej verjetnosti zelo nekvalitetno. 

Drugo vprašanje, ki zapleta položaj, je vprašanje, ali smo lahko v Sloveniji 
do sebe zahtevnejši, če se jugoslovanski uvoz ne razvija po predvidevanjih in 
nas vodi vedno hitreje ne v stabilizacijo, ampak v njeno nasprotje, v inflacijo. 
Najbrž je to vprašanje, s katerim se je izvršni svet tudi ukvarjal pri izdelo- 
vanju teh dokumentov, ki jih je predložil skupščini. Glede tega bom v nadaljnji 
razpravi poskušal formulirati svoje stališče. 

In tretje, tudi še kot uvod: želim, da bi bilo naše stališče in stališče po- 
ročevalca izvršnega sveta izraženo v jasnih gospodarskih besedah, ne pa da se 
stvari olepšujejo ter se tako ljudem ne natoči čistega vina. 

Nihče me ne more prepričati, da je predlagano 22 !0/o povečanje proračuna 
stabilizacijski ukrep. V letošnjo neuspešno stabilizacijo glede kolektivne in 
splošne porabe smo šli z omejitvami. 10,8 % je bila zelo stroga omejitev, čeprav 
nekateri gospodarstveniki mislijo<, da to ni res. 10,8 l0/o povečanje splošne porabe 
iz enega leta v drugo je morda v naši stvarnosti opravičeno, ni pa majhno. 

V letu 1972 predvidevamo 22,0/o povečanje porabe v Sloveniji iz te skupine 
proračunskih dohodkov. Mislim, da bi moral predlagatelj dokumenta, če bi 
nas hotel prepričati o potrebnosti tega, povedati, kaj to pomeni glede na letošnjo 
omejitev na stopnji 10,8 °/o. Prek tega osrednjega vprašanja ne moremo priti 
z lepimi besedami in z dokazovanjem, da je to optimalno. Letos imamo še 
omejitev povečanja splošnih izdatkov na 10,8'% in nekaj več kot 20fl/o za- 
jemanja dohodkov iz gospodarstva. Kljub temu pa stabilizacije nismo dosegli 
in glede položaja je po mojem mnenju najboljša ugotovitev, ki smo jo sprejeli 
po razpravi oktobra 1971 in ki jo tudi danes lahko sprejmemo. Omejitev 
10,8 l0/o ni dovolj vplivala na stabilizacijo in ko ugotavljamo, da je za nami 
neuspešno leto prizadevanj za stabilizacijo, gremo v drugo leto z večjimi apetiti 
po splošni porabi. Videti je, da se naša energija izčrpa pri deklaracijah, kljub 
temu pa bo stabilizacijo treba uresničiti in zato se moramo zavedati, da je 
poraba, ki jo začrtuje ta dom, tudi vir inflacije in pritiska na gospodarstvo in 
da je treba taka povečanja sprejemati z ustrezno mero opreznosti. 

Govorim o nas, ker je zelo težko govoriti o federaciji, če nismo sami pri- 
pravljeni živeti nekoliko skromneje. Federacija ima enake želje glede povečanja 
svojih izdatkov za 26'%». 

Novejša ekonomska teorija in odkritja govorijo, da so glavni vir inflacije 
osebni dohodki. Predvidevamo, da se bodo povečali za 15'%. Pri tem se spra- 
šujem, kaj je s samoupravnimi dogovori. Saj je večina že podpisanih. Politika 
osebnih dohodkov v Sloveniji se verjetno ne more izčrpati v tem, da deklari- 
ramo 15-odstotno rast. Morda bo res tolikšna, menim pa, da bi bil za nas uspeh 
že samo, če bomo uresničili družbene dogovore in samoupravne sporazume. Z 
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njimi smo sprejeli določeno ekonomsko in socialno politiko; govorili smo, da 
se bo', ko bodo sprejeti in podpisani, ustavila rast osebnih dohodkov in da se 
bodo izravnali dohodki med strokami. Zato je neodgovorno sedaj govoriti o 
15% povečanju. Pravilno bi bilo, da bi nam bil predložen tudi izračun, kako 
bo v letu 1972 ta instrumentarij deloval, saj imamo organe, ki spremljajo te 
sporazume. Imamo, združenje, zbornico, paritetne komisije, administrativne 
komisije itd. 

Mislim, da bi moralo biti v izhodiščih napisano, da bo republika Slovenija 
v letu 1972 poskušala doseči najpomembnejše cilje, ki smo si jih zastavili in da 
bomo dosegli izravnavo osebnih dohodkov in porast le tam, kjer se po druž- 
benem dogovoru še lahko dvignejo, če pa napišemo, da se bodo osebni dohodki 
dvignili za 15bodo v delovnih organizacijah zahtevali enako z utemeljitvijo', 
da smo za družbene službe to zagotovili s proračunom. 

Zavedati pa se moramo, da so samoupravni sporazumi še začetniški, da 
obstoja še dosti špekulacij itd. V letu 1972 moramo sporazume utrditi in 
razčistiti problem formule stimulacije. Razčistiti bo treba tudi vprašanje, ali 
je 50'% pri slabi formuli res dosežek poslovnega uspeha, kar je bilo pri 
sindikatu vprašljivo, ali je to le posledica napačno postavljene formule. 

V družbenih službah zahtevajo realizacijo osebnih dohodkov po samo- 
upravnih sporazumih in za to zahtevajo tudi sredstva. Mislim pa, da je vpra- 
šanje, če so samoupravni sporazumi realni. V gospodarstvu smo le gledali, da 
smo ostali v okviru pričakovanih sredstev. Ce pa je družbenim službam 
sredstev zmanjkalo, je mogoče vzrok temu tudi v nerealnih postavkah spo- 
razumov. Ah pa je sredstev premalo le na manj razvitih področjih in v tem 
primeru bo nekje sredstev premalo, nekje pa preveč. Le kjer jih je premalo, 
bi po mojem mnenju moral sodelovati republiški proračun. 

Drug pomemben dejavnik, ki lahko vpliva na stabilizacijo«, je naša davčna 
politika. Zakon o davkih, ki nam je bil predložen pred sejo pa je kopija 
zveznega zakona in vprašujem, ah naj res dopustimo izvršnemu svetu, da nam 
predloži staro gradivo o davčnem sistemu, ko je imel dovolj časa, da nam pred- 
loži novo. Menim, da bi bilo bolje še tri mesece financirati vse te službe 
z začasnimi odloki, medtem pa bi bilo treba pripraviti nov davčni sistem, ki bi 
deloval stabilizacijsko. 

V predloženem zakonu sem si ogledal razporeditev davščin. Davek iz do- 
hodka iz delovnega razmerja je ocenjen na 6 milijonov, preostali davki so 
manj pomembni. Tako bo pretežni del davkov plačal tisti človek, ki ima 
poprečno 1500 din dohodkov. To pa pomeni, da je naša davčna politika politika 
davkov na revščino. 

Končno še odgovor na vprašanje, ah naj bomo bolj strogi pri uvajanju sta- 
bilizacije. To je odvisno od tega, ali bo to vplivalo na žiro račune gospodarskih 
organizacij. Če bomo imeli boljšo stabilizacijsko politiko kot druge republike, 
se bo dogodilo to, kar se dogaja v podjetjih. Imate podjetje, ki dela dobro, in 
podjetje, ki dela slabo. Naša republika bo med prvimi. To pa je odvisno od tega, 
če bo lahko izkoristila bolj stabilizirano stanje, da se bo kot posledica te politike 
povečal dotok sredstev z drugih področij na žiro račune delovnih organizacij. 
Z drugimi besedami, vprašanje je, ah nam bo z vodenjem take politike uspelo 
izboljšati likvidnost. Tega pa ne bomo dosegli, če ne bomo strožji pri ravnanju 
z dolžniki in če z zakonodajo ne bomo zaprli vseh špranj in lukenj. Tistemu, 
ki ne plača, kot smo prej govorili, naj se zarubi premoženje. Če pa tega ne 
zmoremo, je bolje, da delamo vsi enako. 
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V izhodiščih tudi nisem zasledil ničesar, kar bi se nanašalo na zunanjo 
trgovino, razen da je priložen osnutek zakona o beneficirani obrestni meri za 
izvoz. Menim, da bi v izhodiščih morah povedati, kaj je republika na tem 
področju že naredila in kaj še namerava. V zadnjem času sem bral podatke 
o tem, kako republike eskontirajo izvozne kredite: Bosna in Hercegovina 30 10/o, 
Crna gora 30%, Hrvatska 30®/», Makedonija 30%, Slovenija 10 %, Srbija 50 °/». 
Hkrati pa nam iz bilance SFRJ lahko preberem, da od skupnega zunanje- 
trgovinskega primanjkljaja 5,776 milijona dolarjev odpade na Slovenijo 3,599 
milijona ali več kot 65%. Ta podatek morda ni najbolj natančen, vendar za 
.zdaj natančnejše ni bil objavljen, čeprav je znan že cel mesec. Ponovno 
vprašam, tovariš predsednik, ali ima naša republika sploh izdelan svoj koncept 
pospeševanja izvoza. Lahko da ga nima, lahko da ga tudi ne potrebuje. Ne 
govorim kot izvoznik. Mislim, da bi bilo treba v letu 1972 stimulirati izvoz 
s pametnim kreditiranjem, ker vsi vemo, da bomo denar težko dobili in da bi 
s pametnimi kreditnimi ukrepi izvoz le nekoliko pospešili. Vendar se moramo 
zavedati, d# imamo tako strukturo gospodarstva, ki je po izvozno-uvozni plati 
izredno ranljiva in temu primerno moramo usmeriti tudi slovensko politiko. 

Glede imobiliziranih sredstev bi na koncu še opozoril, da v času, ko tu 
razpravljamo, za kaj jih bomo porabili, občinske skupščine razmišljajo, ali ne 
bi zahtevale presoje ustavnega sodišča o tem, ali je odvzemanje teh sredstev 
v korist republike sploh ustavno. Samoupravne skupnosti govorijo, da je to 
njihov denar. Ce so ta denar dobile, so ga dobile zato, ker je gospodarstvo 
preveč obremenjeno, čeprav plačuje delavce še vedno 1500 din ali trikrat manj, 
kot so taki delavci plačani v sosednjih državah. 

Lani sem zagovarjal znižanje prispevkov, ne pa imobilizacijo, ker sem 
menil, da bo imobilizacija povečala popraševanje in res je tako. Če imam 
sredstva, pa čeprav so imobilizirana, bom gotovo dobil kreditorja, ki bo pol 
leta počakal za plačilo. To se nam je pojavljalo v precejšnji meri. 

Predsednik Tone Bole: Predlagam zboru 20 minut odmora, tako da 
bi začeli ob 11.20. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.55 in se je nadaljevala ob 11.30.) 

Predsednik Tone Bole: Nadaljujemo razpravo. Kdo želi besedo? Pro- 
sim, tovariš Vavpotič! 

Rudi Vavpotič: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanci! 
Ko sem študiral predlog plana porabe za leto 1972, sem prišel do sklepa, da sta 
pristop in opredelitev za tako razporeditev sredstev v letu 1972 zelo podobna 
lanski. 

Upravno vodstvo republike si hoče zagotoviti sredstva, s katerimi se po- 
zneje kot z imobiliziranirni sredstvi manipulira na podlagi zakonov, ki jih med 
letom predloži ravno temu zboru. Tako se rešujejo problemi, ki načelno verjetno 
spadajo v načelni načrt republike za tekoče leto. To ugotovitev potrjuje praksa 
iz leta 1971, ko smo okoli 200 milijonov imobiliziranih sredstev porabili za 
razne dodatne zakone, ki so bih sprejeti v tem zboru, čeprav vemo, da je vseh 
imobiliziranih sredstev okoli 560 milijonov dinarjev. Ko sem prebiral gradivo 
o razporeditvi sredstev v SFRJ in v SRS za leto 1972, sem spoznal, da V bistvu 
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še vedno hočemo več porabiti, kot bomo ustvarili, in da gre v bistvu za na- 
daljevanje politike iz leta 1971, ki smo jo razglasili za stabilizacijsko, v resnici 
pa ni bila stabilizacijska. 

Vprašujem se, katere lanske kategorije stabilizacijskega programa SRS so 
se uresničile in katere so propadle. Prosim za jasne odgovore do takrat, ko 
bomo razpravljali o bilanci na enotnem zboru. Vprašujem tudi, koliko smo 
z ukrepi vplivali na to, da bi postal dinar stabilnejši v primerjavi z zunanjo 
valuto, koliko se je zboljšala likvidnost, koliko in kje so osebni dohodki na- 
raščali prek planiranih trendov, koliko se je izboljšala izvozno-uvozna bilanca, 
koliko se je racionalneje investiralo, koliko se je umirila nakupovalna mrzlica 
in kako se je povečala socialna varnost delovnega človeka v neposredni pro- 
izvodnji. 

To so ne samo finančno-ekonomska, ampak tudi politična vprašanja, ki 
bodo leta 1972 v Socialistični republiki Sloveniji povzročala pretrese, kot so jih 
v letu 1971 v drugih republikah druga vprašanja. 

Vprašujem, kateri ukrepi lahko vendar pripomorejo k stabilizaciji. Ali 
nismo prav v tem domu na 27. seji že 16. julija 1971 sprejeli sklepe, ki jih 
izvršni svet ni uresničil, niti jih ni vključil v predložena izhodišča za leto 
1972. Tu predvsem opozarjam na točko 2 v teh sklepih, ko je bilo rečeno: 
»Razprava je z vso resnostjo, kritično in realno ocenila razmere v izvozu tako 
glede trenutnega stanja kot tudi glede gibanja trendov, ki jih je mogoče 
pričakovati. 

V zvezi z oceno stanja posebej opozarjamo na vprašanje razbremenitve 
gospodarstva in na povezavo tega s stabilizacijskimi ukrepi, na gibanje in 
usmeritev izvoza pa na negativna razmerja v narodnem dohodku, na razmerja 
med uvozom in izvozom ter na udeležbo posameznih republik.« 2e julija smo 
dali navodila in mislim, da je treba v razpravi na enotnem zboru jasno reči, 
v čem in zakaj odstopamo od teh načel. 

Se dalje navajam sklepe: »V tretji točki predlagani ukrepi naj se čimprej 
uresničijo. V zvezi s tem naj izvršni svet skupščine SR Slovenije zahteva 
čimprejšnjo uveljavitev novega sistema ekonomskih odnosov s tujino, kakor 
tudi sprejem vseh drugih predpisov, ki urejajo to področje. 

Za to naj se zlasti zavzemata komite izvršnega sveta za ekonomske odnose 
s tujino ter ustrezna skupščinska komisija za revizijo zakonov. Glede stimu- 
lacije izvoza naj izvršni svet v zadevah, ki so v pristojnosti republik, čimprej 
predlaga skupščini SR Slovenije ustrezne predloge.« 

V 4. točki sklepov smo naložili izvršnemu svetu, naj do oktobra 1971, ki 
pa je zdaj že mimo, predloži gospodarskemu zboru gradivo, na podlagi katerega 
bo mogoče celotno obravnavati problematiko ekonomskih odnosov s tujino. 

Sprašujem se, ah gospodarstvo in delovni ljudje res ne mislijo, da je naše 
vodstvo nemočno. Mislim, da je treba usmeriti razprave o stališčih v izvršnem 
komiteju Zveze komunistov Jugoslavije in o položaju v SR Hrvatski in v 
Sloveniji na vprašanja, ki sem jih prej navedel, da vprašanja z gospodarskega 
področja v letu 1972 ne bodo povzročala nezadovoljstva in neprilike, ki bi jih 
že s planom in s treznimi odločitvami lahko odpravili. 

Želim tudi odgovor izvršnega sveta, na katero področje bo usmerjena 
udarna moč slovenskega gospodarstva v letu 1972 in s katerimi instrumenti se 
to zagotavlja. 

Zdi se mi, da je potrebno opozoriti tudi na ugotovitve, kdo je pravzaprav 
nosilec denarne oblasti v Jugoslaviji. To je ena od nujnosti, ki je tudi povezana 
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s samoupravnimi in političnimi vprašanji. Če vemo, da je bila leta 1965 delitev 
vseh finančnih sredstev v polletju naslednja: gospodarstvo 29'%, banke 3% 
in država 68®/», leta 1970 pa: gospodarstvo 19 %, banke 49 %, država 32®/o, 
lahko iz tega sklepamo, kako delujejo naši instrumenti, kje so vzroki za inflacijo 
in za druga negativna gibanja, pri katerih pravimo, da smo nemočni. 

To je pokazatelj, ki govori o pravi stopnji samoupravnosti in o razbre- 
menitvi gospodarstva. Ti podatki ne govore o tem, da bomo vplivali na kon- 
vertibilnost dinarja. Po mojem mnenju se dinar lahko utrdi in okrepi, vendar 
ne s političnimi razpravami in resolucijami. V tem smislu menim, da bi morala 
biti vzpostavljena tudi projekcija plana za leto 1972. 

Dodal bi še nekaj dodatkov k prejšnjim diskusijam, o katerih imam tudi 
svoje mnneje. V ljubljans-ki kotlini je v devetih mesecih letošnjega leta vsa 
industrija investirala 162 milijonov dinarjev, pri tem 110 milijonov iz svojih 
sredstev. V istem razdobju so samo tri trgovske hiše, to je Commerce, Metalka 
in Emona, investirale 261 milijonov, to se pravi 100 milijonov dinarjev več. 
V negospodarski sferi smo v kliničnem centru investirah 423 milijonov, to se 
pravi 3-krat več kot v celotni industriji ljubljanske kotline. Saldo upnikov in 
dolžnikov pa je v gospodarstvu pozitiven za 900 milijonov dinarjev. To so 
podatki, ki jih je posredoval tudi mestni sindikalni svet v Ljubljani in menim, 
da bi se dalo o teh podatkih razmišljati. Gre za to, da številke dobro kažejo, 
kaj lahko pričakujemo v naslednjih letih od gospodarstva, če bomo imeli do 
njega tak odnos. 

Nimam podatkov za druga področja in ne vem, če so tudi drugje gospo- 
darske organizacije na meji akumulativnosti, če so zaradi obrabljenosti strojev 
nizkoproduktivne in od njih ne moremo več veliko pričakovati. 

Ugotovitev, ki izhaja iz predloženega gradiva, je, da bo gospodarstvo 
zaradi nerazvitih za 1,6 ®/o bolj obremenjeno. To je četrtina današnjih dajatev, 
to se pravi 3,5'% od poslovnega sklada. Po projekciji se bodo materialni stroški 
zaradi porasta cen povečali za 15%>, osebni dohodki za 18 '%, akumulacija pa 
je že sedaj minimalna. Poleg tega država ureja cene z administrativnimi ukrepi, 
to se pravi, da ni tržnih odnosov. Glede na vse to v gospodarstvu res nimamo 
pozitivnega mnenja o tem, kako bomo v letu 1972 gospodarili pri takih pogojih. 

Menim, da bi bilo nujno, da bi do teh vprašanj zavzeli stališča tudi pred- 
sedstvo republiške konference Socialistične zveze, Zveza komunistov, izvršni ko- 
mite in sindikati. Ta stališča pa naj javno povedo na enotnem zboru. Menim, 
da je to zelo pomembno, pa tudi poslanci se bodo potem laže opredeljevali. 

Predsednik Tone Bole: Besedo želi tovariš Globačnik, predstavnik sin- 
dikata. 

Jože Globačnik: Tovarišice in tovariši poslanci! V zvezi z izhodišči 
za prihodnje leto mislimo, da je težko primerjati med tistim, kar smo počeli 
oziroma za kar smo se odločali leta 1965, in skromnimi željami, ko poskušamo 
vsaj prelomiti z dosedanjimi negativnimi gibanji. V bistvu gre — ne samo 
kvantitativno, ampak tudi po vsebini — za druge oblike istega problema. Vendar 
pa mislimo — in to je bilo ob razpravah v predsedstvu republiškega sveta zveze 
sindikatov jasno povedano, da tudi za take naloge, kakor si jih za prihodnje leto 
postavljamo, pravzaprav nimamo dovolj argumentov, dovolj utemeljitev, na 
podlagi katerih bi lahko uspešno mobilizirali delavce za izvajanje nalog, ki si 
jih postavljamo. 
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Gre namreč za to, da ni dovolj, da si za prihodnje leto postavljamo kot cilj 
stabilnejša gospodarska gibanja, ob tem pa ne vemo, s kakšnimi metodami, 
s kakšnimi sredstvi — zlasti s kakšnimi sistemskimi rešitvami t— in na koncu 
tudi s kakšnim dogovorom bomo te cilje dosegli in kdo se bo moral v pri- 
hodnjem letu odpovedati delu potrošnje. To so gotovo stvari, ki so velikega 
pomena za to, da bi lahko delavec postal subjekt in nosilec teh procesov, 
ne pa da ostaja objekt v samoupravni bazi. Dokler delavec ne bo tak subjekt, 
se zdi, da vse skupaj visi v zraku. Zato je naša prva pripomba, da bi bilo treba 
ob aktivnem in odgovornem angažiranju republike pospešiti, da čimprej naj- 
demo stične točke vseh tistih bistvenih sistemskih vprašanj, ki nam bodo dajala 
pravzaprav okvir, v katerem bomo uresničevali program v prihodnjem letu. 

Menimo, da je predlog izhodišč ekonomsko in bilančno dosledno izpeljan 
in tudi izravnan. Sodimo pa, da bi ga bilo treba izpopolniti s kompleksnim 
socialnim programom, ki nas ne bi zadovoljil samo v tem smislu, da bi za 86 i0/o 
povečali obseg sredstev za otroški dodatek, ampak bi dal temeljne projekcije 
za slovensko družino s takim ali drugačnim dohodkom in ki bi prikazal, katere 
negativne vplive na socialnem področju bomo amortizirali. 

Na to opozarjamo tudi zaradi tega, ker je normalno, da se bo v primeru, 
če ne bomo odpravljali posledic visoke stopnje inflacije s socialnimi korekturami, 
s kompleksnim socialnim programom vse breme inflacije, za tiste, ki imajo nizke 
osebne dohodke, in za tiste, ki imajo visoke, pravzaprav kompenziralo na 
področju osebne porabe. 

Izvršni svet bi moral biti organizator v tem smislu, da bi dal iniciativo 
tudi občinskim skupščinam, da se opravi kompleksna analiza slovenske dru- 
žine in zastavi program, ki naj pove, na katerih področjih bomo skušali poprav- 
ljati proces prelivanja dohodka, ki ima po mojem mnenju predvsem ekonomsko- 
socialno vsebino. 

Prav tako se sprašujemo, ali je treba v izhodiščih rezervirati sredstva za 
dosedanje zvezne kompenzacije, ki so zdaj, kot smo slišali, za dva meseca 
podaljšane. Res je, da smo bili doslej ravno v sindikatih najglasnejši, da je 
treba cene za osnovna živila družbeno obvladati. Toda vedno smo dodajali, 
da je to potrebno vse dotlej, dokler nimamo ustreznega sistema in kriterijev 
za subvencioniranje socialno ogroženih družin. Ponovno predlagamo, da se 
do konca februarja, to je v času, ko so cene zamrznjene, izdela program in 
odpravi sedanje linearno subvencioniranje vseh osnovnih živil, da ne bomo 
v imenu socialno ogroženih kategorij še naprej subvencionirali tudi tistih, 
ki v bistvu veliko trošijo tudi za nepotreben luksus. 

Mislim, da ni potrebno posebej poudarjati, kakšne ekonomske posledice 
bo imel tak ukrep na področju kmetijske proizvodnje in na ekonomsko reguli- 
ranje sedanjega uvoza kmetijskih izdelkov. 

Zboru moram sporočiti, da je bilo v dosedanjih razpravah v naši organi- 
zaciji izraženo negodovanje, ker o nekaterih problemih na področju stano- 
vanjske politike po mnenju naših organizacij že predolgo samo razpravljamo. 
Zlasti na zadnjem kongresu sindikata delavcev industrije in rudarstva v 
Kranju je bilo jasno poudarjeno prepričanje, da gre na tem področju prav- 
zaprav za to, da nekateri nočejo ničesar storiti prav zato, ker jim sedanje 
stanje ustreza. Ce že ne moremo rešiti vseh problemov, ki jih zastavljamo 
v znanih dokumentih s področja stanovanjskega gospodarstva, potem najbrž 
ni nobenega razloga, da po toliko razpravah ne bi moglL vendarle že enkrat 
odpraviti sedanjega linearnega subvencioniranja stanarin. To je v bistvu tisto, 
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kar pri vsem tem moti in kar se po našem prepričanju povsem utemeljeno 
postavlja kot zahteva organiziranih delavcev. Ne gre za nekaj, kar nastaja 
spontano in anarhično, ampak gre za organizirano voljo. Zato predlagamo, da 
se za rešitev parcialnih problemov v stanovanjskem gospodarstvu postavi rok 
1. april 1972, če ne moremo prej sprejeti celega paketa ukrepov. 

Strinjamo se z mnenjem predlagatelja tega dokumenta, da je moč inflacijo 
obvladati z obvladovanjem obsega popraševanja, kamor štejemo zlasti nepokrite 
investicije, dohodke prebivalstva, dohodke družbenopolitičnih skupnosti, samo- 
upravnih skladov, nekrite izgube v gospodarstvu, ki jih v Sloveniji ni veliko. 
Predvsem pa seveda mislimo, da je te probleme moč reševati tudi s tem, da 
vplivamo na strukturo investicij in to tako, da bomo investirali predvsem v tista 
področja, kjer imamo nepokrito popraševanje. K tej globalni ugotovitvi mi- 
slimo, da ni treba kaj dosti reči. Zmenili smo se, kako naj bi se obnašali glede 
nepokritih investicij in mislim, da gre v bistvu samo za to, da sprejeta pravila 
spoštujemo. 

Neodvisno od tega, da takrat še nismo vedeli, kakšen bo predlog stališč, 
ki jih bo gospodarski zbor danes sprejel, smo bili nezadovoljni že s tistim, 
kar je bilo zapisano v izhodiščih glede obvladovanja osebne porabe na temelju 
sistema, ki smo ga sprejeli v tej skupščini pred dobrim letom. Takrat smo 
z zakonom postavili sistem usmerjanja, ki je doživel kritike, ki je morda 
v nekaterih točkah celo slab, ampak ne pomeni, da ga ne bo moč popravljati. 

V izhodiščih je bilo prvotno zapisano, da bomo osebno porabo kvantitativno 
obvladovali z družbenimi dogovori. Seveda mislim, da z družbenimi dogovori 
tega ni mogoče v celoti storiti, ker se celoten sistem ne konča z družbenim 
dogovorom, ampak se konča s samoupravnimi sporazumi. To je zgradba, ki 
smo jo sami naredili in zato mislim, da bi bilo treba z njo računati, dokler 
nimamo drugega sistema. Pri tem seveda mislim, da ne gre za kompletne 
spremembe v družbenih dogovorih. Jasno je, da imamo v družbenih dogovorih 
instrument, s katerim lahko vplivamo tudi na to vrsto porabe. Gre konkretno 
za valorizacijo obračunskih kalkulativnih osebnih dohodkov. To je instrument, 
s katerim ima organizirana slovenska družba možnost vplivati tudi kvantitativno 
na zaželeni obseg porabe za osebne dohodke. Imamo seveda še drugo možnost. 
Potem, ko bomo videli, kako bodo samoupravni sporazumi delovali, in ko bomo 
videli, kaj nam dajeta obseg obračunske osebne porabe in faktor stimulacije, 
bomo to kritično presodili in se odločili, ali bomo z družbeno akcijo opravili 
določene korekture, če gibanja ne bodo v skladu s cilji, ki smo si jih zastavili 
z ekonomsko politiko. Rfes pa je, da smo rekli, da je to mogoče storiti samo ob 
spoštovanju sistema, ki smo ga sprejeli v slovenskem parlamentu, v sindikatih 
in v republiški zbornici. Ni pa primerno, da že- vnaprej grozimo s 24. členom 
zakona, ko niti ne poznamo učinkov, ko ne vemo ničesar o učinkih usmerjanja 
delitve dohodka. Izrecno smo rekli, da bomo 24. člen zakona uporabili šele v 
primeru, če bodo gibanja taka, da bodo presegala tisto, kar smo predvideli. 
24. člen zakona lahko uporabimo neodvisno od tega, če z njim grozimo ali ne. 
Mislim, da bistvo ni v tem. Bistvo je v tem, da bi se morali angažirati, da bi 
tisto, kar smo zgradili z veliko težavo, popravili, ne pa da to poderemo z 
enkratnim administrativnim ukrepom. Računati moramo s tem, da bi kakršen- 
koli administrativni ukrep na tem področju po mojem mnenju za lep čas 
pomenil v Sloveniji konec samoupravnega usmerjanja delitve dohodka. 

Zaradi tega predlagam, da na osnovi razprav na seji našega predsedstva 
zbor razmisli o tem, če je taka formulacija ustrezna, da se takoj po zaključnih 
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računih ugotovi, kako je deloval sistem usmerjanja. Cene do konca februarja 
so tako zamrznjene in stvari lahko ostanejo do tedaj take, kot so, potem pa 
se bomo dogovarjali. Kvantificirane obljube glede obsega osebne porabe pa že 
vnaprej ustvarjajo ozračje, da je to treba porabiti za vsako ceno. Glede tega 
se strinjam s tovarišem Knezom. 

Strinjamo se s stališčem, ki je postavljeno v izhodiščih, da je financiranje 
družbenopolitičnih skupnosti na vseh ravneh — tu vključujemo federacijo — 
edino sprejemljiv predlog, da se zagotavljajo sredstva do višine, ki bo za nekaj 
odstotkov pod pričakovano rastjo družbenega proizvoda. Menimo celo več, 
da bi vsako povečanje nad temi predvidevanji pomenilo neposreden poziv na 
inflacijo stroškov tudi vsem drugim subjektom porabe. Mislim, da je treba pri 
tem vztrajati. 

V naših dosedanjih razpravah, ki seveda niso končane, smo prav tako 
ugotovili, da obstaja problem odtekanja znatnega dela presežne vrednosti iz 
gospodarstva na področje trgovine in bank in da to nima za posledico samo 
koncentracijo* družbene moči, temveč take investicijske odločitve tudi za- 
ostrujejo strukturne probleme gospodarstva. Trajno rešitev teh zadev vidimo 
predvsem v realizaciji ustavnih amandmajev, to je v oblasti delavcev nad 
presežnim delom, čeprav sodimo, da se ob vsem tem tudi drugih ukrepov 
kratkoročno ne bi smeli izogibati. Ko smo govorili o tem problemu, smo mislili 
predvsem na — po našem mnenju — zastrašujoče podatke, da se investicije 
v modernizacijo proizvodne tehnologije zmanjšujejo, hkrati pa nemoteno rastejo 
nekatere zgradbe v Ljubljani, verjetno tudi drugod, ki nam še zaostrujejo 
neskladje med ponudbo in popraševanjem, na primer po gradbenem materialu, 
ki ga uvažamo iz Italije in kaj vem od kod še. Sodimo, da je to problem, ki ga 
bomo lahko dolgoročno reševali na čisto drugih družbenosamoupravnih temeljih, 
pa tudi kratkoročno ne bi smeli bežati pred njim. 

O opredelitvah, ki so nakazane v izhodiščih glede davčnega sistema, me- 
nimo, da so zelo optimistične. Ce gremo na radikalne sistemske spremembe, 
jih najbrž ne bo moč pripraviti kar čez noč. Sodimo, da bi tudi tu glede neka- 
terih področij lahko bili bolj opredeljeni. V predlaganih opredelitvah gre le za 
spremenjene cenzuse plačevanja skupnega dohodka občanov, nekatere spre- 
membe obdavčevanja pri dedovanju itd. Mislim, da bi bilo potrebno opredeliti 
predvsem to, na katerih področjih bomo z začasnimi ukrepi krpah obstoječi 
sistem, kje pa bo treba misliti na nove rešitve. 

V zvezi s tem ponovno postavljamo vprašanje družinskega dohodka, ki je 
bilo v sindikatih že večkrat našteto. Slišali smo vrsto dokazov in nasprotnih 
dokazov, in še vedno sodimo, da so slednji šibkejši oziroma da govorijo za 
to, da bi se tak način sprejel. Prav tako se ne strinjamo s formulacijo, ki 
pravi približno takole: »V okviru bilančnih možnosti bomo skušali zagotoviti 
učinkovit sistem spodbujanja izvoza, še posebej pa to velja za kreditno-mone- 
tarne ukrepe.« S tem nismo zadovoljni zaradi tega, ker so vse druge bilančne 
postavke zelo odločne, zelo odrejene, medtem ko je to vprašanje, ki je za 
gospodarjenje izrednega pomena, zapostavljeno. Zavedamo se, da je to težko 
bilančno opredeliti, ampak če smo se drugje potrudili, da smo nekako le 
prišli do odrejenih bilančnih številk, potem sodimo, da bi bilo treba tudi tu vsaj 
poskusiti, da ne ostanemo samo pri želji, ampak da se želja uresniči v obliki 
konkretnejšega dogovora. 

Predsednik Tone Bole: K razpravi se je javil tovariš Tone Polajnar. 
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Tone Polajnar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V razpravi, ki se ne nanaša izključno na obravnavano zadevo, se bom zadržal 
na nekaterih kazalcih, navedenih v družbenoekonomskih in bilančnih iz- 
hodišč za financiranje splošne in kolektivne porabe, ki so v navedenem ma- 
terialu na strani 3. 

Iz podatkov je razvidno, da se bo razvrednotenje rezultatov dela nadalje- 
valo tudi še v prihodnjem letu, da se bo povečala predvsem osebna in ne- 
gospodarska poraba in da zopet ni obetov za stabilizacijo gospodarstva in po- 
rabe. Čedalje pogosteje dobivam slab občutek in se sprašujem, ali si stabilizacije 
res želimo', ali sploh zmoremo porabo in šele za njo gospodarstvo stabilizirati 
in ali niso to samo prazne besede, izgubljanje časa in živcev še redkih posa- 
meznikov, ki besedam o stabilizaciji verjamejo in jih jemljejo resno. Naš 
sistem zbiranja sredstev za družbeno porabo predvsem v republikah in občinah 
temelji na osebnih dohodkih in na nominalni kupni moči prebivalstva. Pri- 
spevki na osebne dohodke, posebno če so visoki — in ti naraščajo letno 3 do 
4-krat hitreje kot produktivnost dela — čedalje višje cene blaga in spremljajoči 
prometni davki so vsekakor tolikšna stimulacija porabe vsake družbeno- 
politične skupnosti in samoupravne skupnosti, da je ne gre zanemariti ter jo je 
po mnenju mnogih treba izkoristiti kolikor se da in dokler se da. 

V gradivu je ugotovljeno, da so se cene življenjskih potrebščin v tekočem 
letu povišale za 15 ®/o, v prihodnjem letu pa naj se povišajo še za nadaljnjih 
14 '"/o. Prvo vprašanje, ki je nedvomno vredno pomislekov, je, kaj so to življenj- 
ske potrebščine, kaj so bile življenjske potrebščine včeraj, kaj so danes in kaj 
bodo jutri. Dvomim, da so to le prehrana, stanovanje, voda, elektrika in 
še nekatere druge stvari, pač pa menim, da je pojem izredno širok, da bi ga 
kazalo širše obdelati ter da se ta pojem z razvojem tehnike, kulture in tudi z 
večanjem nominalne kupne moči prebivalstva menja, da se iz dneva v dan 
širi in poglablja. Nobenega dvoma torej ni, da občan kot nujne življenjske 
potrebščine kupuje tudi proizvode, ki so močno obremenjeni s trgovinskimi 
maržami ter obenem še s prometnimi davki, ter da tak način ob višanju cen 
nominalno vedno več prispeva h kritju nujnih in predvsem manj nujnih 
družbenih potreb. 

Eden izmed izredno pomembnih kazalcev je razlika med produktivnostjo 
dela in nominalnimi osebnimi dohodki. Iz tega je razvidno, da bo gospodarstvo 
pri povišanju nominalnih osebnih dohodkov za 15 °/o brez zadostnega pokritja 
v produktivnosti dela zmanjšalo že tako nizko akumulacijo ah pa bo 10 do 12 %> 
povišane osebne dohodke vključilo v novo, seveda višjo ceno proizvodov. S 
tem se bo splošno povišanje cen lahko nadaljevalo, ker ni obetov ne možnosti 
— in navsezadnje sem celo prepričan, da ni niti stimulacije — da bi se gospo- 
darstvo resneje in učinkoviteje lotilo analize in zmanjševanja stroškov, ki bi 
bili lahko in bi morali biti regulator cene. 

Ce bodo podjetja lahko vkalkulirala višje osebne dohodke v cene proizvo- 
dov, potem akumulacija ne bo bistveno prizadeta, posebno ne na področjih, 
kjer konjunktura deluje močneje. Ce pa tega ne bo mogoče, obstaja realna 
nevarnost, da družbeni dogovori in samoupravni sporazumi o delitvi dohodka 
in osebnih dohodkov ne bodo uresničeni, sredstva stimulacije bodo namreč 
upadla, delitev in potrošnja pa se bo ne glede na vse ukrepe razvijala mimo 
zakonov po dosedanji, že utrjeni poti inflacije. 

Slovenija pa bo imela še zakon več, ki ne bo niti realiziran niti upoštevan. 
Ob takem gibanju cen, prispevkov in davkov lahko že s precejšnjo gotovostjo 
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trdimo, katerim kategorijam občanov bo standard naraščal, katerim pa bo tudi 
v prihodnjem letu padal. Zaostajanje porabe za 1'% je dokaj pomembno ter 
kaže na dobro voljo sestavljalcev dokumenta, da se nesorazmerje začne ure- 
jevati. Dvomim le, da bi to uspelo. 

•Ce pa sicer pomemben 1 *Vo zaostajanja porabe primerjamo s predvideno 
produktivnostjo dela, potem verjetno lahko računamo na to, da bo inflacija 
delovala celo leto in ne le nekaj mesecev, kot se to marsikdaj razlaga. Stabili- 
zacije gospodarskih gibanj in nacionalne valute ne bomo dosegli, če ne bomo 
najprej stabilizirali porabe tako v Sloveniji kakor v Jugoslaviji, za kar pa bo 
gotovo potreben poseben dogovor. Vprašujem se, če za to ne bodo potrebni 
tudi drugi posebni ukrepi. Hvala lepa! 

Predsednik Tone Bole: Besedo želi tovariš Martin Vidmar. Prosim! 

Martin Vidmar: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanci! 
Na 7. strani izhodišč za financiranje splošne in kolektivne porabe je nakazano, 
da bo izvršni svet morebiti predložil dopolnitve oziroma spremembe izhodišč, 
če bi se v Jugoslaviji odločili za radikalnejši korak v smeri stabilizacije in ome- 
jevanja porabe. Menim, da bi moral naš zbor kar najbolj odločno zahtevati 
od izvršnega sveta, da se odločno zavzame za takšno radikalno politiko tako 
na področju republike kakor tudi na področju federacije. 

Skrajni čas je že, da se za naše pregreto gospodarstvo, najdejo nekateri 
resni, poudarjam, resni instrumenti, ki bi ga umirili in približali stabilnosti. 
Zavzemam se za zmanjševanje vseh oblik porabe, razen porabe, namenjene 
za produktivne investicije, seveda če so le-te zastavljene na načelu preudar- 
nosti in rentabilnosti. 

Naša dežela namreč stoji pred vprašanjem, ali še naprej dopustiti tako 
močan izvoz delovne sile — predvsem mislim tukaj na kvalificirane kadre — 
ali pa reševati probleme gospodarske rasti s povečano investicijsko dejavnostjo 
doma. Mislim, da se moramo odločiti za drugo. To pa pomeni, da bo treba zavi- 
rati vse ostale oblike porabe in povečati predvsem podjetniško akumulativnost. 

Ob dejstvu, da je doktrina o statističnem tržnem gospodarstvu odprla 
zeleno luč širšemu uvozu tujega kapitala, obstajajo realni pogoji, da se takšno 
povečanje produktivnih investicij doma tudi dejansko uresniči. Garancija tega 
je tudi to, da bo jugoslovansko gospodarstvo v nadaljnjem razvoju prav gotovo 
vse bolj odvisno od svetovnega trga, da se bo vse večji delež razpoložljivega 
dohodka prelival z mednarodno delitvijo trga, storitev in kapitala. 

Skušajmo vendar res realno ugotoviti, koliko zmoremo, kakšne so naše 
realne možnosti za financiranje splošne in kolektivne porabe, kakšno naj bo 
razmerje med produktivnimi in neproduktivnimi oziroma gospodarskimi in ne- 
gospodarskimi investicijami. Ce to razmerje primerjamo z enakimi razmerji 
v drugih deželah, predvsem z razmerjem med negospodarskimi in gospodar- 
skimi investicijami v mnogo bolj razvitih deželah na zahodu, bomo kaj kmalu 
ugotovili, kako šibka je naša skrb za utrjevanje domače materialne baze. 

Ni čudno, da nam mnogi v svetu očitajo, da smo predvsem porabniška 
družba. Samo kako dolgo bomo? Povečana skrb za krepitev materialne baze 
je danes prav gotovo najzanesljivejši porok povečevanja sredstev za splošno 
in kolektivno porabo jutri; na drugi strani pa neracionalno in nesmotrno 
financiranje splošne in kolektivne porabe danes lahko povzroči deformacije 
v nadaljnjem gospodarskem razvoju. 
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Po mojem globokem prepričanju izhajajo glavne in najnevarnejše slabosti 
našega gospodarstva — mislim predvsem na inflacijo, devalvacijo, nestabil- 
nost — prav iz nesmotrne delitve narodnega dohodka na vse oblike porabe. 
Seveda vplivajo na slabosti tudi nepravilnosti v monetarni politiki, v plačilni 
bilanci itd. 

Med najpomembnejše vzroke inflacije spadajo po mojem mnenju povečana 
poraba narodnega dohodka za investicije, za splošno in osebno porabo, če ni 
adekvatnega povečanja blagovnih fondov. Ker pa vemo, da adekvatnega pove- 
čanja blagovnih fondov ne moremo zagotoviti, zavestno dopuščamo škodljivo 
neravnotežje med povpraševanjem na eni strani in ponudbo na drugi strani. 

Zaradi vseh teh vzrokov menim, da je predvideni porast sredstev za finan- 
ciranje splošne in kolektivne porabe za leto 1972 previsok in da bo treba pred- 
vsem nekatere predvidene stopnje rasti zmanjšati, če se bomo hoteli približati 
poti, ki nas vodi v zdrav in nemoten gospodarski razvoj. Nevzdržno je, da 
ta izhodišča predvidevajo na primer porast osebnih dohodkov na področju 
splošne porabe kar za 21potem močan porast cen itd. To je kratko in malo 
nerazumljivo in nelogično. Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Besedo želi tovariš Janko Kblarič. Prosim! 

Janko Kolarič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Pred seboj imamo predlog družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za finan- 
ciranje splošne in kolektivne porabe v letu 1972. Izhodišča so v bistvu zelo 
lojalna. Vsi temeljni kazalci, ki jih prikazujejo, so ali zelo približni ali navedeni 
v razponu. To je seveda ob tem, da imamo celo vrsto neznank pri temeljnih 
vprašanjih naše gospodarske politike v okviru federacije, razumljivo. Vendar 
kljub temu menim, da so ta izhodišča — mimogrede povedano, nismo mogli 
ugotoviti, kakšen status naj bi imel ta dokument, ko bo sprejet — preveč 
usmerjena v bilanco sredstev splošne porabe. Mnogo premalo pa so orientirana 
v konkretne gospodarske akcije. Zelo velika skrb je posvečena vprašanju, ali 
bo celotna splošna poraba pokrita ali ne, mnogo manj pa smo konkretni ali 
pa akcijski pri tem, kakšne konkretne akcije v okviru gospodarstva je treba 
izpeljati v letu 1972, da bi stopili na pot stabilizacije. 

Razumem, da je ob tem, ko se pravzaprav še nihče ni zavestno odločil, 
da bi v korist stabilizacije omejil porabo, težko realno pričakovati stabilizacijo. 
Zlasti pa menim, da ni znakov, da bi se omejevala splošna poraba in negospo- 
darske investicije. Imamo pa na žalost precej znakov, da se omejuje in stagnira 
modernizacija gospodarstva in modernizacija sredstev za proizvodnjo nasploh. 
Mislim, da je to izredno nevaren trend in če bomo takšen trend vzdrževali 
še naprej, potem ne moremo pričakovati stabilizacije. Ne glede na vse težave, 
ne glede na vsa vprašljiva izhodišča zaradi splošnega gospodarskega položaja 
pri nas in v Jugoslaviji, menim, da bi kljub temu morali v naših izhodiščih 
navesti nekatera ključna vprašanja na področju gospodarstva, za katera se 
bomo v tem letu zavzemali. Jasno je, da vseh naših potreb in želja ne bo mogoče 
uresničiti naenkrat, vendar mislim, da bi morali biti glede tega nekoliko jasnejši 
in natančnejši, pa nismo. 

Ponovno poudarjam, da smo veliko natančnejši pri porabi kot pri kon- 
kretnih akcijah. Tu imam v mislih na primer izvoz in ustvarjanje deviz. To 
je bilo danes že' nekajkrat omenjeno, vendar moramo ponovno ugotoviti, da 
smo celo leto razpravljali o tem v naših zborih in odborih. V izhodiščih pa ni 
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konkretno povedano, kaj bo slovenska družba v tem letu storila, da bi se spla- 
čalo izvažati in da bi se splačalo ustvarjati devize. Navajamo le, da bomo pač 
nekaj storili, če bodo sredstva. Vendar menim, da je to veliko premalo in bi 
bilo treba nazorneje in vsaj orientacijsko predvideti, če gre tu za izhodišča, 
kakšne konkretne akcije ali ukrepe bomo uporabili, da bi napredovali vsaj na 
tem področju. 

Navedeni bi morali biti tudi ukrepi za zaviranje toka splošne porabe in 
negospodarskih investicij v prid modernizacije gospodarstva. V izhodiščih niso 
prikazane posledice teh predvidevanj za nekatere grupacije v gospodarstvu, 
ki so že danes problematične. Mislim, da bi bilo treba to razčleniti in videti, 
kako se bodo ob takem ah drugačnem instrumentariju vedle zlasti tiste grupa- 
cije, ki so ves čas na robu rentabilnega poslovanja ali pa poslujejo celo z 
izgubo in kako z instrumenti stimulirati te in jim pomagati, da bi laže in z 
lastnimi silami uspešno zagospodarile. 

Ponovno poudarjam — kar ni nič novega — problem infrastrukture. Infra- 
struktura je na žalost vedno odvisna od pomoči družbe. Se bolj bo odvisna 
od intervencije slovenske družbe v prihodnje. Kljub temu pa se mi zdi, da 
zaradi tega ne bi bilo treba zanemariti drugega. V mislih sem imel tudi proble- 
me železarstva. Že ob snovanju gospodarskih predvidevanj bi morah proučiti, 
kako se bodo posamezne grupacije lahko obnašale v tem poslovnem letu, in ugo- 
toviti, kaj je treba storiti, da bi lahko te grupacije normalno poslovale. Glede 
strukture pa mislim, da bi se morali in se bomo morali odločiti že na začetku, 
kaj od tega bomo podpirali tudi v prihodnje in koliko. Menim, da je problem 
financiranja modernizacije infrastrukture, ki je v primerjavi z gospodarstvom 
v še večjem zaostajanju — ne glede na nekatera pozitivna hotenja tako iz- 
vršnega sveta kot tega zbora in skupščine — nasploh ponovno v krizi. Vedno 
ugotavljamo, da obstaja problem modernizacije infrastrukture, vendar so med 
tem časom nastopile težave, kljub ukrepom, ki jih je sprejela skupščina glede 
konverzije in glede beneficiranja obrestne mere. Pri modernizaciji infrastruk- 
ture je prišlo do zastoja zaradi sprememb, ki se predvidevajo, in zaradi sploš- 
nega pomanjkanja sredstev za investicije. Zaradi tega mora biti stališče 
slovenske skupščine in njenega izvršnega sveta do teh vprašanj precizno. V 
gradivu je to nekoliko nakazano za cesto Ljubljana—Postojna, kjer se pred- 
videva, kako naj bi se reševalo vprašanje podražitve in osnovno financiranje, 
medtem ko za preostale probleme od pristanišča do modernizacije železnic in 
letališč itd. načina reševanja niti ne omenjamo. Opozarjam, da te organizacije 
že imajo in bodo še imele velike probleme s tekočim poslovanjem in da pri 
njih obstaja problem modernizacije osnovnih sredstev, za katerega ne vemo, 
kako ga bomo reševali. Modernizacija železnice je bila ustavljena in ustavitev 
bo trajala še tako dolgo, dokler ne bomo našli ustreznih rešitev. Tu je problem 
nabave tovornih voz, ki se poskuša reševati s pomočjo tujih kreditov in tu je 
problem podražitev, ki jih nihče ni kriv. Obstaja torej vrsta odprtih problemov. 

Ne rrfislim, da bi moralo biti to danes vse rešeno. Tudi ne mislim, da bi 
moralo biti v izhodiščih že podrobno navedeno, kako se bodo problemi reše- 
vali, vendar menim, da bi morah ugotoviti, da ti problemi obstajajo, ker so 
ključni problemi slovenskega gospodarstva. Vsaj nakazati bi bilo treba tudi 
način njihovega reševanja. 

Končno še nekaj besed o presežku proračuna in o imobiliziranih sredstvih. 
Ze zadnjič na odboru je eden izmed tovarišev kritiziral tak način odvajanja 
presežne vrednosti iz gospodarstva in ustvarjanje polemike o tem, kdo ima pra- 
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vico do uporabe teh sredstev in čigava so. Poudarjeno je bilo tudi, da ima tak 
način odvajanja -presežkov dvojni inflatorni učinek, enkrat kot inflacija stro- 
škov, drugič kot inflacija porabe. S tem stališčem se popolnoma strinjam in 
meniml, da bi tudi na tem področju morali priti do tega, da je tak sistem 
neustrezen in da ga je treba brezpogojno spremeniti. Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Besedo ima tovariš Lesar. Prosim! 

Jože Lesar: Tovarišice in tovariši poslanci! Dokumentacijo, ki smo 
jo dobili, ocenjujem kritično. Menim, da je zelo pomanjkljiva. Vendar so 
dokumenti predloženi in prvi cilj je to, da damo soglasje k bilanci sredstev za 
družbeno porabo, ker je za sprejemanje bilance običajno pristojen enotni zbor 
delovnih skupnosti. 

Dovolite, da preberem del predloga izhodišč: »Družbenoekonomska in 
bilančna izhodišča za financiranje splošne in kolektivne porabe v letu 1971 
predstavlja v dani situaciji, ko še niso razčiščena nekatera vprašanja financi- 
ranja federacije, prenosa deleža izvenproračunske bilance na republike in ko še 
vedno niso rešena glavna sistemska vprašanja, realen pristop k oblikovanju 
dokumenta itd.« S temi ugotovitvami se ne strinjam;. Predlog izhodišč ni realen, 
temveč je lahko le zasilen pristop. Realen nikakor ne more biti, ker manjkajo 
osnovni elementi, na katerih je lahko postavljena realna bilanca sredstev. 

Mislim, da bi morali v izhodiščih posvetiti največ pozornosti oceni gospodar- 
skega razvoja v prihodnjem letu. Za to pa je pristojen gospodarski zbor. Šele 
ko bi imeli oceno gospodarskega razvoja v naši republiki, potem bi v drugi 
stopnji lahko ocenjevali in razpravljali o realnosti družbene in splošne porabe. 

V materialu, ki smo ga dobili, temeljijo ocene na nekaterih določilih 
zveze. Samo, tovariši, spomnil bi vas na to, da smo imeli lani prav takšno 
projekcijo in da sedaj ob koncu leta ugotavljamo, da stopamo v leto 1972 z isto 
konstrukcijo odnosov. To pomeni, da priznavamo, da nam lani na področju 
gospodarstva ni uspelo napraviti popolnoma nič od tistega, za kar smo se zavzeli, 
razen na področju osebnih dohodkov. In tudi ta kategorija je danes proble- 
matična, ker se sistem družbenega in samoupravnega sporazumevanja ni 
razširil in uveljavil v vsej Jugoslaviji, ki je enoten trg. Mislim, da predlagatelj 
ni uspel podrobneje analizirati gospodarskega razvoja zaradi tega, ker mu 
manjkajo tisti elementi, ki so zunaj njegovega obrnočja, na ravni federacije. 

Razpravljamo o tem, kako bomo zagotovili družbeno in splošno porabo 
in postavljam vprašanje, kaj naj kot poslanci gospodarskega zbora odgovorimo 
na vprašanja naših delavcev. Lahko jim povemo, kolikšna bo prispevna stopnja 
za to kategorijo porabe za pokojnine, za zdravstveno varstvo, za proračun itd. 
Kaj pa naj rečemo o tem, kaj ta projekcija pomeni za delavca. Tu smo brez 
besed. Imamo le oceno porasta družbenega proizvoda, ki pa je zelo vprašljiva, 
ker ne vemo, kakšen bo devizni in zunanjetrgovinski režim. 

V projekciji je navedeno, da se bo devizni učinek povečal za 11,3%. Reči 
moram, da podjetja, ki se ukvarjajo s finalizacijo, mrzlično iščejo izhode na 
klirinškem področju na vzhodu. Za podjetja je to v redu, samo kako bomo v 
republiki reševali devizni primanjkljaj, ki je konvertibilnega značaja? To je 
vse odmaknjeno od problemov, s katerimi se srečujemo. 

Cene so do konca februarja zamrznjene; kaj pa potem? Za ta ukrep je 
dokazano, da ni učinkovit. Nihče ne ve, kaj bo, ker niso znani indikatorji 
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zvezne politike. Zato ocenam v gradivu ne verjamem, ker niso rezultat analiz 
gospodarske zmogljivosti, ampak so približne ocene, ki naj bi služile le za to, 
da se zagotovijo sredstva za družbeno porabo. 

S tovarišem Globačnikom se strinjam, v tem, da so administrativni ukrepi 
zelo negativni in nam škodujejo tudi na področju osebnih dohodkov. Delovne 
organizacije iščejo izhodišča, kako bi ustvarile višje osnove, kar nam v bistvu 
podira sistem družbenega in samoupravnega dogovarjanja. 

Zato je treba javno povedati, da smo odločno proti temu, da se uporabi 
administrativni ukrep, ker je v okviru družbenega dogovarjanja in v okviru 
samoupravnega sporazumevanja veliko drugih možnosti, da se z njimi uskladi 
tudi tako delikatna poraba. 

Zanimalo me je in v šestih delovnih organizacijah sem vprašal, če si na 
podlagi predloženega gradiva in ob upoštevanju prispevkov, ki jih predpisujejo 
občine, lahko napravijo trden polletni finančni načrt. Odgovori so bili nega- 
tivni in v delovnih organizacijah pravijo, kar bo, pa bo. Ali lahko odpravimo 
gospodarstvo tako in kako ga je odpravila ta dokumentacija? 

Vsa razprava o splošni porabi se vsako leto ponavlja. Menim, da ni bi- 
stveno1, ali bo posamezen odstotek malo višji ali malo nižji, bistveno je, da se tu 
prepiramo, izčrpavamo sile, si kvarimo živce in vsako leto poslušamo prepire 
med gospodarskimi in negospodarskimi področji. 

Vsi, ki bodo dobili zagotovilo za denar iz gospodarstva za splošno porabo, 
niso niti malo seznanjeni s problematiko gospodarstva, kot da je gospodarstvo 
samo stvar našega zbora. S tako taktiko negospodarsko področje kratko in malo 
ločimo od gospodarstva. Kot suvereni zbor pa bi morali vsen^ porabnikom pri- 
kazati poglobljeno oceno gospodarskega razvoja in nato bi se dogovarjali o 
oblikovanju porabe. Tako bi zanimanja za razvoj ne zbudili gospodarstva ne 
le pri tistih, ki delajo neposredno v gospodarstvu, ampak tudi pri tistih, ki so 
zunaj gospodarstva in ki mu posredno pravzaprav služijo. 

Ker položaj ni takšen, pa se zdi, da nastopamo proti porabi in kažemo do 
nje nerazumevanje. Po drugi strani smo v položaju, ki je naravnost katastro- 
falen. Zanima me, ali so neproizvodna področja sploh sposobna, da bi se so- 
očila z elementarnimi in temeljnimi problemi našega gospodarstva z njegovimi 
zmožnostmi enostavne in predvsem razširjene reprodukcije, saj so investicije 
v gradivu obravnavane precej skopo. Se v tem, kar je povedano, mislim, da ni 
vse resnica, saj se mi zdi, da so različni podatki tako porazni, da si teh stvari 
nihče ne upa javno povedati. 

Naše gospodarstvo usmerjamo k tržnim gospodarstvom konvertibilnega 
področja, nimamo pa institucij niti strokovnjakov, ki bi proučili, v kakšnem 
razmerju je naše gospodarstvo do teh gospodarstev. Določba, da bomo imeli 
v prihodnjem letu za en odstotek manjšo splošno porabo kot bo nominalen 
obseg proizvodnje, je pravilna. Vendar je ta pot zelo počasna in če bo šlo 
tako naprej, bo preteklo še nekaj mandatnih obdobij, da bomo prišli do kon- 
vertibilnosti. Naša republika je majhna in ekonomsko povezana z zunanjim 
svetom, tako da mora upoštevati splošne ekonomske zakonitosti. Zato se tudi 
s tako počasnim napredovanjem do konvertibilnosti ne morem strinjati. 

Zato mislim, da bi morali z današnje seje poslati zveznim organom jasno 
informacijo o tem, da ne moremo realno oceniti niti stanja niti gospodarskega 
razvoja v naši republiki, ker so za nas neznanke primarni elementi, in da je 
zveza odgovorna za stihijsko obnašanje našega gospodarstva. 
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V gradivu pa je treba jasno povedati, da brezperspektivnost za naše gospo- 
darstvo ni sprejemljiva in je zato treba določiti prednostni red investicij; prav 
tako bi bilo treba prioritetno določiti modernizacijo. Predlagam, da pred- 
lagatelj natančneje prikaže problem investicij in zavzame jasnejše stališče do 
posameznih kategorij. Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Ker želim poseči v razpravo, prosim pod- 
predsednika tovariša Vidmarja, da prevzame vodstvo seje. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Sklepno besedo tovariša Novinška sem 
razumel tako, da bodo predložena izhodišča, ki so dana v razpravo, dopolnjena 
na podlagi mnenj in pripomb, ki bodo zbrane z današnje razprave na našem, 
zboru in poznejših razprav na enotnem in republiškem zboru. Na podlagi 
takih izhodišč se bodo pozneje pripravili končni dokumenti in izvedbeni 
predpisi. Tega nisem omenil po naključju. Kolikor he bo tako, bo koristnost 
naše razprave enaka ničli, saj bo prava izguba časa. Toda tovariša Novinška 
sem razumel tako, da bodo naša razprava, pripombe in mnenja upoštevani 
pri končnem oblikovanju dokumentov in predpisov, ki bodo sledili izho- 
diščem. 

Uvodoma vas bi rad opozoril na okoliščine, v katerih se bodo odvijale 
naše razprave in sprejeti predpisi, tudi na gospodarskem zboru. Izbral sem 
samo štiri okoliščine, za katere mislim, da jih moramo upoštevati, ko bomo 
nadaljevali z delom pri dopolnjevanju izhodišč in predpisov. 

Upoštevati moramo, da bodo do tedaj že sprejeti republiški amandmaji in 
da mora biti celotna konstrukcija predpisov pripravljena tako, da z ustavne 
plati ne bo doživela kritike oziroma da ji ustavnost ne bo oporekala. Tu mislim 
predvsem na nov položaj, ki ga ima republika pri oblikovanju zvezne gospo- 
darske politike v federaciji je republika vključena v kordinacijske mehanizme 
in tako sodeluje v oblikovanju jugoslovanske gospodarske politike. Republika 
ne povzema zvezne politike, ampak se kot sodelavec vključuje v oblikovanje 
jugoslovanske gospodarske politike. Mislim, da se bomo morali z našimi 
načeli in stališči približati tistim izhodiščem, ki jih poskušamo uresničiti 
in pri tem sodelovati pri oblikovanju jugoslovanske gospodarske politike. Tako 
se nam ne bo moglo očitati, da predlagamo sodelovanje, ponujamo pa drugačna 
načela, konkretna praksa v Sloveniji pa je zunaj tega. Zaradi tega bomo morali 
popolnoma zbližati načela in interese, ki jih bomo zastopali v sodelovanju 
s federacijo ter jih uskladiti z realnimi in praktičnimi načeli, ki jih bomo 
vključili v jugoslovansko gospodarsko politiko. Po sprejemu republiških ustav- 
nih amandmajev bodo spremenjena razmerja med družbenopolitičnimi skup- 
nostmi ter samoupravnimi in drugimi skupnostmi v Sloveniji. Nova razmerja 
bomo morali upoštevati, ravno tako bomo morali upoštevati razmerja med 
občinami in republiko in predvsem vsa tista razmerja, ki deklarirajo načela, 
po katerih so delovni ljudje in temeljne organizacije združenega dela nosilci 
razpolaganja z dohodkom, načina delitve in financiranja vseh oblik skupnega 
in splošne porabe. Naposled predlagam, da bi pri nadaljnjem/ delu upoštevali 
vse, kar se nanaša na ustavnost pri vseh konstrukcijah, predpisov, ki bodo 
sledili v letu 1972, da nas ne bi morali na to stalno opozarjati. 

V oktobru 1971 smo v Sloveniji razpravljali o gospodarski politiki. Raz- 
prava ni tekla samo zaradi gospodarske politike v letošnjem letu, ampak je 
računala tudi na dolgoročnejšo usmeritev tistih pogledov in stališč, ki so 
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pomembna v razvoju slovenskega gospodarstva. Zaradi tega bi kazalo tudi 
pri nadaljnjem delu upoštevati vse tiste sklepe, ki so bili na njej sprejeti. 

Sklepom in razpravi nismo dali samo velikega političnega poudarka, ampak 
smo jih posredovali tudi vsem oblastvenim in političnimi organom v Jugoslaviji. 
Sklepi so bili zelo pozitivno ocenjeni. Pri nadaljnjem delu jih kaže dosledno 
spoštovati. Upoštevati moramo predvsem tiste, ki se nanašajo na dvoje pod- 
ročij, ki sta za gospodarstvo predvsem pomembni. Pri tem mislim na zasnovo 
ustvarjanja in razdelitve presežkov, do katerih smo v omenjenih sklepih 
zavzeli zelo jasna stališča. Menim, da je le razlika mled sklepi, ki smo jih 
tedaj sprejeli, in ukrepi, ki so nam sedaj predloženi. Potem so tukaj še vsi tisti 
sklepi, ki zadevajo celotno področje porabe. Pri nadaljnjem delu bi mogoče 
zasledovali doslednejše spoštovanje sklepov, ki so bili sprejeti že tedaj za 
ti dve področji. 

V uvodni besedi je predstavnik predlagatelja povedal, da so glavne smeri 
in elementi gospodarske politike za prihodnje leto že usklajeni tako na nivoju 
federacije kakor tudi v okviru republike.. Ker nisem pristojen, se v podrobnosti 
ne bom spuščal, ker je predstavnik o tem področju gotovo bolj obveščen. Zato 
vzamem celo njegovo izjavo kot izhodišče, ker mislim, da so v njej navedena 
dejstva pravilna. 

Že se delajo ocene, kdo je za bolj radikalno stabilizacijo, kdo je za manj 
radikalno stabilizacijo-, kdo je bolj za energično lomljenje trendov razvoja itd. 
Mislim, da moramto biti realni in upoštevati dejstvo, da bo stabilizacija pri nas 
zelo dolgoročen proces. S tem moramo računati pri določanju obsega stabili- 
zacije, ki ga lahko določimo v obdobju za leto 1972. Pri tem moramo absolutno 
računati s tem, da je leto 1972 že drugo leto srednjeročnega načrta. Ob koncu 
leta 1972 bo polovica obdobja srednjeročnega načrta že za nami. 

Omenil bom samo dva elementa, za katera predvidevamo precejšnje spre- 
membe dosedanjih stopenj rasti. To sta hkrati dve najbolj alergični točki. Od 
tega, kako smto se pripravili, da bi izvedli takšne spremembe gospodarske rasti, 
je odvisen naš realen gospodarski položaj v prihodnjem letu. Tu mislim pred- 
vsem na področje cen in trga in na področje ekonomske menjave s tujino 
oziroma na probleme, ki so se nakopičili v naši plačilni bilanci. 

Ce pogledamo ocene, ki se predvidevajo za ti dve področji, moramo ugo- 
toviti, da so nam do sedaj stališča in realnost perspektive razvoja na teh 
področjih še zelo nejasna, o čemer pa smo na današnji seji že govorili. 

Glede ekonomskih odnosov s tujino še posebej glede deviznega in blagov- 
nega režima, bi morali biti bolj realni. Mislim, da se bodo vsi, ki položaj bolje 
poznajo, strinjali z mnenjem, da bomo v prihodnjem v glavnem gospodarili 
s starimi instrumenti. S tem moramo računati, ker bi bila drugačna pred- 
videvanja nerealna. Tudi če bo v maju ali juniju uveljavljen nov sistem, je 
potreben daljši čas od razglasitve do uveljavljanja sistema, da se vidi, kako se 
obnaša in reagira na sistemske ukrepe gospodarstvo, treba bo počakati na 
začetek leta 1972 in še tedaj je vprašanje, če bodo že opazne vse posledice 
delovanja novega sistema. 

Ne gre samo za kritiziranje. Na podlagi tega stališča bi hotel dokazati nekaj 
drugega. V Sloveniji se moramo pripraviti na to, da bodo v prihodnjem letu 
na tem področju delovali še stari in zelo slabo ocenjeni devizni in zunanje- 
trgovinski instrumenti. Vsaj v okviru Slovenije se temeljito pripravimo, da 
v našem) gospodarstvu zaradi tega ne bi prišlo do zastoja oziroma do usihanja. 
Resnici na ljubo moramo biti prepričani, da temelji načrt večje ekspanzije in 
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večje prosperitete slovenskega gospodarstva in še posebej slovenske industrije 
predvsem na izvozu. Pri tem se moramo tudi vprašati, kakšno odgovornost 
prevzemamo in pa kakšne posledice je treba računati v zvezi z ukrepi, ki jih 
lahko v sedanjem položaju z republiško pristojnostjo sprejmemo v Sloveniji 
na podlagi ustavnih amandmajev. Tu mislim na področje kredi tno-monetarne 
politike, za katero so podatki o naši vključitvi, ki so nabili danes predloženi, 
zelo zaskrbljujoči. Ugotoviti mpramo, da so bili dosedanji ukrepi za spodbu- 
janje razvoja na tem področju zelo neučinkoviti. Zaradi tega moramo v 
izhodiščih in v sprejetih načelih zagotoviti njihovo dosledno izvajanje. Nikakor 
jih ne smemo sprejeti kot manj pomembno stvar. Dejansko je namreč ves 
naš razvoj in naše hotenje usmerjeno ravno na to področje. 

Na tem področju gre za najmočnejše odstope od proklamiranih ciljev. 
Predvidevamo, da se bo ravno tu obrnilo na bolje v odnosu na dejansko slab 
položaj v letošnjem letu pri izvozu in uvozu. Skrbi me le, da se sprejeta načela 
pozabijo. To moramo preprečiti, da se pozneje ne bi spraševali, zakaj nismo bili 
jasni, zakaj nismo bili odločnejši in zakaj problema nismo bolj energično 
postavili na dnevni red. Gre za tisti del tega področja, kjer lahko s svojim 
delovanjem tudi republika Slovenija bolj kot doslej prispeva k razrešitvi teh 
vprašanj. Lahko tudi veliko pomagamo in pokažemo dobro voljo, če povemo, 
za kakšno koncepcijo se zavzemamo. 

Glede cen, stvari niso popolnoma jasne. Ne želim, da bi danes na zboru 
o tem razpravljali, saj gre bolj za načela. Zvezni načrt, ki smo ga prevzeli tudi 
mi, obravnava skupni trg. Verjetno si posebnih elementov tu ne moremo iz- 
mišljati. V prihodnjem letu se predvideva porast cen za 5 °/». Moram reči, da je 
to zelo zahtevna naloga. Čeprav smo v vseh dosedanjih letih imeli ravno 
obraten proces in še posebej letos, ga kljub temu odločno podpiram. Seveda 
moramo odločno podpirati vsa tista sredstva in ukrepe, ki bodo vplivali na 
realizacijo ciljev. Ne moremo sprejeti na primer ukrepa o zamrznjenih cenah. 
Eden izmed tovarišev je vprašal, kaj bo po februarju 1972? Sedaj smo vsi 
prepričani, da s sedanjim zamrznjenjem! ne odpravljamo inflacije oziroma ne 
stabiliziramo gospodarstvo, ampak samo zbiramo sile. Ko bomo odmrznili cene, 
bo prišlo do še večje eksplozije porasta cen. 

Pri naši razpravi je pomembno, da opozorimo vse tiste, ki bodo sodelovali 
pri oblikovanju rešitev na področju trga in cen v koordinacijskih mehanizmih 
federacije, kjer se bo pričela razreševati omenjena problematika, da bodo dobro 
pripravljeni in podprti z jasnimi stališči republike. Ne smemo biti le nemi 
udeleženci pri oblikovanju stališč, ki nam jih bodo ponujali drugje. Na to se 
moramo resno pripraviti, ker je za nami že polovica decembra. Sedaj se zbirajo 
vse potencialne sile, ki so tudi bistveno vplivale na nastanek sedanje inflacije. 
Vprašujem, kako bomo zavrli nov velik porast cen, če upoštevamo sklep, da 
bomo v februarju 1972 razpravljali o njihovem odmrznjenju. 

Gospodarski zbor mora enako obravnavati vsa področja družbene repro- 
dukcije, da nam pozneje ne bi očitali na način, ki je za naš zbor včasih skoraj 
žaljiv. Nekaj je s tem v zvezi govoril že tovariš Lesar. 

Do sedaj sem naše razprave vedno razumel tako, da gospodarski zbor 
popolnoma razume funkcijo celotne družbene reprodukcije s tem tudi funkcijo 
proizvodnje kot elementa družbene reprodukcije. 

V naših razpravah sem lahko vedno zasledil take predloge tako za razvoj 
proizvodnje kot najbolj dinamičnega elementa reprodukcije, kakor tudi za 
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napredek drugih delov družbene reprodukcije, predvsem mislim na področje 
izobraževanja in zdravstva. Na sejah našega zbora smo vedno poudarjali, da 
sta šolstvo in znanstveno-raziskovalno delo tudi dinamični komponenti slo- 
venskega gospodarstva. Glede tega se nismo nikoli razhajali ah o tem dvomili. 

To omenjam še posebej zaradi tega, da naš zbor v razpravi o splošni porabi 
ne bi bil prisiljen, da drugim dokazuje, ali ima smisel in razumevanje za 
nosilce splošne porabe. Menim, da kaj takega ni potrebno dokazovati, še več 
vemo, da je zagotovitev pogojev za normalno delo vseh družbenih služb 
življenjski pogoj za obstoj eksistence našega gospodarstva. Popolnoma se za- 
vedamo, da so ta področja družbene reprodukcije naše najbolj dinamične in 
dolgoročne komponente. Zaradi tega moramo tudi vsi skupaj odgovarjati, da 
se te dejavnosti razvijajo. Mislim, da smo se vedno tako razumeli in menim, 
da se tudi danes ravno tako razumemo, sicer bi res morali razpravljati o tem, 
ah imamo razumevanje za potrebe družbenih dejavnosti. 

Menim, da ima gospodarski zbor popolno razumevanje zanje in da jih 
podpira ter razume. Hkrati pa tudi čuti velikansko odgovornost za to, da te 
dolgoročne, najbolj vitalne in najbolj sodobne dejavnosti pridejo v celoti do 
izraza v razvoju našega gospodarstva. Kljub temu mislim, da moramo o tem 
resno razpravljati, da ne bi gospodarstvo bilo privedeno v takšen položaj, 
v katerem se bi začelo usihati njegovo osnovno jedro. Čeprav po mojem 
odstotki družbenega proizvoda, ki jih izloča gospodarstvo na račun družbenih 
obveznosti, niso najpomembnejši, o čemer je govoril že poslanec Jože Lesar pa 
opozarjam, da gospodarstvo po podatkih iz gradiva, ki še niso točni in jih zato 
uporabljam le kot indikator in ne kot trditev mojega izvajanja, že izloča okoli 
33 o/o družbenega proizvoda za splošno in kolektivno porabo. Ne razpravljam o 
tem, za katero dejavnost so ta sredstva potrebna in za katero niso. Narobe, tak 
delež podpiram in ga imam za nujno potrebo, hkrati pa opozarjam;, da pred- 
stavlja 33 '%> relativni odnos, ki se lahko prične izražati kot sila. Tako bomo 
lahko izražali zadovoljstvo zaradi visokega deleža za porabo, ki pa v svoji 
perspektivi ne bo pomenilo nič. Zaradi tega smo lahko zaskrbljeni. Kot sem že 
poudaril, je teh 33 % čisto indikativna številka, ki verjetno ne bo nižja, ampak 
bo po končanih obračunih celo višja. Mislim, da moramo biti zaskrbljeni in da 
se zavzeti za to, da je to zgornja meja eksistenčnega minimuma potrošnje, 
o kateri se še lahko pogovarjamo. 

Iz tega sledijo vse druge posledice, ko potrebe nato drobijo v razne pro- 
cente in absolutne številke. Le-te so sicer analitsko zelo zanimive in morda celo 
pomembne, vendar gospodarstva ne zadevajo tako v živo, da bi moral o tem 
skrbeti le naš zbor, ampak tudi vse zbore naše skupščine. 

Drug pomemben problem, ki ga želim omeniti, so proračunski presežki. 
Ne bom omenjal s številkami, ampak kaj te številke pomenijo v naši ekonomski 
politiki. Tudi vas prosim, da o številkah ne bi govorili, ampak je pomemben 
le politični in ekonomski značaj naših stališč do tega področja. 

Dokler so proračunski viški mejna vrednost — in strinjam se, da nikoli ne 
moremo določiti tako natančne napovedi dohodkov proračunov in interesnih 
skupnosti, da ne bi prišlo do presežkov in primanjkljajev — je to vprašanje 
manj pomembno. Vendar bodo presežki letošnjega leta v SR Sloveniji narasli do 
zneska, ki bo enak skoraj 35'% deležu vseh investicijskih vlaganj, ki jih je 
slovensko gospodarstvo iz svojih sredstev vložilo v nadaljnji razvoj v prvih 
devetih mesecih tekočega leta. Tako moramo postaviti to vprašanje, ne pa 
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govoriti o tem ali so presežki za 5 milijonov večji, kot so bili lani. Ta sredstva 
niso več le gola proračunska kategorija, o kateri se v razpravi o proračunu 
govori kot o normalnih proračunskih presežkih, ampak so že pomemben de- 
javnik prerazpodelitve družbenega proizvoda. Če gledamo na to vprašanje 
čisto ekonomsko, potem presežkov ni mogoče obravnavati tako kot druge 
elemente proračunske razprave. V prihodnjem letu, ko bomo sprejeli ustavne 
amandmaje, bodo presežki tudi s političnega stališča nemogoča stvar, če bomo 
prisiljeni, da nadaljujemo s financiranjem splošne porabe, tem najbolj ne- 
zaželenim ukrepom, ki ga v amandmajih postavljamo na zadnje mesto. Ta 
ukrep predstavlja odtujevanje sredstev z zakonsko prisilo. Zbiranje ter ob 
koncu leta razdeljevanje sredstev po popolnoma drugih kriterijih in po drugih 
odločitvah je tudi politično nevzdržno, saj odstopa od osnovnega duha ustavnih 
amandmajev. 

To misel bom končal in predlagam, da se vložijo še dodatni napori za 
ponovno proučitev vseh ukrepov delitve ocene osebne porabe in predvidenih 
odstotkov delitve, da se pozneje ne bi znašli v položaju, ki bi bil podoben 
letošnjemu. Ne bi rad ponovno razpravljal, ali je potrebno uporabiti varovalne 
elemente, da se ne bi zgodilo to, da se bomo na koncu leta pogovarjali o 600 
milijonih din presežkov in o tem, kako jih deliti. Presežek je namreč tolikšen. 
Strinjam se, da imajo sestavljavci predloga izhodišč pri sestavi tega dokumenta 
težave, kar je bilo že omenjeno, je to v bistvu nepravilnost v našem sistemu 
koncentracije dohodka in v davčnem sistemu. Danes na tistih elementih do- 
hodka, ki imiajo najmočnejša nihanja, gradimo veliko koncentracijo sredstev za 
splošno in kolektivno porabo. S tem postaja sistem, na katerem to nastaja, 
poglaviten vir inflacije. Strinjam se, da je naš položaj takšen, da tega ne 
moremo rešiti v enem ali dveh mesecih. Kljub temu bi bilo potrebno poudariti, 
da moramo ponovno proučiti načela našega davčnega sistema, ki.se uporabljajo 
kot najpametnejši stabilizacijski ukrep. Temu ukrepu moramo zavreti infla- 
cijsko delovanje in mu dati funkcijo, o kateri smo se okvirno in v načelu že 
dogovorili. Predlagam' tudi, da sprejmemo ustrezen sklep. 

Socialistična republika Slovenija bo s sprejemom amandmajev dobila tudi 
pomembnejši položaj na področju kreditno^monetarne politike. Nekaj besed, 
omenjenih v izhodiščih, ne more v zadostni meri opredeljevati kreditno-mo- 
netarne politike Slovenije. Zaradi tega bi kazalo sprejeti sklep, da se koncepcija 
kreditno-monetarne politike Slovenije obravnava tudi na tem zboru, in da se 
mu pravočasno predloži v obravnavo. Po novih ustavnih amandmajih imajo 
narodne banke republik nekoliko večjo pristojnost. Kreditno-monetarno politiko 
v naši republiki bi torej morah na našem zboru posebej obravnavati in ugo- 
toviti tudi na tem področju izvajane intencije, ki so nakazane v tem gradivu 
in v sklepih, ki smo jih prejeli že v oktobru 1971. 

V imenu gospodarskega zbora predlagam, da današnja razprava pri na- 
daljnjem oblikovanju gradiva upošteva, da se ne bi izgubila v anonimnosti ali 
pa v splošni razpravi, ki bo sledila na enotnem zboru. Tako se pozneje ne bo 
mogoče izgovarjati, da je bila naša razprava zelo dragocena in zanimiva, da pa 
je pristojen le enotni zbor. Predlagam, da se pri oblikovanju stališč spoštuje 
vsa zaskrbljenost gospodarskega zbora glede kritičnega gospodarskega položaja 
in koristnost današnje razprave za njegovo izboljšanje. Hvala lepa. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Za razpravo se je prijavil poslanec 
Ferdo Papič. 
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Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Mislim, da so govorniki omenili že precej problemov, zato bom kratek in se 
bom omejil le na dva problemia. 

Začel bom s tistim vprašanjem, s katerim je predsednik gospodarskega 
zbora sklenil svoje izvajanje, to je s problemom presežkov. Mislim, da bi v 
gradivu navedene presežke morali še dobro razčleniti. 

Vsota presežkov na ravni republike je 192 milijonov din, na ravni občin 
pa 404 milijone din. Od tega imajo na ravni občin največji delež presežki 
zdravstvenega zavarovanja, saj znašajo kar 238 milijonov din. O njih sestav- 
ljalec pravi, da jih ne moremo upoštevati oziroma da se po podatkih službe 
družbenega knjigovodstva ne dajo ugotoviti. Menim, da mtoramo vsi sprejete 
predpise spoštovati! 

Če je del presežkov že porabljen oziroma če upoštevamo, da je marsikatera 
občinska skupščina sredstva prenesla v sklad skupnih rezerv in jih tako po- 
sredno vrnila gospodarstvu, potem je res vprašanje, ali lahko sploh govorimo 
o 600 milijonih din presežkov, ali pa so to le številke, ki marsikateremu vzbu- 
jajo veselje in nado med tem, koliko sredstev je še, v resnici pa jih ni. 
Ponovno bi poudaril to, kar je rekel, že predsednik in kar je bilo rečeno tudi 
na sestanku predsednikov občinskih skupščin, da se postavlja vprašanje o 
ustavnosti razpolaganja s presežki. Ali jih republika lahko odvzame, čeprav 
jih je občinska skupščina s svojimi predpisi že dala v druge namene. Verjetno 
je le občina pristojna, da razpolaga s svojimi presežki. 

Govorimo, da je v zdravstvenem zavarovanju toliko presežkov, na drugi 
strani vam letos — če vzamem kot primer goriško regijo — socialno zavarovanje 
v svojem dopisu predlaga zvišanje stopnje prispevka od sedanjih 7,2 ®/o na 
8,45% bruto osebnih dohodkov za zdravstveno zavarovanje. Ko sem na zadnji 
seji predsednikov občinskih skupščin postavil to vprašanje, nikakor nisem bil 
zadovoljen z odgovorom člana izvršnega sveta, češ da na to ne more vplivati, 
ker da se o tem dogovarjamo v bazi. 

Mislim, da smo v nemogočem položaju. Danes bomo s predstavniki so- 
cialnega in zdravstvenega zavarovanja, jutri s predstavniki šolstva, tretji dan 
s predstavniki kulture. Tako smo vedno tista tarča, ki zavira porabo in ki naj 
bi urejevala razmerja, ki jih določamo. Mislim, da je sprejemljiva rešitev, da 
se dokler niso razčiščeni nekateri drugi elementi kot na primer kam bo šlo 
238 miiljonov din, presežkov zdravstvenega zavarovanja, sploh ne moremo 
pogovarjati o povečani stopnji za zdravstveno zavarovanje. Avtomatično zvi- 
šanje osebnih dohodkov, za katere se po nekaterih ocenah trdi, da bodo višji 
za 25 '%> oziroma še nekoliko več, kar bo vplivalo, da dejanski dohodki zdrav- 
stvenega zavarovanja nikakor ne bodo višji le 1, 2, 3°/», ampak bodo od letošnjih 
višji za 20 ali še več odstotkov. Menim, da se moramo pri teh vprašanjih 
postaviti na jasno stališče, da tudi republika ne more biti izolirana pri obli- 
kovanju ekonomske politike in da ne more veljati pravilo: z bazo se dogovarjaj 
in jo brzdaj ter zadržuj v njenih zahtevah! 

Zato mislim, da mora obveljati sklep, ki ga je predlagal tovariš predsednik 
zbora, da se moramo o zadevah, ki niso v okviru pristojnosti republike, ampak 
občin, vendar pa izredno vplivajo na nadaljnji gospodarski razvoj in gospo- 
darsko mioč industrije in drugih panog pri oblikovanju ekonomske politike za 
prihodnje leto poprej temeljito pogovoriti. Znano mi je, da so bili direktorji 
komunalnih zavodov za zavarovanje povabljeni na dogovor v izvršni svet. 
Ne vem pa kakšni so končni rezultati tega dogovora. Dejstvo pa je, da je po 
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tistem sestanku prišla zahteva novogoriškega zavoda za socialno zavarovanje 
po povečanju prispevka od 7,2'% na 8,45'%. Obenem je bilo v poslanem pismu 
omenjeno, da bo za tiste, ki se ne bodo oglasili, veljalo, da se strinjajo s 
povečano stopnjo prispevka. 

Razen že omenjenih presežkov se bom v zvezi s predlogom izhodišč do- 
taknil še enega problema, ki je v zvezi s potrošnjo, to je problem za gradnjo 
bolnišnic. Mislim, da je tukaj navedeno občine, republika in deloma sklad 
zdravstvenega zavarovanja zagotavlja sredstva, samo v primerih kliničnih 
bolnic v Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici pa občani zberejo 80 fl/o sredstev, 
tako da so res opravičeni do preostalih 20, čeravno so to dodatna sredstva 
porabe. Mislimi, da je treba prej, preden se odredi dodatnih 250 milijonov 
din za klinične bolnice, da je treba zahtevo po nadaljnjem financiranju gradnje 
kliničnih bolnic proučiti. Nikakor ne smemo slišati izgovora, da bomo zaradi 
tega, ker nekatera mesta še niso predložila prošenj ali ker je bil dokončni 
načrt šele sedaj verificiran, vsa nerazpoložljiva sredstva že vnaprej zagotoviti 
le za klinične bolnišnice. Regionalne bolnice, ki jih gradimo oziroma želimo 
graditi, iz republiškega prispevka ne morejo dobiti sredstev. Mislim, da se 
morajo v okviru možnosti, ki naj jih republika daje vsem v prihodnjem letu, 
upoštevati tudi potrebe tistih regij, v katerih občani dejansko več prispevajo 
k skupnim sredstvom kot drugje. 

Na koncu omenjam še odnos v enotnem zboru, to je med gospodarskim, 
sociaLno-zdravstvenim in kulturno-prosvetnim zborom. Mislim, da smo vsi 
poslanci gospodarskega zbora, ki se udeležujemo seje enotnega zbora ob ob- 
ravnavi predloga izhodišč kot na zatožni klopi. Vedno smo krivi, oziroma je 
naše gospodarstvo krivo za zvišanje cen in za niz drugih težav. Menim, da 
moramo glede teh vprašanj trdno braniti sklepe, ki jih bomo sprejeli danes. 
To seveda ne sme biti podobno cehovskemu dialogu: gospodarstvo na eni strani, 
zdravstvo, šolstvo in družbene službe pa na drugi strani. Vidim, da se bomo 
oglasih, da ni prav, da je previsoka poraba. Tako se takoj znajdemo pod 
udarcem kritike poslancev socialno-zdravstvenega in kulturno-prosvetnega 
zbora. Popolnoma se strinjam z razpravo nekaterih poslancev, ki so jasno 
postavili, da bi morali to vprašanje verjetno obrniti, ne da začnemo s tem, 
kako bomo zagotovili porabo, temveč s tem, da v razpravi ugotovimo, koliko 
zmoremo in da našo porabo uskladimo z našimi zmogljivostmi. Kot nekdanji 
poslanec republiškega zbora, ugotavljam, da se v republiškem zboru ni govorilo 
drugega kot samo o porabi. Na žalost se je o proizvodnji govorilo malo ali nič. 
Enako je bilo v drugih dveh zborih, ki sta močno zainteresirana, da porabo 
povečata, in da jo vedno primerjata s srednjeevropsko. Na drugi strani smo 
z našo nizko balkansko produktivnostjo mi iz gospodarstva krivi za vse težave, 
ker zadeve ne gredo tako naprej kot bi hoteli nosilci potrošnje. Zaradi tega je 
po njihovem mnenju glavni vzrok in izvor težkega stanja v samem gospo- 
darstvu in ne v porabi. Te slabosti gospodarstva se kažejo bodisi v socialnih 
problemih bodisi v slabostih in neizpolnjenih načrtih kulturno-prosvetnega, 
zdravstvenega področja in drugih dejavnosti. 

Tovariši poslanci se še spominjajo razprave na zadnji seji našega zbora, 
na kateri smo obravnavah zakon o združevanju kmetov. Na tem zboru smo 
nekateri poslanci opozorili na položaj kmetijstva, tako družbenega kot tudi 
zasebnega. Kolikor prebiramo gradivo, potem lahko ugotovimo, da se nadaljuje 
politika iz leta 1971. Skrbi me, da se ne bomo znašli zopet v istem položaju, da 
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bo kmetijstvo še naprej nazadovalo, da se bodo hribi in domovi praznili, da ne 
bomo proizvajali tistega, kar bi lahko, kajti menim, da je v tem dokumentu 
premalo zagotovitev za izboljšanje te panoge, ampak ji je zagotovljeno le 
stagniranje, značilno zanjo že v preteklih letih. Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Besedo ima poslanec Stojan Makovec. 

Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Imam nekaj pripomb v zvezi z davkom na obrtne storitve in pavšalnim, davkom. 

Po terenu je precej negodovanja predvsem pri rednih obrtnikih, zaradi 
dajatev pavšalistov. Nekateri pavšalisti imajo prav gotovo boljše delavnice in 
zaposlujejo delavce iz družbenega sektorja ter tako gotovo ustvarjajo več sred- 
stev kot redni obrtniki; zato se je pojavilo vprašanje, kdo bi moral dati več 
davka za potrebe občinskih proračunov. Menim, da bi bilo treba ta problem 
resno obravnavati. Prav lahko se ugotovi, da se pavšalni obrtniki okoriščajo na 
račun drugih obrtnikov in na račun celotne družbe ter bi bilo zaradi tega 
potrebno učinkovito ukrepati, tako da ne bi. bili več pavšalisti, ampak bi jim 
morali ugotavljati dejanski dohodek in ga obdavčiti. 

Tu ne mislim na majhne vaške obrtnike, kot so šivilje ali čevljarji, ki 
v resnici samo životarijo, ampak na tiste pavšaliste, ki živijo v industrijskih 
središčih in večjih krajih. 

Drugo vprašanje je v zvezi z davščinami in taksami na zemljišča in stavbna 
zemljišča kmetijskih posestnikov. Strinjam se z obdavčitvami po vseh členih 
osnutka zakona o davkih občanov, imel bi le pripombo k 69. členu, ki govori 
o olajšavah pri zasebnikih oziroma pri proizvajalcih, ki so oboleli oziroma so 
nesposobni za delo. Tem se priznava olajšava do cenzusa po katastrskem do- 
hodku. Če se obravnava to vprašanje v celoti, lahko ugotovimo, da v primeru, 
ko kmetje, ki so za delo sposobni zbolijo, ne pomaga nič, če je katastrski do- 
hodek predpisan v višini 400 ali 500 tisoč din, ko pa ga nima kdo ustvarjati. 
Menim, da bi se olajšava morala upoštevati tudi v teh primerih, ne glede na to, 
kakšen katastrski dohodek kmet ustvarja. Menim, da se vaški revščini, včasih 
tudi neupravičeno pomaga pri iskanju olajševalnih okoliščin za oprostitev. Tisti, 
za katere se šteje, da niso v revščini, se pogosto zgodi, da pridejo v težave 
predvsem v primerih, ko postanejo zaradi bolezni ali invalidnosti za delo 
nesposobni. 

Kot tretje omenjam, da podpiram osnutek zakona, kolikor se nanaša na 
dedovanje kmetijskih zemljišč in stavb. Z osnutkom zakona smo končno pričeli 
izhajati iz tega, da naših kmetijskih posestev ne bomo drobili. To je čisto 
pravilno in mislim, da bi bilo treba ukrep še bolj podpreti, tako da bi spodbu- 
jali tistega, ki se je odločil, da bo živel od kmetije. 

Zadnja pripomba je v zvezi z vprašanjem, ki ga je prej načel že tovariš 
Knez in se nanaša na prenos sredstev s federacije na republiko. Po eni strani 
ni jasno, kako da prevzemamo kot republika vse več pristojnosti od zveze, po 
drugi strani pa ugotavljamo, da smo vedno več obremenjeni, da moramo vedno 
več odvajati. Ko ugotavljamo stanje našega gospodarstva, menim, da bi morali 
na vseh ravneh, predvsem pa v negospodarstvu začeti resno varčevati. S tem 
bi lahko pričeli dosledno izvajati našo gospodarsko in politično reformo. 

Predsednik Tone Bole: Besedo ima poslanec Ivan Atelšek. 
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Ivan Atelšek: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanci! 
To, kar smo danes dobili, je res predlog izhodišč, ker drugega imtena tudi ne 
morejo imeti. Vse, kar v naši družbi delamo, delamo le z raznimi izhodišči, 
namesto da bi delali z dejanskimi možnostmi. Prepir v naši skupščini in po- 
dobno stanje v zvezni skupščini, kjer se danes dogovarjajo o tem, koliko bo 
kdo tistega dobička, ki ga še ni nikjer, razdelil oziroma dobil, namesto da bi 
razpravljali o tem, koliko bo posamezna republika ustvarila tega dohodka. 

Mislim, da moramo tak način razprave mienjati in začeti razmišljati' o 
možnostih, ki nam jih nudi naše gospodarstvo1, o čemer sta govorila že pred- 
sednik zbora in tudi govornik pred menoj. 

Po današnjem sistemu zbiranja sredstev si drugega niti ne moremo za- 
mišljati, kot da zberemo toliko sredstev, kot bi bilo potrebno. Zberejo naj se 
z občutkom, da jih gospodarstvo daje samo od sebe, če ne gre drugače, pa naj 
se ugotovi, kaj je možno od tistega kar gospodarstvo daje vzeti. Če so izhodišča 
taka, potem jih moramlo ponovno pregledati, da bi jih čim bolj realno postavili, 
da bi onemogočili tiste interese, ki jih danes v Sloveniji opažamo v našem 
družbenem življenju, ko hočejo vsi kar največ imeti ne da bi sorazmerno temu 
tudi ustvarjali. Mislim, da bi morala biti ekonomska politika in politika finan- 
ciranja splošne in kolektivne porabe za leto 1972 oprta na srednjeročni načrt, 
ki ga je skupščina sprejela v osnutku. Pregledati bi morali naše možnosti in 
ugotoviti, ali se ravnamo po osnutku srednjeročnega načrta tudi po načrtovanju 
za prihodnje leto. Ravno tako bi morah ugotoviti, česa nismo opravili in kaj 
morairto popraviti v prihodnjem letu. Enkrat ali dvakrat se nekaj podobnega 
omeni v kakšnem govoru, potem pa ostanejo take ugotovljene slabosti načr- 
tovanja v mizah, ne da bi se spremljala odprava teh napak in tako se vse 
naslanja na takšna programska izhodišča. 

Vsaka nacionalna ekonomija ne sme videti samo prek svojega praga, 
ampak mora gledati na malo daljše obdobje. Postavili smo si nalogo, da bomo 
leta 1980 dosegli primeren življenjski standard slovenske družine in druge 
podobne cilje. Vprašujem, ali so naloge, postavljene s predlogom izhodišč, sedaj 
usmerjene v to, da bomo te cilje dosegli. 

Mislim, da za nas ni preveč opravičljivo, da s sprejemom zakonskih 
osnutkov konec leta zelo hitimo, tako da jih je cel kup. Prej smo pa čakali. 
Vprašujem, ali problemov ne bi mogli reševati sproti. Navedel bom zelo 
drastičen primer. Gre za vodni prispevek. Danes pijejo na Jesenicah vodo 
ceneje kot na primer v Celju. Sedaj se izgovarjamo1, da moramo nujno sprejeti 
zakon, da bomo drugo leto lahko pobirali vodni prispevek. Vprašujem, kaj 
smo delali doslej. Ali ne bi mogli pripraviti temleljite študije in predloge kri- 
terijev za določanje prispevka v letu ali dveh in za celotno področje Slovenije? 
Verjetno je, da tega nismo sposobni narediti in zato tudi nismo naredili. 

Tista tovarna, ki izlije v enako količino vode enako količino kisline ter 
jo tako enako onesnaži, plača za to le tri dinarje, druga tovarna pa 13 dinarjev 
za kubični meter vode. To je velika razlika. Podobnih primerov imamo povsod 
dovolj. Pri tem pa iščemo primerne besede za razne predloge izhodišč, potem 
pa. pogosto ravnamo takole: Ugotovimo, da podjetje boljše uspeva od drugih, 
zato ga tudi bolj obremenimo. Zakonski predpisi in tudi ekonomska politika bi 
si morali prizadevati, da se tisti, ki ne posluje dobro, prisili, da se popravi 
tako, kot je navada drugje v svetu. Logično je, da imiamo tudi taka podjetja, 
ki jih moramo podpirati, ker je to v našem skupnem interesu, vendar se 
glede njih lahko posebej dogovorimo. 
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Potrebno je torej, da se angažirajo ljudje, ne pa da moramo za to anga- 
žirati zakone, ki so pred nami. 

Tovariši in tovarišice? Naše delavce in tudi mene veselijo tako zakonski 
predlogi, ki omogočajo, da bomo bolje delali. Za zakon o obdavčitvi dohodka, 
ki ga bomo kasneje obravnavali, že sedaj rečem, da je to čisto navaden davek, 
za katerega bo delavec moral ravno tako delati. Vemo, da je davek davek, 
pa naj ga imenujemo tako ali drugače. 

Trdim, da ni dovolj stimulacije za ustvarjanje večjega dohodka za to, 
da bi imela gospodarska organizacija in njeni delavci nekaj več in da bi tudi 
družba imela koristi. V navadi je, da je dohodek manj obdavčen, če se tovarna 
modernizira. Pri nas pa ga imajo več taka podjetja. Pravimo, da to ni admini- 
strativni ukrep, da to ni poseg v samoupravne pravice. Menim, da je vse to 
administrativno ukrepanje. Pravimo, da družbeni dogovor o osebnih dohodkih 
ni administrativni dogovor. Vsi smo ga podpirali; v naši panogi velja za 140 000 
delavcev. Tudi predstavnik našega podjetja je podpisal samoupravni sporazum, 
ker je bil pooblaščen. Končno pa ta sporazum vedno ne velja, ker ga bodo lahko 
trije, ki te stvari urejajo in dajejo svoje soglasje, odklonili. Ali za 140 000 
delavcev to ni administrativno poseganje? 

Strinjam' se, da marsikaj potrebujemo, vendar potrebujemo dokumentirane 
zahteve, ne pa da se skrivamo za družbenim samoupravljanjem in se potem 
najdejo trije ali štirje, ki ugotovijo, da se tega ne more storiti, češ da ni v 
okviru zakona. Ce so ukrepi v okviru zakona, jih moramo že od vsega začetka 
spoštovati, ne pa pozneje ugotavljati, da tega nismo storili. Imamo vrsto 
prispevkov v obdavčitvi gospodarstva. Mislim, da je vsem znano, da je obre- 
menitev večja vsako leto. Ce ne bomo pozabljali, da moramo modernizirati 
našo industrijo in jo usposobiti za izvoz, da bo sposobna delati konkurenčno 
tudi za domače potrebe, bomo vsi skupaj imeli nekaj več. Vse drugo predstavlja 
avtomatično inflacijo in povečevanje sredstev za splošno in kolektivno porabo. 
Inflacijo imamo, to moramo priznati in tem vprašanjem ne moremo ubežati, 
čeprav o tem stalno govorimo. V časopisih piše o tem, kolikšna je investicijska 
potrošnja. Tudi v Sloveniji je v negospodarski sferi, zelo porastla, v gospo- 
darstvu pa padla. Mislim, da bi gospodarstvo morali razbremeniti vsaj dela 
družbenih obveznosti. Res je, da ima republiški izvršni svet malo možnosti 
in malo vpliva na to, da bo v gospodarstvo vračal republiška sredstva pobrana 
iz gospodarstva. Tovariši! Skupščine in tudi vlade to delajo povsod v svetu, 
razen tam, kjer to ni mogoče. Strinjam se, da je to nemogoče za nerazvita 
področja. To lahko tudi predpišemo, tako kot so v zvezi predpisali tisto 4% 
obvezno posojilo. Tako sami sebi nismo predpisali, čeprav bi bila taka zadeva 
glede republiških nerazvitih področij urejena. Tisti, ki si ne prisluži denarja 
sam, ne ve, kako težko je zaslužiti vsak dinar. Za vsak dinar se tolčemo in 
prepiramo na delavskih svetih, ali ga bomo vložili v ta ali v drug namen. 
Tisti, ki ga ne prislužijo, nimajo takega občutka, ne glede na to, da imajo 
dosti več problemov s svojimi družbenimi službami in splošno porabo. Danes 
imajo na dnevnem redu bolnice. Vemo, da so se povečali življenjski stroški 
za 17 %. Bolnice pa podražile oskrbne dneve za 25l0/o do 40 !°/o. Vprašujem vas, 
tovariši, kam gremo? Ali samo v Sloveniji neracionalno gospodarimo ali pa še 
kje v Jugoslaviji? Ravno tako je v drugih službah. Tako socialno zavarovanje 
predpiše nove prispevke, podjetja in občani pa naj dajejo denar. Res, računa se, 
da toliko potrebujemo, ne računa pa se ali je to hkrati tudi gospodarjenje in kaj 
je bilo storjeno s prej zbranim denarjem. Ker je preveč denarja, se prepiramo 
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in vsak dan zahtevamo več. Nisem hoteli načeti teh vprašanj in vas ne bi 
želel vznemirjati, vendar menim, da moramo vendar že začeti tam, kjer lahko 
kaj naredimo. Ce imamo le meter vode v bazenu, pa kljub temu skačemo 
z višine 5 metrov na glavo, se bomo ubili. Zaradi tega moramo stopiti v vodo 
počasi. Ce pa je voda globoka pa lahko skačemo vanjo. Vendar si tega pri 
oblikovanju ekonomske politike in politike porabe ne damo dopovedati in 
napako vsako leto ponavljamo. Kakor v naši skupščini, tako teh vprašanj tudi 
v Jugoslaviji ne bomo uredili, če ne bomo realno načrtovali gospodarskega 
razvoja in razvoja družbenih dejavnosti. Do sedaj smo nerešene probleme samo 
gasili in dostikrat se prepiramo tudi za take stvari, ki sploh niso omembe 
vredne. 

Ugotavljam, da je naša birokracija vsako leto močnejša. Krepi se z 
raznimi neumnimi posegi, kot se je na primer tisti glede prometnega davka, 
o katerem je razpravljal že neki govornik pred mano. Tovarna v Gorenju ima 
na področju Jugoslavije 300 servisnih avtomobilov, od katerih vsak dnevno 
obišče 5 ali 10 občin. Za vsako servisno popravilo moramo obračunati občinski 
prometni davek za vseh 600 občin v Jugoslaviji? Sedanji način obračunavanja 
je grozen. Naša tovarna takega načina obračuna ne zmore več. Vendar tega 
nihče ne razume in so nas kaznovali, ker za eno občino nismo odvedli pro- 
metnega davka v višini okoli 40 do 50 milijonov S din, ki je pripadel občini. Ce 
bi občina pobirala ves prometni davek, bi se poravnalo in ne bi bila razlika 
večja od 5 ah 10 milijonov S din, tako da bi bilo to verjetno vseeno. 

Prav je, da so cene zamrznile, vendar je vprašanje, kako daleč bo zamrz- 
nitev segla. Podjetja sklepajo pogodbe za celo leto. Tako bodo februarja 
1972 komaj čakali, da bodo cene odmrznjene. Mislim, da se moramo na to že 
sedaj pripraviti. Mi nimamo večjega vpliva na oblikovanje cen in trga ter 
na gospodarska gibanja. Na to ima vpliv samo naša zvezna vlada oziroma 
zvezni poslanci, ki lahko vplivajo na zvezni izvršni svet. 

Vendar so pri tem precejšnje anomalije. Navedel bom vsakdanji primer. 
V dveh trgovinah, dvoje zelo različnih cen: V Laškem je pol kile nekega blaga 
40 dinarjev ceneje kot v Celju. V Velenju lahko kupite barvni televizor le v 
dveh trgovinah, v tretji ga nimajo. 

Gospodarstvo je živ organizem, ki mora vedno vedeti, v katero smer gre 
naš družbenoekonomski razvoj. Smer gospodarskega razvoja se mora proučiti 
in to ne samo pavšalno. Danes ima na primer »Gorenje« precej izdelkov, ki jih 
nekatere trgovine sploh ne marajo kupovati. Da ne govorim o »Iskri«, s katero 
se pogovarjamo, da bi šli skupno v Beograd, da jim tam dopovemo, da te 
zadeve ne morejo obravnavati pavšalno. Tudi že oblikovane spremembe kakš- 
nega izdelka ne moremo uresničiti do konca februarja 1972; če pa bi zamrznitev 
veljala celo do konca decembra 1972, bi bila za nas zopet velika škoda. Pomenilo 
bi, da v enem letu ne smemo ničesar narediti. Pri tem gremo celo tako daleč, da 
bi barvni televizor, ki stane 5-krat več, morali prodajati po enaki ceni kot 
črno-belega, ker smo oblikovali podoben izdelek. 

To so samo nekatera nerešena vprašanja, ki stalno zavirajo nadaljnji 
razvoj. Do takih stvari ne moremo biti neobčutljivi. Ce hočemo doseči napredek, 
moramo imeti večjo ekonomsko moč. Vsi se moramo vključiti v prizadevanje za 
zvišanje proizvodnosti dela. Ce imamo probleme v zunanjetrgovinski menjavi 
in domači prodaji in hkrati probleme z devalvacijo, moramo kaj ukreniti. Ce 
ni skupščina ta organ in politične organizacije tudi ne, potem ne bomo prišli 
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nikamor z našim prizadevanjem za povečanje proizvodnosti dela, za izbolj- 
šanje kvalitete in za boljše načrtovanje in pripravo dela. 

Nisem hotel imeti političnega govora; omenjal sem samo vsakdanje pro- 
bleme. Povedal bom še svoje mnenje o 4'%> obveznem posojilu za nerazvite. 
Le-ta izhaja iz tistega, kar damo iz obresti na poslovni sklad. Potem zagatovlja- 
mo za nerazvite še dodatna sredstva iz zveznega proračuna. Opozarjam, da 
tako spet plačamo davek. Ne vem, če je to res najbolje urejeno. Opozarjam 
samo, da bi se na eni prihodnjih sej mogoče malo bolj pomenili o tem vprašanju, 
da bi vedeli, kje smo, da se ne bi še naprej slepili. Moramo kar največ narediti, 
da bodo naše službe svoje delo v redu opravljale. Ne smemo dovoliti, da bi se 
nekateri raztrgali od dela, drugi pa bi z lahkoto dobili vse, kar so zahtevali. 
Naša družba ne more dati več, kakor že daje, če hočemo doseči gospodarsko 
stabilizacijo. S tem si moramo biti na jasnem. Marsikdo lahko zahteva več, 
kakor mu družba lahko da. Ugoditev takim zahtevam nas bo pripeljala v 
nadaljnjo devalvacijo in v še večjo nestabilnost. Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Besedo ima poslanec Franc Petauer, zadnji 
prijavljeni govornik. 

Franc Petauer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Kot zadnji govornik bom zelo kratek, ker so prejšnji govorniki izčrpali skoraj 
vsa vprašanja, ki sem jih pripravil. Moram povedati, da se strinjam z vsemi 
tistimi, ki skeptično gledajo na predloženo gradivo. Zakaj? Zato, ker že tretjič 
stojim pred istim mikrofonom in negativno ocenjujem taka gradiva. Prvič 
je bilo to leta 1969, drugič 1970 in sedaj si isto ponavljam v letu 1971. Nič se 
ne premakne na boljše in tudi v teh. gradivih žal ne zasledim tiste vezi, ki bi 
nam dala vsaj majhno zagotovilo, da gremo res po poti postopne stabilizacije. 
Narobe; prav naša razprava je. potrdila, da so še nadalje odprta pota za 
inflacijo, za nestabilnost in tako naprej. Tudi sam ocenjujem gradivo samo 
kot osnutek in ne kot predlog, ker ni dovolj tehtno, da bi ga lahko sprejeli kot 
predlog. Šele takrat, ko bo upoštevalo današnjo razpravo in priporočila, ter bo 
zato izdelano na podlagi ponovnih analiz, elementov gospodarjenja, ga bomo 
lahko sprejeli kot predlog. 

Kljub temu se bom zadržal pri dveh vprašanjih. Močno me motita — kot 
tudi ostale poslance imobilizacija sredstev nad limitirano stopnjo v letu 1971 in 
nadaljnja imobilizacija sredstev nad morebitno limitirano stopnjo v letu 1972. 
To namreč pomeni nadaljnje kopičenje sredstev, na katero naš zbor nima 
večjega vpliva, saj so ta sredstva odtegnjena gospodarstvu v različni obliki, 
predvsem pa v obliki izločanja presežne vrednosti z obdavčitvijo bruto osebnih 
dohodkov. Prav tako imamo previsoko stopnjo prometnega davka. Mislim, 
da bi se oba elementa lahko uskladila na nivoju popolnoma realnih izhodišč, 
tako da ne bi bilo odstopanja ne navzgor ne navzdol. Strinjam se tudi, da bodo 
odstopanja vedno, vendar ne takšna, kot tista, s katerimi nas je seznanil 
predsednik zbora, da je obseg imobiliziranih sredstev enak deležu 35 % vseh 
investicijskih sredstev, ki jih je slovensko gospodarstvo vložilo iz svojih sred- 
stev v prvih devetih mesecih tekočega leta. Ce bo šlo tako naprej, potem smo 
lahko prepričani, da bo naš gospodarski razvoj nazadoval v znatno večji meri, 
kot že nazaduje. Danes že ne gremo več v korak niti na področju investicij, 
niti na področju izpopolnjevanja tehnološkega procesa — z razvitimi zahodnimi 
niti ne v vzhodnimi državami. 
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Želel bi obravnavati še vprašanje cen in trga. V gradivu je zapisano, da 
predvidevamo porast cen za približno 5 %>. To je vse lepo in mislim, da so to 
pobožne želje, kot če bi sedaj predvidevali, da bomo naše gospodarstvo stabili- 
zirali že prihodnje leto. Zakaj? Ne bi se spuščal v ustreznost odloka, ki ga je 
sprejel zvezni izvršni svet o maksimiranju cen. Prav gotovo je imel tehtne 
razloge. S tem v zvezi sprašujem, ali se ti forumi zavedajo, da je od danes do 
29. februarja samo 75 delovnih dni, v katerih bi se morala pripraviti vsa 
sistemska vprašanja v zvezi z oblikovanjem cen in delovanjem našega trga. 
To niso preproste stvari. Ce jih nismo mogli sprejeti doslej, potem toliko bolj 
dvomim, da jih bomo lahko sprejeli v 75 dneh. Pri tem moramo upoštevati še 
močan pritisk za podražitev infrastrukturnih storitev, prevozni stroški, elek- 
trična energija. Vemo, da se je ta pritisk trenutno ublažil z diferencirano ceno 
premoga za termoelektrarne. Nekateri drugi proizvajalci zatrjujejo, da imajo 
izgubo. Nadalje se verjetno ne upošteva v zadostni meri gibanje cen na 
kmetijskem trgu, kjer je iz dneva v dan večji pritisk za povečanje teh cen. 
Vemo, da obstaja za nekatere vrste kmetijskih izdelkov kompenzacija. Vpra- 
šujem, kaj bo, ko bo kompenzacija odpravljena? Ali bo to samo 510/# podražitev 
ali pa bo to mnogo več? Pri olju znaša kompenzacija celo več kot 40,0/o 
proizvodne vrednosti. Poleg tega so še zahteve za podražitev številnih drugih 
surovin, kar vse skupaj predstavlja mnogo več, kot splošno predvideno 5'% 
zvišanje cen. Ali! je izvršni svet upošteval neuravnovešeno ponudbo in 
povpraševanje za posamezne dobrine na trgu, kar se že danes na veliko po- 
javlja in se bo kasneje verjetno v še večji meri. Če bodo vsa ta vprašanja 
sistemsko urejena, bo verjetno zelo lepo in bo na trgu končno prišlo do pre- 
potrebnega reda. Vendar je vprašanje, ali je to res vse pripravljeno, ali ni bil 
ta ukrep zgolj političen ukrep, ki ga v nekem smislu tudi razumemo. Ali stvari 
sedaj ne bomo prepustili toku? Kakšen vpliv bo imelo to na naše celotno delo, 
je posebno vprašanje. 2e danes vidimo sorazmerno močne posledice uveljavitve 
tega odloka, kot so težave v proizvodnji in pri uveljavljanju cen nekaterih 
izdelkov na tržišču. Ne bom ponavljal besed tovariša Atelška, kako malo se te 
stvari skladajo z ekonomsko logiko-. Podoben problem se pojavlja tudi v trgovini 
in pri nekaterih storitvah, kar tudi bega kupca. Marsikateri kupec išče nekatere 
proizvode, pri katerih ne sprašuje za ceno, ker je potrebnost pomembnejša od 
cene. Seveda je taka prodaja nemogoča glede na sila toge predpise. 

Dogaja se tudi, da se predpisi izigravajo. Ne oziraje se nanje pritiskajo 
danes mnogi proizvajalci osnovnih surovin na industrijo z zahtevki po uve- 
ljavitvi novih cen za surovine. V nasprotnem primeru jih niso pripravljeni 
dobavljati. Ali niso to negativni vplivi na realizacijo družbenoekonomskih 
izhodišč, ki bodo predvidoma danes sprejeta? Ali ni to tudi zgovoren dokaz, 
da izhodišča niso povsem realno postavljena in da jih je treba resnično teme- 
ljito proučiti, če ne želimo, da ne bo ostal kos papirja, zaradi katerega smo se 
sicer veliko razburjali predvsem v našem zboru, ki pa ga bodo verjetno z 
razumevanjem sprejeli v drugih zborih? Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: S tem je spisek prijavljenih razpravljalcev 
našega zbora izčrpan. Besedo ima predstavnik predlagatelja, tovariš Jože No- 
vinšek. 

Jože Novinšek: Ne bi vas zadrževal, vendar mi dovolite samo nekaj 
pripomb, ki jih imam v zvezi z razpravo. 
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V razpravi smo dobili mnogo idej, stališč in potrdil, ki jih bomo morali 
upoštevati pri dokončnem oblikovanju raznih izvedbenih predpisov, proračuna 
in finančnih načrtov. Gradivo boste šele dobili, tehtali njihovo upravičenost in 
jih verjetno tudi merili z globalnimi izračuni. Vse skupaj je poskus, da se 
začrtajo smernice splošne porabe. Mislim, da je vrsta razpravljalcev v svojem 
ocenjevanju področja splošne prakse v bistvu poudarjala na eni strani dejstvo, 
da moramo upoštevati manevrski prostor gospodarstva in njegove potencialne 
moči za razvoj, na drugi strani pa v okviru celotne družbene delitve dela tudi 
objektivne potrebe na področju splošne porabe. 

Se enkrat bi poudaril, da so bilančna izhodišča v bistvu globalna izhodišča. 
Pravzaprav so sporazumi o gospodarskih gibanjih kakršna pač lahko pred- 
videvamo z vsemi objektivnimi kazalci. V izhodiščih je poudarjena predvsem 
republiška raven. Računamo, da bodo nekaj podobnega v svojem okviru pri- 
pravile tudi občine, ker bodo tem vprašanjem tudi občine poskušale določiti 
obseg in možnosti. 

V izhodiščih seveda pogrešamo nekatere podrobnosti, saj se pojavljajo le 
v toliko, kolikor je to bilo nujno zaradi razumevanja celote. Razumljivo, da 
bodo posameznosti obdelane v izvedbenih predpisih, kjer bodo podane tudi 
podrobne obrazložitve ukrepov in predpisov. 

Na eni strani imamo celotno področje davčnega sistema in davčnih pred- 
pisov, o katerih boste sedaj razpravljali, na drugi strani pa imamo porabo, to 
je predvsem republiški proračun in poseben račun sredstev SRS za izravna- 
vanje v gospodarstvu in ne nazadnje tudi zakone iz drugih kompleksov, kot je 
npr. zakon o narodni banki Slovenije z delom monetarne politike, ki nam ob 
prenosu pristojnosti iz federacije na republiko pripada in jo moramo oblikovati. 
So pa še druga vprašanja, ki so sedaj v okviru republiške pristojnosti. Pri 
vseh vprašnjih je treba upoštevati, da je vrsta novih pristojnosti v bistvu 
šele v fazi nastajanja. Sedaj so razgovori o tržišču in cenah, razpravlja se o 
problematiki bančnega sistema itn. Razumljivo je, da bodo v najkrajšem 
možnem času ta vprašanja obdelana v okviru republiških pristojnosti in bodo 
predložene rešitve v obliki zakonskih predpisov. 

Ne bom se ustavljal pri vprašanjih ocene gospodarske situacije in razvoja 
inflacije. Razumljivo je, da v takih razmerah ni težko samo gospodariti, ampak 
je težko tudi načrtovati in se odločati, ker je vse preveč v stalnem gibanju; 
protislovja in razlike pa so velike. Kljub temu menimo, da so rešitve, ki smo jih 
predložili v izhodiščih realne in da se bo naše gospodarstvo razvijalo v okviru 
predvidenih kazalcev razvoja. 

O vzrokih inflacije ne bom govoril. Verjetno smo na dobri poti, treba bo le 
vztrajati. Tu je gotovo mnogo dilem in odprtih vprašanj, kjer lahko še do- 
dajamo razne rešitve in vgradimo še nekaj varnostnih ventilov, s katerimi 
lahko uravnavamo razvoj. Med ta vprašanja spadajo monetarna politika, de- 
narna emisija, deficit plačilne bilance, pokrivanje obveznosti s strani družbeno- 
političnih skupnosti in dosledno izvajanje sprejetih ukrepov na področju ne- 
likvidnosti. Verjetno je zelo pomembno vprašanje volje do izvajanja ukrepov, 
da bi lahko v celoti razrešili vsa vprašanja. Prav gotovo to ne bo lahko. 

Na posamezna vprašanja bom odgovoril na kratko. 
V zvezi z vprašanjem prelivanja v gospodarstvu bi omenil, da se iz po- 

sebnega računa sredstev SR Slovenije za izravnavanje v gospodarstvu vidi, 
da vanj vključujemo trikrat več razpoložljivih sredstev. Povečanje je deloma 
rezultat prenosa pristojnosti, ker mora republika prevzeti nekatere obveznosti. 
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Samo del teh sredstev predstavljajo sredstva za kritje novih obveznosti, za 
katere bo skupščina dobila za vsako posamezno področje poseben izvedbeni 
predpis z obrazložitvijo. V predpisih se bo treba odločiti tudi o tem, ali je 
v okviru naše razvojne politike sploh pametno uvesti nekatere vrste pred- 
loženega beneficiranja. To je relativno visoko povečanje sredstev za izravnavanje 
v gospodarstvu in to je tudi eden izmed dejavnikov, ki bodo vplivali na po- 
večanje celotne splošne porabe. 

Ko govorimo o ravni splošne porabe, je verjetno treba začeti tam, kjer 
je najmanj možnosti kršenja. Tako imamo na področju socialne politike pred- 
pise, na podlagi katerih moramo zagotoviti materialna sredstva za izvedbo že 
sprejetih določitev. Kot sem že omenil, so predvidena sredstva posebnega 
računa SR Slovenije za izravnavanje v gospodarstvu za leto 1972 v primerjavi 
z letošnjim trikrat večja. Tu jih bo težko zmanjšati, saj se celo pojavljajo 
zahteve, da se ta sredstva povečajo kar trikrat, čeprav so predvidena sredstva 
za te potrebe v letu 1972 že tako visoko odmerjena. Predlog izhodišč predstavlja 
globalno odločitev. V okviru tega bo treba sprejeti sklepe, kateremu področju 
moramo dati prednost. 

Ce vse to odštejemo, potem je jasno, da ostane odprto le še vprašanje repu- 
bliškega proračuna in splošne porabe v ožjem smislu. Kot je razvidno iz 
predloga izhodišč, je tu visok zahtevek za negospodarske investicije, vendar 
bosta ostali na isti ravni kot letos. 

Kolikor bodo osebni dohodki v gospodarstvu do 16 "Vo nad letošnjimi, lahko 
pričakujemo, da bodo osebni dohodki na področju splošne porabe za 10—15 °/o 
nad letošnjimi, ker prihaja na tem področju do zaostajanj. Menim, da je take 
neskladnosti na tem področju težko dopuščati. 

Dejstvo je, da imamo nekatere možnosti združevanja, racionalizacijo in 
zmanjšanja števila zaposlenih kakor tudi večje učinkovitosti v delu. V vsem 
tem so še notranje rezerve. 

Seveda moramo za probleme pri usklajevanjih iskati vzroke tudi v po- 
sledicah inflacije, ki ustvarja dodatne probleme v zaostajanju razvoja po- 
sameznih področij. 

V razpravi je bilo sproženo vprašanje, ali so že pripravljeni vsi predpisi, 
ki jih potrebujemo. Pri zahtevi o pripravi zakonov je treba upoštevati sedanji 
prehodni položaj, ki je tudi v gospodarskem sistemu. Zelo se strinjam s tem, 
da so težave na področju sistemskih rešitev, čeprav se pripravljajo daljši čas. 
Prva faza davčnega sistema, ki je pred vami, predstavlja minimalno uskladitev 
z ustavnimi amandmaji. Ne govorim o manjših predpisih, ki niso problem. 

Druga stvar je vprašanje tez oziroma predloga za izdajo zakona o prispev- 
kih, davkih in taksah občanov in organizacij združenega dela. V teh tezah so 
podane osnovne zamisli za temeljitejše menjanje davčnega sistema. Verjetno 
bodo teze v nekem smislu preizkus naše volje, kako izpeljati prestrukturiranje 
davčnih obremenitev v delovnih organizacijah oziroma davkov občanov. Seveda 
je v tezah podana vrsta variantnih rešitev. Vprašanje je, ali se bomo odločili 
bolj ali manj za radikalno rešitev. Verjetno bomo iskali tako dogovorno rešitev, 
ki nam na eni strani ne bo zaprla akumulacijskih sposobnosti v delovnih orga- 
nizacijah in težnje po modernizaciji, na drugi strani pa nam bo omogočala 
uresničiti staro davčno načelo, da je treba več obdavčiti tistega, ki ustvarja 
več dohodka. 

Glede devizne bilance bi povedal, da razpolagamo z oceno »devizne bi- 
lance« Slovenije že nekaj let. Imamo tudi podatke za druge republike. Bila je 
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zahteva, da se pripravi program ukrepov za pospešitev .izvoza. To se priprav- 
lja, vendar mislim, da bodo morale potekati vzporedne priprave tudi v okviru 
gospodarstva. V perspektivi se bo moralo najti take kombinacije rešitev, ki 
bodo popravile devizno bilanco Slovenije. V sedanji situaciji je pomembno 
vprašanje poglobitve kooperacijskih poslov in s tem substituiranje nekaterih 
vrst uvoza. Razvijati moramo tista področja, ki dajajo večji neto devizni učinek. 
S tega vidika moramo na primer na kmetijstvo, ki smo ga obravnavali kot 
problem gledati drugače. V kmetijstvu vidimo možnosti za ustvarjanje večjega 
neto deviznega učinka. Tukaj so rezerve. V tej zvezi menim, da ima kmetijstvo 
že v predlogu izhodišč pomembno mesto. 

Vendar bi morali pri tem vprašanju razmisliti še o drugih možnostih. To 
je predvsem področje reeskontne politike, ki bi ji morali dati ustrezno mesto 
v izboljšanju naše plačilne bilance. Mislim tudi na akcijo drugih dejavnikov, za 
katere je koristno, da na tem področju investirajo in vlagajo. Razumljivo je, 
da bomo morah v primeru, da obvelja takšno spoznanje, v naslednjih letih najti 
nadaljnje možnosti za temeljite j šo akcijo preusmerjanja kmetijstva. 

Na koncu bi povedal še to, da moramo upoštevati, da bomo v letu 1972 
v izjemno težki situaciji, ker so pred nami nakopičene obveznosti, ki jih 
moramo pokriti — še posebej na področju izvenproračunske bilance in še 
nekatere druge obveznosti. Predložena bilanca v predlogu izhodišč je urav- 
notežena, vendar ni izključeno, da bodo v nadaljnjem razvoju nekateri za- 
htevki, ki jih bo treba vanjo še dodatno vključiti. Tako v letu 1972 na pod- 
ročju negospodarskih investicij in na nekaterih drugih področjih ne bo mogoče 
pokriti niti nujnih potreb. 

Po mojem mišljenju moramo na rešitve nekaterih odprtih vprašanj po- 
čakati oziroma jih moramo odložiti, da bomo to obdobje lažje preživeli. Hvala 
lepa. 

Predsednik Tone Bole: Dovolite, da končam razpravo o 4. točki. 
Posebnega sklepa ne bom predlagal, ker smo se zanj dogovorili že na začetku 
obravnave. Prosim samo predsednika odbora za družbenoekonomske odnose 
in odbora za finance, da na skupni seji odborov predlagata, da se pripravijo 
kot je bilo dogovorjeno sklepi. Tako bomo sklep zbora lahko še pravočasno 
posredovali pristojnima zboroma, to je zboru delovnih skupnosti in republi- 
šemu zboru. Sklep oziroma delovna zasnova sklepa, ki je bila predlagana, naj 
bo odboroma res le delovna zasnova, ker je današnja razprava dala zelo 
pomembna in zelo koristna priporočila, mnenja in pripombe, ki naj jih odbora 
upoštevata, ko bosta oblikovala dokončni dokument. 

Dovolite, da pred koncem zbora predlagam še to, naj gospodarski zbor 
zastopa pri razpravi o predlogu izhodišč na zboru delovnih skupnosti tovariš 
poslanec Janez Vidmar, v republiškem zboru pa poslanec Jože Lesar. 

Se zbor s tem strinja? (Poslanci se strinjajo.) 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga odloka o imenovanju člana upravnega odbora sklada federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin. 

Predlog odloka je predložila komisija za volitve in imenovanja in je za 
svojega predstavnika določila poslanca Karla Lutarja. Ah želi predstavnik 
komisije še ustno obrazložiti predlog odloka? (Ne želi.) Hvala. 
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Opozarjam poslance, da je za sprejem predloga odloka o imenovanju v 
skladu z določbami poslovnika pristojen republiški zbor in da daje gospodarski 
zbor k predlaganemu imenovanju samo svoje mnenje. 

Dajem predlog odloka v razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ugotavljam, da ne želi nihče sodelovati v razpravi. Končujem razpravo in 

predlagam zboru, da obvestimo predsednika republiškega zbora, da se gospo- 
darski zbor strinja s predlaganim imenovanjem tovariša Iva Klemenčiča za 
člana sklada upravnega odbora sklada federacije za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomnih pokrajin. 

Ah se zbor strinja s predlogom? (Da.) Kdor je za, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel ugotovitev glede obravnavanega 
predloga za imenovanje. 

Preden končam današnjo sejo in se vam zahvalim za udeležbo, mi dovolite, 
da vas še enkrat opozorim na bližnji seji zbora, ki bosta 23. in 27. tega meseca. 
Ker bo potrebna dvetretjinska večina, vas prosim, da se ne glede na obveznosti, 
ki jih imate v tem mesecu, sej udeležite. Prosim vas, da spoštujete pismeno 
prošnjo-, ki sem vam jo poslal, da ne bi imeli problemov glede sklepčnosti. 
Hvala za udeležbo! 

(Seja je bila končana ob 14.15.) 
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33. seja 

(23. decembra 1971) 

Predsedoval: Tone Bole, 
predsednik gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 15.05. 

Predsednik Tone Bole: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam 33. 
sejo gospodarskega zbora skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili trije poslanci in ugotovljam, da je zbor sklep- 
čen. 

Za današnjo sejo predlagam spremenjeni in razširjeni dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 32. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. osnutek zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks; 
4. osnutek zakona o dopolnitvi zakona o komunalnih taksah; 
5. točko dnevnega reda, »osnutek zakona o republiškem davku od sred- 

stev porabe«, je izvršni svet umaknil iz postopka obravnave; 
6. osnutek zakona o nadomestilu za del obresti za kredite za izvoz; 
7. osnutek zakona o nadomestilu za del obresti pri nekaterih kreditih 

v kmetijstvu in osnovni predelavi kmetijskih pridelkov; 
8. osnutek zakona o nadomestilu za del obresti uporabnikov investicijskih 

kreditov na področju turizma v SR Sloveniji; 
9. predlog zakona o posojilu Socialistične republike Slovenije za konver- 

zijo investicijskih kreditov časopisnega in grafičnega podjetja »Delo« v Ljub- 
ljani; 

10. osnutek zakona o odplačevanju obveznega posojila za kreditiranje 
hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomne po- 
krajine Kosovo; 

11. osnutek zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča; 
12. predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1972; 
13. predlog zakona o javnih cestah; 
14. predlog odloka o razvrstitvi javnih cest II. reda v SR Sloveniji. 
Dnevni red je razširjen še s točkama: 
15. predlog zakona o začasni prepovedi prometa z zemljišči, in 
16. predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja za 

kmetijstvo in gozdarstvo. 



33. seja 305 

Izvršni svet predlaga, da bi 15. točko, to je predlog zakona o začasni pre- 
povedi prometa z zemljišči, obravnavali kot 3. točko, se pravi za poslanskimi 
vprašanji. 

Ali se zbor strinja s tako predloženim dnevnim redom? (Poslanci se stri- 
njajo.) 

Ugotavljam, da se zbor strinja in da je dnevni red sprejet. 
Moram vas obvestiti, da je predsednik republiškega zbora predlagal, da 

bi sejo nadaljevali tudi jutri, ker bomo morali usklajevati nekatere zakone. 
Zato predlagam zboru, da bi del dnevnega reda končali na današnji seji, pre- 
ostali del in usklajevanje pa opravimo na jutrišnjem dopoldanskem nadalje- 
vanju seje, ki bi se pričelo ob 9. uri. Ker je potrebna dvotretjinska večina, 
prosim, da se nadaljevanja seje za gotovo udeležite. 

Na današnjo sejo sem poleg predstavnikov izvršnega sveta in gospodarske 
zbornice povabil še predstavnike republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, 
republiškega sekretariata za finance, republiškega sekretariata za gospodarstvo, 
zavoda SR Slovenije za planiranje, predstavnika poslovnega združenja cestnih 
podjetij Slovenije, časopisnega in grafičnega podjetja »Delo« v Ljubljani in 
predstavnika vodnega sklada SR Slovenije. Prosim predstavnike, da sodelu- 
jejo v razpravi. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 
32. seje zbora. Osnutek zapisnika ste prejeli. Ah ima kdo pripombe k zapisniku 
32. seje? (Ni pripomb.) Ce ne, ugotavljam, da je zapisnik 32. seje zbora odobren. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Prvi del točke so odgovori na poslanska vprašanja. 
Na vprašanje poslanca Toneta Škvarča, ki ga je na zadnji seji zbora 

postavil izvršnemu svetu, bo odgovoril tovariš Marjan Ekart. Prosim, tovariš 
Ekart! 

Marjan Ekart: Tovariš Tone Škvarč, poslanec gospodarskega zbora 
skupščine SR Slovenije, je postavil naslednje poslansko vprašanje: Ali je 
oziroma kako bo izvršni svet oziroma sekretariat za finance izpolnil obveznost 
znižanja davka na vino, ki je bila v decembru 1970 sprejeta, na koordinacijski 
komisiji republiškega in gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije in sekre- 
tariata za finance, s tem, da se vprašanje uredi v letu 1970? 

Odgovor: Federacija pripravlja v okviru svoje pristojnosti za urejanje ob- 
davčitev prometa proizvodov in storitev nov zakon o prometnem davku, ki bo, 
kot pričakujemo, v kratkem sprejet. Ker je republika glede svojega zakona 
vezana na rešitve zveznega zakona, izvršnemu svetu in skupščini SR Slovenije 
doslej še ni bil predložen osnutek republiškega zakona o prometnem davku. Se 
pa pripravlja in bo predložen neposredno po sprejetju zveznega zakona. 

Glede na ustavno načelo, da družbenopolitične skupnosti samostojno do- 
ločajo višino davkov, ki so v skladu z zakonom njihov dohodek, in glede na 
dejstvo, da v tem primeru niso izpolnjeni pogoji, ki bi opravičevali omeje- 
vanje občin pri določitvi višine davka, je vprašanje, ali bo mogoče z novim 
zakonom uveljaviti rešitve v smislu doslej sprejetih stališč. Pač pa bi bilo 
potrebno zagotoviti čim večjo enotnost v višini občinskega davka na vino in jo 
doseči na podlagi medsebojnega dogovora občin in republike. 
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Predsednik Tone Bole: Tovariš Skvarč, ali ste z odgovorom zado- 
voljni? (Da.) 

Na poslansko vprašanje tovariša Janeza Štera, ki ga je na 32. seji zbora 
postavil izvršnemu svetu in službi družbenega knjigovodstva, bo odgovoril 
tovariš Miro Kert. Prosim! 

Miro Kert: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Tovariš 
Janez Šter, poslanec gospodarskega zbora, je postavil izvršnemu svetu naslednja 
vprašanja: 

Ali sta izvršni svet in služba družbenega knjigovodstva, centrala za Slo- 
venijo, seznanjena s pojavi, da imajo delovne organizacije po več žiro računov, 
kar preprečuje učinkovito izterjavo zahtevkov gospodarskih organizacij? 

Kakšen je obseg pojava, da ima delovna organizacija po več žiro računov? 
Kako nameravata ukrepati izvršni svet in služba družbenega knjigovodstva, 

da se taki negativni pojavi odpravijo? 
Na postavljena vprašanja dajem naslednji odgovor: Po najnovejših ugo- 

tovitvah službe družbenega knjigovodstva, centrale za SR Slovenijo, delovne 
organizacije na področju SR Slovenije nimajo po več žiro računov, z izjemo 
tistih delovnih organizacij, ki imajo v svojem sestavu samostojno organizacijo 
združenega dela z lastnostjo ali brez lastnosti pravne osebe, kar pa je v skladu 
z zakonskimi predpisi. 

V primeru omenjenih izjem, je zaščita upnikov kljub temu učinkovita, ker 
se v primeru potrebe zasežejo sredstva na vseh žiro računih, torej tudi na žiro 
računih samostojnih organizacij združenega dela, ki so v sestavu matične 
delovne organizacije. 

Dvom o pravilnem izvajanju zakonskih predpisov glede žiro računov se 
omenja vedno pogosteje. Republiški sekretariat za fihance bo v primernem, 
najhitrejšem možnem času s pomočjo strokovne komisije proučil vse veljavne 
predpise in odvisno od rezultatov tega proučevanja predložil potrebne ukrepe 
za odpravo pomanjkljivosti na celotnem jugoslovanskem: trgu. 

Predsednik Tone Bole: Ker tovariš Ster ni prisoten, vas prosim, to- 
tovariš Kert, da mu posredujete pismen odgovor. 

Poslansko vprašanje je postavil tudi poslanec Anton Zimšek. Izvršni svet 
prosi, da bi odgovoril šele na prihodnji seji, ker do današnje seje odgovora ni 
mogel pripraviti. 

S tem je prvi del te točke pri kraju in prehajam na drugi del. Kdo želi 
postaviti poslansko vprašanje? Prosim! 

Martin Vidmar: Izvršnemu svetu postavljam naslednje poslansko 
vprašanje: 

V novomeški zdravstveni regiji je bil izveden referendum, na katerem so se 
kmetje in delavci odločali o združitvi skladov zdravstvenega zavarovanja 
kmetov in delavcev. Referendum je uspel predvsem po zaslugi velike angaži- 
ranosti političnih dejavnikov na tem področju. V času pripravljanja referen- 
duma in tudi po njem so se pojavljali različni komentarji in nekaj jih bom 
navedel. Številni so se na primer spraševali, kako da akcija nima republiških 
dimenzij in zakaj ni zajela celotnega slovenskega prostora. Kako to, da se ji 
ni pridružila vsa slovenska družba, in kako to, da nekateri najvišji republiški 
forumi — omenjen je bil tudi izvršni svet — niso kazali posebnega interesa 
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ali navdušenja za združitev omenjenih skladov? Nekateri so akcijo imenovali 
predvsem kot izražanje formalnosti, drugi so poudarjali predvsem solidarnostni 
pomen, tretji nujnost itd. 

Bili so tudi komentarji, češ da gre zopet za dodatne obremenitve gospo- 
darstva in to tistega dela slovenskega gospodarstva, ki še ni najbolj razvit. 
Nekatere občine te regije namreč spadajo celo v manj razvita področja naše 
republike. Ali lahko strokovnjaki socialnega zavoda v Novem mestu, ki so 
izračunali, da bo dodatna obremenitev gospodarstva znašala sedaj 0,6 ®/o od 
bruto osebnega dohodka, zagotove, da odstotek v prihodnosti ne bo znatno višji 
in podobno? 

Res je, da gre za nove obremenitve gospodarstva, vendar se na drugi strani 
sprašujem, ali je danes res še upravičeno vprašanje, ali naj bodo vse kategorije 
prebivalstva zdravstveno zavarovane ali ne. Ali smo družbenoekonomsko in 
politično res tako šibki, ali se morajo lotiti reševanja tega problema res tam 
spodaj in še to v sorazmerno slabo razvitem delu naše republike? 

Ah je to res samo problem dolenjske zdravstvene regije? Ali se ti problemi 
ne pojavljajo tudi na Kozjanskem!, v Prekmurju, na Primorskem, na Tolmin- 
skem itd.? Zdravstvena varnost kmečkega prebivalstva je prav gotovo eden 
izmed temeljnih pogojev, da se bodo mlajši ljudje lažje odločali, da ostanejo 
na kmetijah, o čemer tudi stalno govorimo. Le tako bomo lahko tudi hitreje 
povečali donosnost in proizvodnost kmetijske dejavnosti zasebnih kmetovalcev. 

V zvezi s tem sprašujem izvršni svet kakšna so njegova stališča do nakazane 
problematike in kakšna je njegova ocena akcije v dolenjski zdravstveni regiji? 

Predsednik Tone Bole: Hvala! Kdo še želi postaviti poslansko vpra- 
šanje? Prosim, tovariš Petauer! 

Franc Petauer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Izvršnemu svetu oziroma sekretariatu za finance postavljam vprašanje v zvezi 
z gradnjo tovarne za titanov dioksid v okviru kemičnega kombinata celjske 
cinkarne. 

V letu 1969 je bila sklenjena mednarodna pogodba med Demokratično 
republiko Nemčijo in Jugoslavijo, ki jo je zastopala celjska cinkarna, o gradnji 
obrata za proizvodnjo titanovega dioksida z 49 %> udeležbo Vzhodne Nemčije. 
Cinkarna oziroma Jugoslavija bo udeležena z 51 '%>. 

Prvotna pogodbena vrednost gradnje objekta je znašala 300 milijonov 
dinarjev. Kasnejše proučitve možnosti povečanja proizvodnje od prvotno pred- 
videnih 20 000 ton na 25 000 ton in podražitve, do katerih je prišlo med gradnjo, 
predstavljajo povečanje za 130 milijonov dinarjev. Delitev dodatnih sredstev 
naj bi se opravila tako, da bi partner iz NDR. zagotovil 60 milijonov dinarjev, 
domači kreditorji pa: Jugobanka 20 milijonov, Ljubljanska banka 15 mihjonov 
in Investicijska banka 14 mihjonov. Poleg tega bi partner iz NDR zagotovil 
posebno posojilo v višini 20 mihjonov, seveda pod pogojem, da vsi navedeni 
kreditorji zagotovijo sredstva. 

Vsi naši kreditorji razen Investicijske banke Beograd so sredstva že zago- 
tovili. Investicijska banka pa odlaša iz dneva v dan. Preti nevarnost, da bo SDK 
verjetno še v tem oziroma prihodnjem letu prepovedala nadaljnjo gradnjo tega 
obrata, in s tem po vsej verjetnosti povzročila izredno visoke gmotne stroške 
in škodo, ki bo nastala zaradi ustavitve gradnje. 

20» 
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Tovarna bo stala v končni fazi 430 milijonov dinarjev. Do danes je že 
vloženo 320 milijonov dinarjev. Posledice, ki bi lahko sledile zaradi ustavitve 
del, je predvsem nadaljnji porast stroškov, ker nam je znano, da so stroški v 
času inflacije neverjetno hitro povečujejo. Danes sodeluje 280 delavcev pri 
montaži in gradnji te tovarne in ob prenehanju del bi delovna mesta seveda 
zapustili in se vrnili v svoj kraj, v Vzhodno Nemčijo, ali v republike, od koder 
so prišli. Poleg tega sta republika Slovenija in izvršni svet prevzela obveznost 
do partnerja. 

iCe dela ne bodo končana do oktobra in če nemški partner ne bo dobil 
dogovorjene količine titanovega dioksida, potem mora zvezni sekretariat za 
zunanjo trgovino po tej pogodbi nemškemu partnerju zag'otoviti domenjeno 
količino titanovega dioksida. To pomeni, da bi ga morah kupiti na prostem 
trgu in za nakup zagotoviti nova devizna sredstva. Glede na prenos obveznosti 
izvenproračunske bilance federacije na republike, se verjetno tudi to prenaša 
na našo republiko. 

V zvezi s tem postavljam izvršnemu svetu naslednji vprašanji: 
1. Ali izvršni svet, oziroma sekretariat za finance lahko vpliva na jugo- 

slovansko investicijsko banko, da odobri investicijski kredit za manjkajoča 
investicijska sredstva v znesku 14 milijonov dinarjev? 

2. Ali je možnost, da Slovenija iz svojih razpoložljivih sredstev zagotovi 
manjkajoča sredstva? 

Ce odgovor niti na prvo in niti na drugo vprašanje ne bo pozitiven, bo 
šlo to podjetje po poti velenjskega kombinata EKK. Hvala lepa! 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi postaviti poslansko vprašanje? 
Prosim, tovariš Makovec! 

Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Postavljam poslansko vprašanje sekretariatu za finance. Zanima me, kako 

se bodo zbirala sredstva za starostno in pokojninsko zavarovanje kmetijskih 
proizvajalcev v okviru republike, kako se bodo vlagala v sklad za pokojninsko 
zavarovanje kmetovalcev in kako se bodo delila med republiko in občino? 

Menim, da bo problem reševanja pokojninskega zavarovanja kmetovalcev 
verjetno težji, kot si sami predstavljamo in to prav glede vlaganja sredstev. 
Osebno sem tudi prepričan, da so mogoče kje tudi skrite rezerve oziroma bi se 
jih lahko poiskalo. Po eni strani vemo, da bodo nekateri proizvajalci lahko 
plačevali, na drugi strani pa je vprašanje ostarelih kmetov, ki plačila ne bodo 
zmogli. Slišijo se zahteve, da bi morala več prispevati družba, se pravi repu- 
bliška skupnost, občinske skupščine itd. 

Omenil sem, da bi lahko poiskali skrite rezerve. Menim, da je rezerva 
v deležu sinov in hčera ostarelih kmetov. Na kmetiji je doma star možakar 
ali samo vdova, ki ima 60, 65, 70 let. Jasno je, da ne moreta delati in tudi ne 
sama plačevati v sklad. Nekateri pravijo, da tako plačevanje ne bi bilo opra- 
vičljivo. Jaz pa menim, da bi bilo opravičljivo, če bi tudi svoj delež prispevali 
tudi sinovi in hčere ostarelih kmetov. Ce po eni strani mislimo, da mora družba, 
katere del smo vsi skupaj, prispevati v sklad, naj bi vanj v prvi vrsti prispevali 
svojci oslabelih in zapuščenih kmetov. 

Predsednik Tone Bole: Se kdo želi postaviti poslansko vprašanje? 
Prosim, tovariš Vrbančič! 
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Jože Vrbančič: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! K poslanskemu 
vprašanju sta me spodbudila članka v včerajšnjem in današnjem »Delu«, ki 
govorita o zmedi, ki je nastala ob zamrznitvi cen v gostinsko-turističnem 
prometu. 

Skoraj nisem verjel današnjemu člankarju, ki je napisal, da so pri pri- 
stojnih zveznih organih pozabili, da je v Sloveniji tudi zimska turistična sezona, 
oziroma da menijo, da je zamrznitev prišla izven sezone in jo zato na ravni 
nižjih penzionskih cen prizadete gospodarske organizacije lahko prenesejo. Ker 
pa vemo, da smo pred pragom glavne zimske turistične sezone in da se morajo 
delovne organizacije držati cenikov, ki so bili objavljeni že v juliju, postavljam 
vprašanje pristojnim republiškim organom, kako mislijo odpraviti to nepravil- 
nost. Prosim, za odgovor še na današnji seji! 

Predsednik Tone Bole: Besedo ima tovariš Razdevšek. 

Franc Razdevšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci ! 

Problem nam je znan. Videti je, da so v zveznem sekretariatu za gospo- 
darstvo pozabili, da prav v Sloveniji nastane posebem problem v turizmu, če 
zamrznemo cene dne 26. 11. Vemo, da je takrat ravno medsezona in da so 
v medsezoni pri nas popusti. V kratkem pa se bo začela visoka sezona zimskega 
turizma. Zato smo s to problematiko takoj seznanili zvezni sekretariat za 
gospodarstvo; enako je storila tudi republiška gospodarska zbornica. O teh 
zadevah razpravljajo v zvezi prav danes. 

Računamo, da bo prišlo tolmačenje, da bi za tuje goste veljal cenik, ki jim 
je bil poslan. Problem je za domače goste, za katere naj bi veljale cene z dne 
26. 11. ali pa lanski cenik zimske sezone. Videli bomo, kakšen sklep bo danes 
sprejet in bomo skušali narediti vse, da se nastala nepravilnost odpravi. Moram 
pa poudariti, da je medtem prišlo še do devalvacije in da bi bilo najbrž treba 
urediti cene glede na oboje. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Vrbančič, ali ste z odgovorom za- 
dovoljni? (Da.) 

Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje? (Ne javi se nihče.) Ugotavljam, 
da nihče več ne želi postaviti poslanskega vprašanja. 

Prehajam na 15. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o začasni prepovedi prometa z zemljišči. Predlog je predložil 
izvršni svet in hkrati predlaga, da se zakon obravnava po hitrem postopku 
v smislu 282. člena skupščinskega poslovnika. 

Ali želi predstavnik izvršnega sveta še ustno dopolniti predlog? Prosim! 

Boris Mikoš: Opravičujem se, ker bi moral o tej stvari govoriti to- 
variš Vadnjal, vendar je navzoč na republiškem zboru. Zato kot predstavnik 
predlagatelja izjavljam, da sprejemamo poročilo, ki ga je k predlogu zakona 
dala zakonodajno-pravna komisija in da se strinjamo s predlaganimi spre- 
membami. 

Z zakonom o začasni prepovedi prometa z zemljišči se za 6 mesecev pre- 
poveduje promet z vsemi zemljišči. Ne gre torej samo za to, da prepovemo 
promet s stavbnimi in kmetijskimi zemljišči, ampak z vsemi zemljišči za dobo 
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6 mesecev. V tem času naj bi se pripravili novi zakoni, tako da bi lahko to 
področje uredili popolnoma na novo. 

Zakon je le eden izmed intervencijskih zakonov, ki smo jih v zadnjem 
času pripravili in sodi med temeljne zakone za bodočo urbanizacijo in stano- 
vanjsko graditev. Da bi področje stanovanjskega gospodarstva lahko v celoti 
uredili, smo menili, da zaradi naraščanja špekulacij z zemljo prostega prometa 
z zemljišči ne moremo več dovoliti. 

Za določanje načel prometa z zemljišči republika ni pristojna, pač pa o teh 
vprašanjih odloča federacija. Ker bo torej treba urediti številna odprta vpra- 
šanja ne le znotraj republike, pač pa tudi glede pravic in pristojnosti federacije 
in republike, predlagamo, da bi prepoved veljala šest mesecev in ne tri, 
kot je bil prvotni predlog. Rok šestih mesecev pa je skrajni rok, ki ga lahko 
predlagamo tudi zaradi tega, ker so v predlogu zakona izvzete vse tiste nujne 
stvari, zaradi katerih je treba promet z zemljišči dovoliti. Tako dovolju- 
jemo promet, kadar zemljišče kupuje ali prodaja občinska skupščina ali 
od nje pooblaščena organizacija za urejanje zemljišča, kadar kmetje, ki se 
bavijo pretežno s kmetijsko proizvodnjo, kupujejo zemljo za svoje potrebe, in 
kadar gre za javni interes, to je za gradnjo infrastrukturnih in vojaških ob- 
jektov. Mislimo, da smo iz prepovedi izvzeli promet z vsemi tistimi zemljišči 
in da smo upoštevali vse tiste primere, ki jih moramo upoštevati, da bi 
šestmesečna prepoved ne onemogočila normalnega življenja. 

Prepoved je torej urejena tako, da bomo špekulacije preprečili vsaj 
za dobo 6 mesecev. Medtem bomo pripravili novo zakonodajo za področje 
zemljiške politike, ki bo takšna, da se nam dosedanja dogajanja ne bodo mogla 
ponoviti. Vemo, da povzroča neurejeno stanje zemljiške politike na področju 
urbanizacije in stanovanjske graditve ne le visoke cene, pač pa tudi politične 
težave in predvsem s tem utemeljujemo predlog in prosimo, da ga danes 
sprejmete. 

Predsednik Tone Bole : Izvršni svet torej sprejema amandmaje, ki jih 
je dala zakonodajno-pravna komisija. Tako so njeni amandmaji sestavni del 
zakona. 

Odločiti se moramo, ali sprejmemo predlog, da se zakona obravnava po 
hitrem postopku. Kdor je za ta predlog, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) 

Obveščam zbor, da o predlogu zakona ni razpravljal naš pristojni odbor. 
Ali zbor zahteva, da se predlog obravnava na pristojnem odboru in da se potem 
vrnemo k razpravi? 

Besedo ima tovariš Papič. 

Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Menim, da je potrebno, da se sestane pristojni odbor in nam posreduje stališča 
do predloga zakona. Mi pa nadaljujemo sejo. 

Predsednik Tone Bole: Slišali ste predlog tovariša Papiča. Ali se 
zbor strinja z njim? (Da.) 

Prosim, da se odbor za finance sestane v sobi 217. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo osnut- 
ka zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks. 
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Osnutek zakona je predložil izvršni svet s predlogom, da se obravnava po 
skrajšanem: postopku kot zakonski osnutek, glede na to, da nismo obravnavali 
predloga za ■ izdajo zakona. 

Ali želi predstavnik izvršnega sveta še ustno dopolniti obrazložitev? (Ne.) 
K osnutku zakona ste prejeli poročilo odbora za finance, poročilo zakono- 

dajno-pravne komisije, mnenje zasedanja delegatov občin, mnenje socialno- 
zdravstvenega zbora in mnenje skupščine občine Trebnje. Ali se zbor strinja 
s predlogom izvršnega sveta, da obravnavamo zakon po skrajšanem postopku? 
(Da.) Je kdo proti temu? (Nihče.) 

Ugotavljam, da se zbor strinja, da se osnutek zakona o uvedbi in stopnjah 
republiških davkov in taks obravnava po skrajšanem postopku, in začenjam 
razpravo. Prosim, kdo želi sodelovati v razpravi? (Ne javi se nihče.) 

Ugotavljam, da nihče ne želi sodelovati v razpravi. Zato jo zaključujem in 
predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona se v načelu sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet. Pri določitvi besedila predloga 

zakona naj prouči in upošteva pripombe in mnenja, podana v poročilu odbora 
za finance gospodarskega zbora ter zakonodajno-pravne komisije, izvršni svet 
naj prouči tudi mnenja zasedanja delegatov občin, socialno-zdravstvenega 
zbora in skupščine občine Trebnje. V obrazložitvi predloga zakona naj izvršni 
svet zavzame stališča do vseh pripomb in mnenj, če jih ne bo mogel upoštevati 
v besedilu predloga zakona. 

•3. Predlog zakona naj izvršni svet predloži skupščini SR Slovenije do 
15. januarja 1972. 

Se s tem predlogom predstavnik izvršnega sveta strinja? (Da.) 
Kdor je za tako oblikovan sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo 

roko.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo osnutka 
zakona o dopolnitvi zakona o komunalnih taksah. 

Osnutek zakona je predložil izvršni svet s predlogom, da se obravnava 
po skrajšanem postopku kot zakonski osnutek, glede na to, da nismo obrav- 
navah predloga za izdajo zakona. 

Ali želi predstavnik izvršnega sveta še ustno dopolniti obrazložitev? (Ne 
želi.) 

K osnutku zakona ste prejeli poročilo odbora za finance, poročilo zakono- 
dajno-pravne komisije in mnenje zasedanja delegatov občin. 

Ali se zbor strinja s tem, da se zakon obravnava po skrajšanem postopku? 
Kdor je za takšen postopek, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je bil postopek z večino glasov sprejet. 
Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? (Ne javi se nihče.) 
Končujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona se v načelu sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet. Pri določitvi besedila predloga 

zakona naj prouči in upošteva pripombe in stališča, izražena v odboru za 
finance in v zakonodajno-pravni komisiji. Izvršni svet naj prouči tudi mnenja 
zasedanja delegatov občin. 
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3. Predlog zakona naj izvršni svet predloži skupščini Socialistične repu- 
blike Slovenije do 15. januarja 1972. 

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

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

5. točko dnevnega reda je izvršni svet umaknil iz obravnave. Zato pre- 
hajam na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo osnutka zakona 
o nadomestilu za del obresti za kredite za izvoz. 

Osnutek zakona je predložil izvršni svet s predlogom, da se obravnava 
po skrajšanem postopku kot zakonski osnutek, glede na to, da še nismo obrav- 
navali predloga za izdajo zakona. 

Ali želi predstavnik izvršnega sveta še ustno dopolniti obrazložitev? (Ne 
želi.) 

K osnutku zakona ste prejeli poročilo odbora za proizvodnjo in blagovni 
promet, mnenja odbora za finance, poročilo zakonodajno-pravne komisije in 
mnenje gospodarske zbornice. 

Ali se zbor strinja s predlogom, da se zakon sprejme po skrajšanem 
postopku? Kdo je za predlog, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel postopek. Pričenjam razpravo. 
Kdo želi sodelovati v razpravi? Prosim, tovariš Fortuna! 

L o j z; e Fortuna: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ne vem, ali sem prezrl ali pa je v zboru resnično izpuščen čas priliva deviz, 
kar je bilo v zveznem zakonu poglavitni problem, saj so morala podjetja za vse 
izvozne kredite izkazovati tudi devizni priliv. Meni se zdi, da je to vprašanje, 
ki ga je treba razčistiti. 

Glede alternative v 2. členu menim, da ne bi kazalo sprejeti niti 90 dni 
niti 150, ampak bi bilo to glede na tehnologijo proizvodnje najboljše prepustiti 
banki. Težko je reči, komu bo določila 150 dni, komu 90 dni, ker vemo, da je 
to problematično. 

Predsednik Tone Bole: Hvala! Kdo še želi sodelovati v razpravi? (Ne 
javi se nihče.) Ker nihče več ne želi sodelovati v razpravi, jo končujem in 
predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona se v načelu sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet. Pri določitvi besedila predloga 

zakona naj prouči in upošteva pripombe in mnenja, podana v poročilu odbora 
za proizvodnjo in blagovni promet ter odbora za finance, pa tudi pripombe 
in stališča, ki so bila izražena v razpravi na današnji seji. 

V obrazložitvi predloga zakona naj izvršni svet zavzame stališča do vseh 
pripomb in mnenj, če jih ne bo mogel upoštevati v besedilu predloga zakona. 

3. Predlog zakona naj izvršni svet predloži skupščini Socialistične republike 
Slovenije do 31. januarja 1972. 

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

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 
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Prehajam na 7.točko dnevnega reda, to je na obravnavo osnutka 
zakona o nadomestilu za del obresti pri nekaterih kreditih v kmetijstvu in 
osnovni predelavi kmetijskih pridelkov. 

Osnutek zakona je predložil izvršni svet s predlogom, da se obravnava 
po skrajšanem postopku kot zakonski osnutek, glede na to, da nismo obrav- 
navali predloga za izdajo zakona. 

Ali želi predstavnik izvršnega sveta še ustno dopolniti obrazložitev? (Ne 
želi.) 

K osnutku zakona ste prejeli poročilo odbora za proizvodnjo in blagovni 
promet, mnenje odbora za finance, poročilo zakonodajno-pravne komisije in 
mnenje gospodarske zbornice. 

Ali se zbor strinja s predlogom, da se zakon obravnava po skrajšanem 
postopku? Kdor je za takšen postopek, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) 

Ugotavljam, da se zbor s tem predlogom strinja. 
Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? Tovarišica Jakofčič, 

predstavnica Ljubljanske banke. 

Malči Jakofčič: Tovarišice in tovariši poslanci! Vsaka poslovna 
banka je izredno zainteresirana za razvoj svojih poslovnih partnerjev ter 
gospodarstva kot celote in skuša spremljati tudi vsa gibanja, ki na ta razvoj 
vplivajo. Zato smo tudi v Ljubljanski banki z velikim zanimanjem proučili 
osnutek predlaganega zakona in izračunali, kaj predlagani zakon materialno 
predstavlja za investitorja in kaj za banko. Pri tem smo prišli do izredno 
zanimivih ugotovitev in zdi se nam potrebno, da vas z njimi seznanimo. 

Predlagani zakon predvideva olajšave pri plačevanju najetih investicijskih 
kreditov v obliki 4,5% do 5,25% obrestne mere tistim investitorjem v kme- 
tijstvu in osnovni predelavi, ki jim je banka odobrila investicijski kredit pod 
določenimi pogoji, to je pod 1- do 5-Letnim moratorijem in 6- do 10-letno 
odplačilno dobo. 

Benefikacija bi se vnaprej izplačala banki-kreditorju v obliki depozita 
in bi se uporabila za odplačilo prvih anuitet. Ta predlog, ki sloni na 100-odstot- 
nem kreditiranju investicije in prispevkov republike za olajšanje odplačila 
anuitet, pa je za investitorja v bistvu zelo drag, ker se pri 8% obrestni meri 
vračilo dolga v 10 letih poveča za 50®/». 

Drugo', s čimer se v banki vsak dan srečujemo, je pomanjkanje lastnih 
sredstev za udeležbo, ki je še zlasti očitno pri kmetijskih organizacijah, ki raz- 
polagajo z lastnimi sredstvi le v zelo omejenem obsegu. Tako so za povečanje 
zmogljivosti navezane skoraj izključno za bančne kredite, ki pa so zaradi 
restrikcijskih ukrepov pogosto močno omejeni. 

To nas je pripeljalo do tega, da predlagamo variantni predlog, da se re- 
publiška sredstva namesto za benefikacije plačila investicijskih kreditov upo- 
rabijo za udeležbo k investicijskim stroškom. Predlog ima več konkretnih 
materialnih prednosti: 

1. Po osnutku zakona' predlagana republiška sredstva za intervencijo v 
kmetijstvu bi znašala od 17 do 43% od kredita. Ce se namenijo za udeležbo 
k investiciji, predstavljajo pomemben dodaten potencial za bodoče investicijske 
naložbe, ki je toliko bolj dragocen, ker bi predstavljal za investitorja sredstva, 
ki jih ne bi bilo potrebno vračati. 
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2. Se potreben kredit, ki bi ga organizacije najele pri banki, bi bil za teh 
17 do 43'% manjši, kar pomeni tudi manj stroškov v obliki obresti. Primerjalni 
izračun stroškov kredita po predlaganem osnutku zakona in varianto z .udeležbo 
je pokazal veliko razliko v korist investitorja, ki znaša pri posameznih namenih 
od 10 do 43 % od vrednosti investicije. Ta »pocenitev«, če jo lahko tako imenu- 
jemo, neposredno vpliva na znižanje stroškov poslovanja oziroma povečuje 
konkurenčnost kmetijske proizvodnje. 

Nekoliko težje je za investitorja odplačevanje kreditov v prvih letih obra- 
tovanja, vendar se v ta namen lahko uporabi amortizacija. Razlika med stroški 
investicije oziroma cena kredita je med obema variantama tolikšna, da zasluži 
vso pozornost, saj se za nižje stroške zanimajo prav vsi dejavniki in to gospo- 
darske organizacije same, njihove poslovne banke in seveda družbena nad- 
gradnja, ki je z osnutkom obravnavanega zakona pokazala pripravljenost pri- 
spevati sredstva za razvoj kmetijstva. 

Za banko je varianta z udeležbo sprejemljivejša iz naslednjih razlogov: 
1. Investitor bi razpolagal z udeležbo k investiciji in se s tem približal 

kriterijem poslovne politike bank. Investitor bi kredit lahko odplačal v krajšem 
roku in tako investicijski objekt prej razbremenil obveznosti. 

2. Banke bi ob manjšem angažiranju bančnih sredstev za posamezne inve- 
sticijske objekte ob istem kreditnem potencialu lahko obravnavale več komi- 
tentov oziroma večje število kmetijskih investicij. 

3. Kreditirani investicijski objekti bi bili zaradi nižjih obresti v celoti 
rentabilnejši in varnost naložb večja. 

Za republiški sekretariat za finance oziroma za republiški proračun pa 
predlagana varianta z udeležbo ne predstavlja prav nobene materialne spre- 
membe. Hvala lepa! 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? (Ne javi 
se nihče.) Ugotavljam, da nihče več ne želi sodelovati v razpravi. 

Končujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona se v načelu sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet. Pri določitvi besedila predloga 

zakona naj prouči in upošteva pripombe in mnenja odbora za proizvodnjo in 
blagovni promet in odbora za finance gospodarskega zbora ter pripombe in 
stališča, izražena v razpravi na današnji seji zbora. V obrazložitvi predloga 
zakona naj izvršni svet zavzame stališče do vseh pripomb in mnenj, četudi jih 
ne bo mogel upoštevati v besedilu predloga zakona. 

3. Izvršni svet naj predlog zakona predloži skupščini SR Slovenije do 31. 
januarja 1972. 

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

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajam na 8. točko dnevnega reda, tojena obravnavo osnutka 
zakona o nadomestilu za del obresti uporabnikom investicijskih kreditov na 
področju turizma v naši republiki. 

Osnutek zakona je predložil izvršni svet na podlagi sklepa 29. seje našega 
zbora z dne 6. 10. 1971, ko je bil sprejet predlog za izdajo tega zakona. Ali želi 
predstavnik izvršnega sveta še ustno dopolniti obrazložitev? (Ne želi.) 
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K osnutku zakona ste prejeli poročilo odbora za proizvodnjo in blagovni 
promet, mnenje odbora za finance, poročilo zakonodajno-pravne komisije in 
mnenje gospodarske zbornice SR Slovenije. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? Prosim, tovarišica 
Jakofčičeva! 

Malči Jakofčič: Pripombe, ki sem jih navedla k osnutku zakona 
o nadomestilu za del obresti pri nekaterih kreditih v kmetijstvu in osnovni 
predelavi kmetijskih pridelkov, veljajo tudi za ta zakon. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? (Ne javi 
se nihče.) Ker se nihče več ne javi, končujem razpravo in predlagam zboru, 
da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona se v načelu sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet. Pri določitvi besedila predloga 

zakona naj prouči in upošteva pripombe in mnenja odbora za proizvodnjo in 
blagovni promet, odbora za finance našega zbora in pripombe in stališča, ki so 
bila izražena v razpravi na današnji seji zbor. 

V obrazložitvi predloga zakona naj izvršni svet zavzame stališča do vseh 
pripomb in mnenj, če jih ne bo mogel upoštevati v besedilu predloga zakona. 

3. Predlog zakona naj izvršni svet predloži skupščini SR Slovenije do 31. 
januarja 1972. 

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

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajam na 9. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o posojilu Socialistične republike Slovenije za konverzijo investi- 
cijskih kreditov časopisnega in grafičnega podjetja »Delo« v Ljubljani. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet na podlagi sklepa 29. seje našega 
zbora z dne 6. 10. 1971, ko je bil sprejet osnutek tega zakona. Vprašam pred- 
stavnika izvršnega sveta, ali želi še ustno obrazložiti predlog? (Ne želi.) 

K predlogu zakona ste prejeli poročilo odbora za finance in poročilo 
zakonodajno-pravne komisije. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? (Ne javi se nihče.) 
Ugotavljam, da nihče ne želi sodelovati v razpravi. 

Končujem razpravo in dajem predlog zakona o posojilu SR Slovenije za 
konverzijo investicijskih kreditov časopisnega in grafičnega podjetja »Delo« 
v Ljubljani na glasovanje. Kdor je za predlog, naj dvigne roko! (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 

Prehajam na 10. točko dnevnega reda. Ker je nekaj poslancev, ki 
so potrebni za obravnavo te točke dnevnega reda, še zadržanih na seji odborov, 
predlagam, da sejo prekinemo. Prosim! 

Viktor Korenčan: Morda bi se vrnili nazaj na 2. točko, na poslan- 
ska vprašanja. 
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Predsednik Tone Bole: Tovariš poslanec prosi, če bi se lahko vrnili 
na drugo točko dnevnega reda, to je na poslanska vprašanja. Se zbor strinja? 
(Da.) Prosim! 

Viktor Koren č a n : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Tovariš Vrbančič je prej postavil vprašanje glede zmede, ki je ob 
zamrznitvi cen nastala na področju turizma. Prej nisem hotel postaviti vpra- 
šanja zaradi tega, ker sem govoril s pomočnikom sekretarja za gospodarstvo 
in ker mi je le-ta dejal, da danes zvezni izvršni svet obravnava to vprašanje 
in interpelacijo nekaterih zveznih organov. Ker pa je tovariš Vrbančič že 
postavil vprašanje, na katero mu je odgovoril tovariš Razdevšek, naj povem, 
da je odgovor zelo nepopoln in z njim nisem zadovoljen. Zakaj? 

Zimski turistični aranžmaji so prodani po cenah, kakršne so bile za zimsko 
sezono 1971—1972 objavljene že aprila 1971. Danes smo že obravnavali zakon 
o beneficiranju obrestne mere za kredite v turizmu. Torej družba na eni strani 
daje, na drugi strani pa naj bi družba s tako neprimernimi ukrepi oziroma 
nerodnimi posegi posameznih državnih organov izgubila taka sredstva, za 
katera so sklenjene pogodbe s tujimi partnerji najkasneje maja oziroma junija 
1971 in za katera je že prišlo več plačil v Jugoslavijo. Ali naj bi se sedaj 
vračali, kot je tovariš Razdevšek obrazložil — na cene 1969—1970? To je 
popolnoma nelogično. Cene so bile objavljene, pogodbe so bile sklenjene, tuji 
partnerji so jih akceptirali in tuji gostje so svoje usluge že plačali. Kdo bo 
v tem primeru zaslužil? Zaslužili bi tisti, ki so zaslužili tudi lani, ko je bila 
uveljavljena razlika v dolarjih oziroma ko so revalvirali valute. Zaslužile so 
potovalne agencije. 

Lani smo se zavzemali, da cen ne bi objavljali samo v dolarjih, ker smo 
vedeli, kaj se pripravlja in da naj bi se cene objavile v več nacionalnih valutah. 
Za leto 1972 smo tudi sklepah pogodbe v nacionalnih valutah in ne samo v 
dolarjih. Ce se sedaj strinjamo, da bi obveljale cene mrtve sezone, v glavni 
zimski sezoni, potem bi se morali tudi kar potihoma strinjati, da bi tisti, ki so 
sklepali pogodbe za leto 1972 v nacionalnih valutah — to pa je vse slovensko 
Primorje, vrsta drugih organizacij v Sloveniji pa tudi del Dalmacije — izpustili 
iz rok 250—300 milijonov din. Ta sredstva bi turistične organizacije lahko 
zaslužile z že sklenjenimi aranžmaji brez pripomb tujih partnerjev in gostov. 
Tako pa naj bi po tej logiki tujim partnerjem sedaj sporočili, da jim glede na 
devalvacijo našega dinarja zmanjšujemo cene. 

Tovariši in tovarišice! Mislim, da to je popolnoma nepravilno, saj vemo, 
kaj se je dogajalo v preteklem letu. Močna inflacija je prav tem delovnim 
organizacijam povzročila hud glavobol, in vemo, da je akumulacija kljub 
bistveno povečanemu obsegu turizma enaka oziroma celo manjša. Taka pa je 
zaradi nespretnih potez nekaterih državnih organov, ki so predloge tako 
površno obdelali. 

Zdi se mi, da se s takim odgovorom ne moremo strinjati. Cene so bile 
objavljene, pogodbe so bile sklenjene, predujmi so že plačani, gostje so plačah, 
sedaj pa naj mi, kot bogata, zelo akumulativna panoga, sporočimo tujim 
partnerjem, da jim znižamo cene za toliko, kolikor znaša razlika med mrtvo in 
glavno sezono. 

To se mi ne zdi samo zelo nespretno, ampak celo škodljivo, ker gre za 
velika sredstva. 
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Zato mislim, da so prizadevanja sekretariata za gospodarstvo in prizade- 
vanja gospodarske zbornice Slovenije koristna in prav bi bilo, da jih podpre 
tudi naš zbor in da se pri zveznem izvršnem svetu doseže, da se kot veljavne 
priznajo do 26. 11. 1971 objavljene cene, ne pa trenutne cene mrtve sezone. 

Predsednik Tone Bole: Prosim, tovariš Razdevšek! 

Franc Razdevšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Videti je, da se s tovarišem poslancem nisva prav razumela. Jasno sem 
povedal, kakšne informacije imamo in kako kaže, da se bodo stvari obrnile. Za 
tujega gosta bo verjetno veljala cena, ki je bila javljena, torej tista, za katero 
je neko podjetje sklenilo pogodbo s tujim partnerjem. 

Drugačno je tolmačenje za domačega gosta. Pravijo, da bi za domačega 
gosta morala veljati ali cena z dne 26. 11. 1971 ali laJiski zimski cenik. Povedal 
sem tudi, da je to del rešitve. Drugi del je povezan z devalvacijo. Naš odbor za 
turizem in republiški sekretariat za gospodarstvo bosta skupaj z gospodarsko 
zbornico to proučila in poslala predloge zveznemu izvršnemu svetu in zveznemu 
odboru za turizem. 

Predsednik Tone Bole: Hvala! Obveščen sem, da je odbor za družbeno- 
ekonomske odnose končal sejo. Tako prehajamo na 10. točko dnevnega 
reda, to je na obravnavo osnutka zakona o plačevanju obveznega posojila 
za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik 
in avtonomne pokrajine Kosovo. 

Zakon je predložil v obravnavo izvršni svet s predlogom, da se obravnava 
po skrajšanem postopku že kot zakonski predlog in ne kot osnutek zakona, 
kot je prvotno predlagal. Za nov predlog izvršnega sveta ste zvedeli iz pisme- 
nega sporočila. 

Ali želi predstavnik izvršnega sveta še ustno dopolniti predlog? (Ne želi.) 
Poročevalec odbora je tovariš Lesar. Prosim! 

Jože Lesar: Predlagano spremembo v metodi zbiranja sredstev za 
posojila za nerazvita področja. V prejšnji prilogi je izvršni svet formiral 
konstrukcijo, ki jo poznate. Odbor za družbenoekonomske odnose je skupaj 
z odborom za finance na treh sejah razpravljal o tem in že v začetku izrazil 
dvom o tako postavljeni konstrukciji, ker je očitno, da stopnje vplačevanja 
posojila niso bile rezultat poglobljenih analiz, stanja in pogojev, v katerih 
gospodarijo posamezne panoge. Šlo je le za to, da izvršni svet najde instrument, 
s katerim bo zbral toliko sredstev, da bo pokrita obveznost do federacije za 
nerazvita področja. 

Odbor je predlagal resno pripombo k tako oblikovanim stopnjam. Menili 
smo, da gre za prehoden zakon in za prehoden instrumentarij. Pravičnejše bi 
bilo, če bi se za zbiranje teh sredstev uporabil sistem, ki je že doslej veljal 
v zveznem merilu, to je sistem razvrstitve panog in dejavnosti v skupine za 
plačevanje davka na osnovna sredstva. Pri tem pa bi bilo treba upoštevati in 
narediti nekatere popravke. Nekatere panoge je treba oprostiti teh dajatev, 
tako kot je bilo predlagano že v prvotnem konceptu izvršnega sveta, da se 
nekaterim zmanjša procentna stopnja pri tem posojilu, da pa se v konstrukcijo 
vključita tudi dejavnost, ki doslej nista bili v tem sistemu, to je papirna in 
celulozna industrija. 
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Pravkar smo imeli sejo skupaj z odborom za finance gospodarskega zbora 
in z odborom za družbenoekonomske odnose republiškega zbora. Soglasno smo 
sprejeli sklep, da se v načelu sprejme predlog, ki ga bom obrazložil. 

Predlagamo, da se uporabi sedanji sistem razvrstitve gospodarskih dejav- 
nosti pri plačevanju davka na osnovna sredstva, samo da se nekoliko dopolni. 
Ker višina stopenj, ki so veljale za plačevanje davka na osnovna sredstva, ne 
zadošča za kritje obveznosti naše republike do federacije. 

Menimo, da je ta oblika in metoda zbiranja sredstev za posojilo za neraz- 
vita področja prehodnega značaja in da bo veljala le za prvo polletje leta 1972. 
Medtem bo opravljena revalorizacija osnovnih sredstev in zahtevamo, da izvršni 
svet v prvem polletju pripravi nov predlog zakona o posojilu za nerazvita 
področja, ki naj bi veljal za določeno obdobje. Predlog mora temeljiti na novih 
vrednostih osnovnih sredstev, na novih, že znanih elementih in pogojih po- 
slovanja posameznih dejavnosti, skratka, lahko bo rezultat in sinteza analize 
stanja gospodarstva. 

V posameznostih predlagamo, da se 5. člen zakona spremeni tako, da se 
glasi: 

»Splošna stopnja za posojilo znaša 4,2fl/o. 
Po splošni stopnji se vplačuje posojilo za vse dejavnosti, za katere ni v tem 

zakonu predvidena nižja stopnja oziroma oprostitev plačevanja posojila.« 
Med zadnjim 5. in 6. členom se doda nov 6. člen, ki se glasi: 
»Po stopnji 3,9 °/o se vplačuje posojilo za naslednje dejavnosti: 
— industrija (razen industrijskih dejavnosti, za katere je v tem zakonu 

predpisana nižja stopnja ali oprostitev); 
— gradbeništvo; 
— proizvodna obrt.« 
7. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Po stopnji 1,75®/# se vplačuje posojilo za naslednje dejavnosti: 
— proizvodnja celuloze in papirja; 
-— tekstilna industrija (razen proizvodnje bombažne preje in tkanin); 
— proizvodnja mlinskih, žitnih izdelkov, dejavnost pekarn, predelava in 

konserviranje sadja, zelenjave, mesa, rib, mleka, klanje živine, spravljanje 
živil v silose, mehanizirana skladišča in hladilnice ter sušenje semenskega 
blaga; 

— založniška dejavnost; 
— promet (razen železniškega prometa, mestnega prometa, ter dejavnosti 

luk in pristanišč).« 
8. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Po stopnji 1 ®/o se plačuje posojilo za naslednje dejavnosti: 
— proizvodnja, prenos in distribucija električne energije; 
— proizvodnja koksa in plinarne; 
— proizvodnja izdelkov črne metalurgije; 
— dejavnosti storitvene obrti; 
-— gostinska dejavnost; 
— dejavnost turističnega posredovanja; 
— proizvodnja bombažne preje in tkanin.« 
9. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Obveznosti plačevanja posojila pa so oproščene naslednje dejavnosti: 
— proizvodnja premoga, sušenje premoga in briketiranje; 
— rudniki barvnih kovin; 
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— rudniki nekovinskih rudnin; 
— kmetijstvo; 
— ribištvo; 
— gozdarstvo; 
— vodno gospodarstvo; 
— železniški promet; 
— dejavnost luk in pristanišč; 
— dejavnost letališč; 
— mestni promet; 
—• stanovanjska dejavnost; 
— komunalna dejavnost; 
— časopisna dejavnost. 
Dalje so oproščena še osnovna sredstva: 
— javna komunikacijska sredstva (ceste); 
— ladje, ki se uporabljajo pretežno ali izključno za prevoz potnikov; 
— zemljišča; 
— gozdovi in gozdne poti; 
— zaščitni vodnogospodarski objekti; 
— objekti za namakanje in osuševanje zemljišč; 
— naprave za čiščenje vode in zraka; 
— osnovna sredstva podjetij, ki proizvajajo za določene vojaške potrebe, 

in sicer samo tisti del osnovnih sredstev, ki pomenijo proizvodno rezervo JLA.« 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Lesar! Menim, da so spremembe tako 
pomembne, da je potreben odmor, da bodo poslanci lahko prebrali poročilo. 
Zanima me tudi, ali je bil predstavnik izvršnega sveta na seji odbora. 

Jože Lesar: Predstavnik izvršnega sveta je bil navzoč na seji odborov 
in je izjavil, da se s predlogom strinja. Strinjal se je, da vse to posredujemo 
v obliki amandmajev. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Nemec, prosim! 

Štefan Nemec: Predstavnik izvršnega sveta je rekel, da bo obraz- 
ložil še stališče do časopisne dejavnosti. Prvotni predlog je bil, da bi plačevala 
1,75'%. Menim namreč, da bi morali ločiti »založništvo*< od časopisne dejav- 
nosti«. 

Vendar lahko razpravo nadaljujemo, ker je bil na seji odborov navzoč 
predstavnik izvršnega sveta. 

Predsednik Tone Bole: Predstavnik izvršnega sveta, ki mora so- 
delovati pri obravnavi te točke, je še zadržan. Zato se vrnimo k 15. točki 
dnevnega reda, to je na obravnavo predloga zakona o začasni prepovedi 
prometa z zemljišči. 

Slišali smo uvodno besedo tovariša Mikoša, pa tudi naš odbor je že končal 
sejo. Prosim tovarišico Zlebnikovo, da poroča. 

Mara Zlebnik: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Odbor za fi- 
nance se je sestal in sprejel naslednja stališča do predloga: 

1. Odbor podpira predlog, da se zakon obravnava po hitrem postopku. 
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2. Odbor meni, da je sprejem zakona iz razlogov, ki jih je podal in 
obrazložil predstavnik predlagatelja, nujen in predlaga, da se sprejme zakon, 
v takem besedilu, kot je bil predložen, torej brez dopolnitev in brez sprememb. 

Odbor je obravnaval tudi amandmaje zakonodajno-pravne komisije in se 
z njimi strinja. Menili pa smo, da so ti amandmaji s tem, da jih je sprejel 
predlagatelj, sestavni del predloga zakona. 

Predsednik Tone Bole: Pričenjam razpravo o predlogu zakona o Za- 
časni prepovedi prometa z zemljišči. Kdo želi sodelovati v razpravi? Prosim, 
tovariš Puterle! 

Franc Puterle: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice! Preseneča 
me izredno hiter postopek. Zdi se mi, da je bil zakon v izvršnem svetu hitro 
sprejet, da se hoče z njim nekaj narediti, kaj se bo naredilo, pa še ni pred- 
videno. Pri tem pa ni nihče pomislil, da se s tem zakonom naredi strahovita 
škoda gospodarskim organizacijam, predvsem tistim, ki imajo programe razvoja 
za leto 1972 oziroma za naslednja leta. Gospodarska organizacija, ki ima v 
svojem programu gradnjo industrijskih objektov oziroma objektov za svojo 
rabo in ki v tem trenutku še ni odkupila vsega ali pa je odkupila le del 
zemljišča v letu 1972, ne bo mogla uresničiti svojih gradbenih načrtov, ker 
zemljišča ne bo mogla odkupiti. Vemo pa, da zakon, ki naj bi veljal šest 
mesecev, pri nas pomeni zakon, ki bo veljal vsaj eno leto. 

Zato predlagam, da se v drugi člen vključijo med izjeme tudi delovne 
organizacije, ki so sprejele razvojni program. 

Predsednik Tone Bole: Prosim predstavnika izvršnega sveta, da pove, 
ah je ta predlog že vsebovan v 2. členu. 

Boris Mikoš: Drugi člen je zelo jasen. Prvi člen omejuje promet v 
celoti, drugi člen pa dela izjeme. Določbe tega zakona ne veljajo za promet 
z zemljišči, ki ga opravljajo občinske skupščine, organizacije združenega dela, 
ki so pooblaščene za urejanje in oddajanje mestnega zemljišča, ne velja za 
promet z zemljišči, ki so potrebna za infrastrukturne objekte in za vojaške 
objekte, in ne velja za pridobivanje zemljišč z dedovanjem. To se pravi, da 
bo zakon prizadel organizacije združenega dela s področja gospodarstva, če bi 
želele graditi objekte za svoje potrebe, zemljo pa pridobivajo v direktnem 
odkupu same. Ce pa gre za promet z zemljišči splošnega ljudskega premoženja, 
to se pravi družbene lastnine, ali če se promet opravi prek občinske skupščine, 
potem pa taka organizacija združenega dela ne bo prizadeta. 

Poudarjam, da nam je šlo pri prepovedi prometa z zemljišči za to, da 
naredimo samo najnujnejše izjeme in to tiste, ki pomenijo ustavitev življenja, 
brez katerega ni mogoče naprej. Ce bi sprejeli formulacijo, da je promet prost 
tudi za vse tiste organizacije, ki imajo sprejet razvojni program, bi s tem 
naredili izjemo skoraj za vse, saj je le malo organizacij združenega dela, ki ne 
bi imele v taki ali drugi obliki sprejetega razvojnega programa in bi taka 
izjema v bistvu predstavljala celoten promet v družbenem sektorju. Prepovedan 
bi bil le nakup v zasebnem sektorju. 

Ce sprejmemo ta amandma, potem bi bil zakon lahko povsem preprost, 
ker bi v enem samem členu rekli, da občani ne smejo več trgovati z zemljišči, 
vsi drugi pa lahko. To pa ni namen niti cilj tega zakona. Hvala lepa! 
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Predsednik Tone Bole: Tovariš Puterle! Slišal si obrazložitev. Ali še 
vztrajaš pri amandmaju? 

Franc Puterle: Oprostite, meni ta odgovor ni dovolj. Predvsem zato, 
ker menim, da želimo z zakonom o začasni prepovedi prometa z zemljišči na 
vsak način narediti red v prometu z zemljišči na eni strani, na drugi strani pa 
tudi preprečiti vse špekulacije, ki so se doslej pojavljale. Pri gospodarskih 
organizacijah, ki izvajajo svoj program, ni bilo špekulacijskih teženj v prometu 
z zemljišči. Zato menim, da je treba tem gospodarskim organizacijam dovoliti, 
da bi lahko direktno odkupovale zemljišče od kmetov, za svoj razvoj. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Puterle, ti torej vztrajaš? (Da.) 
Prosim, da predložiš amandma pismeno, pristojni odbor pa naj zavzame 

stališče do amandmaja. 
Besedo želi tovariš 2ligon. 

Žarko Žigon: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Predlagam amandma k 2. odstavku 2. člena. Odstavek naj se glasi: »Do- 

ločbe tega zak6na tudi ne veljajo za promet s kmetijskimi zemljišči, če je kupec 
kmet, ki se bavi izključno s kmetijstvom, in kmetijske delovne organizacije, če 
zemljišča uporabljajo še naprej za kmetijsko obdelavo in če je zemljišče po 
sprejetem urbanističnem dokumentu tudi v bodoče namenjeno za kmetijstvo.« 

Ce tega ne naredimo, bo nastal problem tam, kjer je kupec kmetijskih 
zemljišč v prvi vrsti kmetijska delovna organizacija. Če bi tej kdo ponudil 
zemljo v nakup, bi jo morala glede na določbe tega zakona zavrniti. 

Predsednik Tone Bole: Je to formalno predložen amandma? (Da.) 
Tovariš Gole, prosim! 

Ivan Gole: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Tudi jaz podpiram 
amandma tovariša Puterla, ki ga je predlagal iz meni precej znanih vzrokov. 

Pozdravljam hitro akcijo izvršnega sveta, da ukrenemo vse, da špekulacije 
z zemljišči v resnici prenehajo in da se promet z zemljišči kompleksno uredi. 
Ne smemo pa gledati stvari enostransko. S tem ukrepom lahko gospodarstvu 
povzročimo dvojno škodo. V celoti se strinjam s predlogom tovariša Puterla. 
Prikazal je, kakšen problem nastane za delovno organizacijo, ki ima svoj raz- 
vojni program in zagotovljena finančna sredstva. Zaradi tega ukrepa se lahko 
gradnja odloži za pol leta ali pa celo leto dni. Mislim, da bi bila to velika 
škoda za delovno organizacijo. 

Na drugi strani pa so delovne organizacije, ki izvajajo gradbena dela. V 
zadnjem času, kažejo podatki, da bo investicij v prihodnjem letu znatno manj, 
kot jih je bilo doslej. Te delovne organizacije so že tako v velikih skrbeh, kam 
že sedaj in kam v prihodnje s sproščenimi kapacitetami. 

S tem ukrepom, bi poleg tega lahko tudi zmanjšali investicijsko dejavnost, 
tako da škode ne bodo trpele le tiste delovne organizacije, ki ne bodo mogle 
pravočasno izvajati razvojnih programov, temveč tudi tiste, ki zaradi tega ne 
bodo izrabile proizvodnih zmogljivosti. 

Predsednik Tone Bole: Hvala. Kdo še želi sodelovati v razpravi? 
Prosim, tovariš Polajnar! 

21 
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Tone Polajnar: Zdi se mi, da bo učinek tega zakona le prehud. 
Promet z zemljišči bi bil prepovedan do 30. junija. V času učinkovitega 
začetka gradbene sezone bi naše gradbeništvo stalo samo zaradi tega, ker do 
30. junija ne more biti opravljen noben promet z zemljišči. 

V začetku 2, člena se govori o tem, da določbe tega zakona ne veljajo 
za promet z zemljišči, ki ga opravljajo občinske skupščine, oziroma pooblaščene 
delovne organizacije. Spominjam se, da smo na odboru za družbenoekonomske 
odnose že nekajkrat ugotavljali, kakšna škoda je, da skupščina občine in 
pooblaščene organizacije nimajo dovolj sredstev, da bi odkupovale zemljišča 
od zasebnih lastnikov, dokler niso komunalno opremljena. 

Iz tega izhaja, da skupščine občin oziroma pooblaščene organizacije zdru- 
ženega dela niso lastniki velikih zazidalnih površin. Večina zemljišč, ki bi 
morala priti v naslednji sezoni med stavbna ali gradbena zemljišča, je še v lasti 
zasebnikov. Kot razumem določbe tega člena, bi niti skupščine občin niti 
pooblaščene organizacije združenega dela v tem času ne mogle kupovati kme- 
tijskih zemljišč zato, da bi jih opremile in oddale za gradnjo. 

Predsednik Tone Bole: Kdo želi še sodelovati v razpravi? Tovariš 
Vrbančič, prosim! 

Jože Vrbančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Popolnoma se strinjam z intencijo tega zakona. Pridružujem pa se predlogu 
tovariša Puterla. Mislim, da je le treba narediti razmejitev med razvojnimi 
programi, ki jih imamo v gospodarskih organizacijah in tekočimi, že začetnimi 
investicijami. 

Kolikor ne bi sprejeli njegovega amandmaja, predlagam, da dopolnimo 
2. člen tako, da bi dovolili promet z zemljišči tudi za začete investicije v gospo- 
darstvu. 

Predsednik Tone Bole: Vi ste uvodoma podprli amandma tovariša 
Puterla. Ali sedaj predlagate k 2. členu po vsebini podoben, svoj amandma? 

Jože Vrbančič: Da. Saj gre le za natančnejše besedilo. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Prosim, 
tovarišica Zlebnik! 

Mara Zlebnik: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Obveščam zbor, 
da je bil odbor seznanjen s predlogom amandmaja tovariša Puterla, ki ga je 
s svojim predlogom podprl tovariš Vrbančič. Odbor je o tem razpravljal in 
razmišljal, kako bi vendarle skušal omiliti probleme, ki jih bo sprejem tega 
amandmaja povzročil v gospodarstvu. Predlagano je bilo, da bi se to rešilo 
tako', da bi dali v zakonu pooblastilo izvršnemu svetu, da bi bila v izjemnih 
opravičenih primerih, kadar gre za gospodarske projekte, ki so že odobreni, 
možna izjema. Izvršni svet bi v teh primerih lahko izjemoma odobril promet 
z zemljišči. Vendar je tudi od tega stališča odbor kasneje odstopil, ko mu je 
predstavnik predlagatelja ponovno obrazložil stališče izvršnega sveta, ki je 
tako dikcijo tudi zavrnil. Ko smo bili obveščeni o tem, da je pristojni odbor 
republiškega zbora sprejel 2. člen v besedilu, kot je predloženo, smo se odločili 
za to, da takega amandmaja ne predložimo. 
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Predsednik Tone Bole: Tovarišica Zlebnikova! Ali boste še enkrat 
obravnavali predložena amandmaja, ali mislite, da ste ju zavrnili že s stališči, 
ki ste jih zavzeli na seji? 

Mar a Z 1 e b n i k : Mislim, da bi se moral odbor ponovno sestati. 

Predsednik Tone Bole: Prosim predstavnika izvršnega sveta, da pove 
svoje mnenje o amandmajih. 

Boris Mikoš: Tovariši! Že v pripravi zakona smo razpravljali o tem, 
ali naj gospodarske organizacije izvzamemo iz tega zakona. 

Mislim, da ne bom povedal nič novega, če rečem, da sta v prometu z 
zemljišči in v špekulacijah z zemljišči dokaj enakopravno zastopana privatni 
in družbeni sektor. Zaradi tega boste videli v 2. členu zakona, da veljajo 
izjeme le za tisti del družbenih dejavnosti, ki same po sebi ne morejo pre- 
plačevati zemljišč: Izvzeti so ti in drug nihče. 

Intencija zakona je v tem, da na področju prometa z zemljišči preprečimo 
preplačevanje, bodisi da preplačujejo družbene organizacije bodisi privatniki. 
Prav zaradi tega smo trdno stali na stališču in še vztrajamo na tem, da dru- 
gačne izjeme niso mogoče. Mislimo, da bi sicer zakon izgubil svoj osnovni 
smisel. Zakon ni usmerjen proti prometu z zemljišči samo med občani in za 
občane, ampak proti vsakršni špekulaciji na tem področju. 

Poudarjam, da je nemogoče sprejeti izhodišče tovariša Futerla, ko pravi, 
da je namen tega zakona preprečitev špekulacije. Ne! To ni namen tega zakona. 
Z njim hočemo samo ustvariti šestmesečni moratorij, v času katerega bomo 
pripravili zakone in z njimi vsaj nekoliko uredili te stvari, pri tem pa upošte- 
vali, da so materialni pogoji sedaj drugačni, kot so bili takrat, ko smo spreje- 
mali sedaj veljavno zakonodajo. 

Namen tega zakona je torej ustvariti moratorij in dati družbi čas, da še 
enkrat premisli stvari in te probleme uredi drugače. Zavzemam se za to, da 
ne odpiramo možnosti, najmanj pa tako širokih možnosti za izjeme, kot so 
tukaj predlagane. 

Pojma organizacija, ki ima že začeto investicijo1, po mojem v zakon sploh 
ne moremo napisati, ker bi morah določiti, kaj je začeta investicija. Ze začeta 
investicija je bržkone tista, kjer smo že začeli nekaj kopati. Ce je v tem smislu 
investicija začeta, je protizakonita, če investitor še ni lastnik zemljišča. Brez. 
lastništva zemljišča ne more imeti lokacijske odločbe, brez te ni gradbenega 
dovoljenja itd. Mislim, da to vsi enako dobro poznamo. 

Prav tako mislim, da bi bilo neprimerno, da se izvršnemu svetu v tej 
situaciji, ko ima tako zahtevne in odgovorne naloge, naloži še vloga filtra. Če 
bomo postavili v zakon možnost za dovoljevanje izjem, bomo imeli nekaj sto 
prošenj, ker bo vsak menil, da je upravičen. 

V razpravi na odboru smo tudi o teh variantah in možnostih resno raz- 
mišljali in se zedinili, da ne odpiramo možnosti izjem za teh 6 mesecev, čeprav 
se strinjam, da bodo v nekaterih primerih najbrž res težave. Mislim, da jih 
vsak naš oster ukrep prinaša s seboj. Omejitve na področju dohodka, 30°/» 
depoziti itd. so enako ostri, nič manj boleči in včasih še hujši ukrepi, kakor pa 
je prepoved prometa z zemljišči. 

Opozarjam še na to, da je eden izmed razpravljalcev napačno razložil do- 
ločbe 2. člena, ko se govori o prometu, ki ga opravljajo občine. Ves promet 
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z zemljišči, ki ga opravljajo občine, je prost in ga zakon ne zadeva. Če bo šlo 
za take primere, da bo promet opravljala občina, potem je tudi v teh izjemnih 
primerih odprta pot. Seveda pa ne z neposrednim kupovanjem na relaciji 
podjetje—občan. To pa ne. 

Občina je v celoti svobodna v vseh smereh. Lahko prodaja in kupuje, ker 
menimo, da bo občina pobirala rento. Zakon teži za tem, da onemogoči splošno 
izigravanje glede dohodka, glede plačila iin tako naprej. 

Ne delamo si utvar, da bomo s tem zakonom te stvari v celoti preprečili, 
smo pa globoko prepričani, da jih bomo bistveno zmanjšali in ustvarili tudi 
pogoje za sprejem nove zakonodaje do konca junija prihodnjega leta, s katero 
bomo ustvarili nove odnose na tem področju. 

Mislim, da ne izdajam nobene skrivnosti, če povem, da si Slovenija že nekaj 
časa prizadeva, da bi ustvarila sklade za nakup zemljišč s strani občinskih 
skupščin in da bi se obogatil naš družbeni zemljiški sklad za potrebe urbanih 
sredin. Na drugi strani si republika prizadeva, da bi dobila več vpliva pri 
določanju prometa z zemljišči, česar danes nimamo v svojih rokah. Mislim, 
da je ta ukrep o prepovedi tudi resno opozorilo zveznim organom o tem, v 
kakšnem položaju se na področju zemljiške politike v Sloveniji nahajamo in 
da je treba ali hitreje prilagoditi zvezno zakonodajo ali pa republiki dati 
širše možnosti, da svojim specifičnim razmeram primerno ureja te zadeve. 

Prosim vas, da podprete ta zakon, ker se mi zdi, da je v tem trenutku 
njegov takojšen in pravočasen sprejem tudi velikega političnega in ne samo 
materialnega pomena za našo družbo. Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Prosim tovariš Puterle! 

Franc Puterle: Menim, da ni vse zlato, kar se sveti v tem prometu 
z zemljišči. To vsi dobro vemo. Tudi občine niso angelčki, ker vemo, da so 
občine organizacija, ki urejajo ta zemljišča, gospodarske organizacije prepuščale 
na milost in nemilost in jih prepustile izkoriščanju. Imamo primere, ko so se 
cene zemljišč, prodanih s strani teh organizacij, ki so jih občine pooblastile za 
urejanje, dvignile 2000-kratno. Pri tem mora gospodarska organizacija še po- 
sebej plačevati komunalne naprave. Zato vztrajam pri amandmaju, ki sem ga 
prej predlagal. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Puterle torej' ne odstopa od amand- 
maja. Pa vi, tovariš Žigon? (Tudi ne.) 

Prosim, tovariš Gole! 

Ivan Gole: S predstavniki izvršnega sveta se ne strinjam, kajti pre- 
pričan sem, da prehajamo v drugo skrajnost. Prva skrajnost je bila ta, da smo 
za ta problem dolgo vedeli, da smo o njem na tem zboru že nekajkrat raz- 
pravljali, opozarjali, vendar brez uspeha. Ce bi pred zasedanjem konference 
Zveze komunistov sprejeli sklep, ki se predlaga danes, ne bi nič zgrešili in je 
škoda, da smo čakali. 

Sedaj pa gremo v drugo skrajnost in sprejemamo nekaj, kar bo negativno 
vplivalo na gospodarstvo. Zato vprašam, kdo bo nosil posledice? Vztrajam pa 
pri svojem predlogu! 
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Predsednik Tone Bole: Predstavnik matičnega odbora je zahteval, da 
se odbor ponovno posvetuje in da zavzame stališča do teh amandmajev. To- 
varišica Zlebnik, kdaj naj bi imel odbor sejo? 

Mara Zlebnik (iz klopi): Sejo bi lahko imeli takoj. Trajala pa bo 
mogoče pol ure. 

Predsednik Tone Bole: Prosim, predstavnik izvršnega sveta! 

Boris Mikoš: Tovariš predsednik! Ker je bil zakon v nespremenjenem 
tekstu sprejet v republiškem zboru, mislim, da moramo pohiteti, da bi v 
primeru, če bo na tem zboru sprejet zakon v drugačnem besedilu, lahko 
še uskladili besedilo. Če pa to odložimo, izgubi svoj smisel. 

Predsednik Tone Bole: To je res. S tem zakonom se ne smemo 
igrati. Ce ga odložimo za dan, dva, bo cela vrsta špekulacij. Zato ga moramo 
danes sprejeti, sicer se bodo pojavili zelo neprijetni problemi. 

Odbor za finance bo imel sejo v sobi 217. Prosim, da se seje udeleže 
predlagatelji amandmajev in predstavniki izvršnega sveta. 

Odrejam 20 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 17.10 in se je nadaljevala ob 18 10.) 

Predsednik Tone Bole: Predlagam, da danes dokončamo še dve točki 
dnevnega reda, o katerih smo prekinili razpravo, ker so zasedah odbori. To 
sta zakon o začasni prepovedi prometa z zemljišči in zakon o vplačevanju 
obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno 
razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo. Jutri pa začnemo ob 9. uri. 

Vračamo se na 15. točko dnevnega reda, to je k zakonu o začasni 
prepovedi prometa z zemljišči. Prosim poročevalca odbora za finance, da poroča. 
Prosim, tovarišica Zlebnikova! 

Mara Zlebnik: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Odbor je ob- 
ravnaval 4 amandmaje: amandma tovariša Puterla, tovariša Vrbančiča, tovariša 
Goleta in tovariša Zigona. 

Pismeno smo sprejeli amandma tovariša Zigona, drugi trije pa so bili 
ustni. Nanašajo se na problem investicij v gospodarstvu in na predlog, da se 
dopolni drugi člen zakona, amandma tovariša Zigona pa se nanaša na problem 
kmetijstva. Predlagano je, da se v drugi odstavek 2. člena vključijo tudi 
kmetijske delovne organizacije, kadar nastopajo kot kupec kmetijskega zem- 
ljišča, če je zemljišče še naprej namenjeno kmetijski obdelavi in če je po 
sprejetem urbanističnem dokumentu tudi v bodoče namenjeno za kmetijstvo. 

Odbor predlaga, da se sprejme amandma tovariša Zigona, to se pravi 
amandma, ki se nanaša na problem kmetijskih organizacij. 

Odbor zavrača vsebinsko enake amandmaje tovariša Puterla, tovariša 
Vrbančiča in tovariša Goleta. Ob ciljih, ki jih je obrazložil predlagatelj in ki se 
nedvomno nanašajo na širši družbeni interes, da se odpravi nered na tem 
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področju, sodi odbor, da pravzaprav ne bi kazalo ponovno odpirati vrat. Zato 
po oceni odbora amandmajev tudi ni mogoče sprejeti. 

Odbor sodi, da bo zakon v celoti, tak kot je predložen, učinkoval le, če bo 
tudi dosledno izvajan. Zato se je odbor — ne glede na to, da se globoko 
zaveda problemov, ki bodo nastali in ki so jih navedli. oziroma obrazložili 
predlagatelji amandmajev — z večinskim mnenjem odločil, da podpre tak 
predlog, kakor ga imamo pred sabo. 

Amandmaje zavračamo še posebej zaradi tega, ker sodimo, da bo nakazane 
probleme mogoče rešiti tudi v primeru, če bo zakon sprejet tak, kot je pred- 
ložen, pod pogojem, da se v začete akcije in v sprejete projekte vključi občinska 
skupščina kot posrednik nakupa in prodaje zemljišča. Mislimo, da bodo ob- 
činske skupščine pri tem upoštevale intencije tega zakona. Če omogočimo tako 
širok krog izjem, je res vprašanje, če ima zakon sploh smisel. Hvala lepa! 

Predsednik Tone Bole: Ali tovariš Puterle, Vrbančič in Gole glede 
na stališče odbora še vztrajate pri svojih amandmajih? Tovariš Gole, prosim! 

Ivan Gole: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Res so bili predlagani 
4 amandmaji, vsebinsko pa gre samo za dva. 

Prvi amandma, ki ga je odbor sprejel, se nanaša na kmetijske organizacije, 
amandma tovariša Puterla, moj in tovariša Vrbančiča pa se v bistvu vse- 
binsko ujemajo. Vsi hočemo isto. Zato govorim tudi v imenu tovariša Puterla. 
v imenu tovariša Vrbančiča ne morem, ker se z njim nisem posvetoval. Če je 
odbor sprejel amandma za kmetijstvo, trdim, da je omogočil veliko diskrimi- 
nacijo med kmetijstvom in pa med predelovalno in primarno industrijo. Če 
bomo v gospodarstvu panoge tako diskriminirali, ne bomo nikamor prišli. 

Vztrajam pri amandmaju zaradi tega, ker sem prepričan, da bi s sprejemom 
tega zakona samoupravnim organom v delovnih organizacijah izrekli nezaup- 
nico. Delovne organizacije niso bile špekulanti. To so bili posamezni občani. 
Zaradi teh ne moremo kaznovati delovnih organizacij, ki bi v primeru, da 
imajo vse pogoje za gradnjo samo zaradi prepovedi špekulacij imele veliko 
škodo. To, da so v drugem členu že naštete izjeme, nas spodbuja pri zagovoru 
amandmaja. 

Izjema so tudi občinske skupščine, ki pa nimajo v lasti vsega občinskega 
ozemlja, ampak samo tisti del površine, ki je zajet v urbanističnem programu. 
Vzemimo delovno organizacijo, ki posluje zelo rentabilno in je zdaj tri ali 
štiri leta hranila svoja sredstva, da bi v prihodnjem letu izvedla rekonstrucijo. 
Delovna organizacija je v občini, ki še nima popolnoma urejene urbanistične 
dokumentacije. Ker dokumentacije nimajo, se to pravi, da gradbena področja 
niso določena. Delovna organizacija ima načrt in denar, nima pa lokacije. 
Lokacija, ki bi ustrezala delovni organizaciji, je zunaj gradbene cone in zato 
mora delovna organizacija skleniti z individualnim lastnikom sporazum, da si 
pridobi lastninsko pravico do parcele, da bi dobila na občini gradbeno do- 
voljenje. Če ta zakon sprejmemo, delovne organizacije tega ne morejo narediti. 
Vemo pa, da traja postopek, po katerem se zemlja odvzema, če ni sporazuma, 
tudi od 6 do 12 mesecev. Zato ponovno pozivam poslance, da sprejmemo 
amandma. 

Predsednik Tone Bole: Prosim predstavnika zakonodajno-pravne ko- 
misije, da pove svoje stališče do amandmajev. Tovariš Simšič, prosim! 
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Stane Simšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V odmoru sem se posvetoval z nekaterimi člani zakonodajno-pravne komisije. 
Amandma, ki ga predlaga tovariš Puterle, je po našem mnenju pravno spre- 
jemljiv in ni v nasprotju z drugimi pravnimi akti. Pomembnejša je vsebina: 
glede te pa ima zbor diskrecijsko pravico, da se odloči, ali ga sprejme ali ne. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Simšič torej pravi, da je amandma 
pravno sprejemljiv. 

Tovarišica Zlebnik, ali imate kakšen pomislek, ker je bil amandma pred- 
ložen samo ustno? (Mara Zlebnik: Nimam.) Besedo želi tovariš Vrbančič! 

Jože Vrbančič: Tovariš predsednik! Odstopam od svojega amand- 
maja in se priključujem amandmaju tovariša Puterla. 

Predsednik Tone Bole: Prosim, Boris Mikoš! 

Boris Mikoš: Preden preidemo na glasovanje, vam moram pojasniti, 
nekaj stvari. Mislim, da tovariš Gole izhaja iz napačno razumljenega uvoda 
v drugi člen. Dovolite, da ga preberem: »Določbe tega zakona ne veljajo za 
promet z zemljišči, ki ga opravljajo občinske skupščine«, in ne kot je razumel 
on, ki pravi: »Ne veljajo za promet z zemljišči, ki jih upravljajo.« Ne gre za 
to, s katerimi zemljišči upravlja občinska skupščina, ampak gre za promet 
z zemljišči, ki ga opravlja občinska skupščina. Ta promet je dovoljen. To se 
pravi, da lahko pride do zemlje vsaka delovna organizacija, če ji promet opravi 
občinska skupščina ali od nje pooblaščena organizacija. Torej ne drži, da sedaj 
gospodarstvo ne more priti do nobene parcele. Le samo ne bo več moglo 
nastopati kot kupec. To je res in to je bila tudi ena izmed intencij tega zakona. 
Vsi veljavni restrikcijski ukrepi od kompleksne razlastitve in komasacije do 
arondacije pa so nespremenjeni. 

Tiste družbenopravne osebe, ki so pooblaščene, da gradijo vojaške ali 
infrastrukturne objekte, lahko same kupujejo zemljo in jih zakon pri tem ne 
ovira. 

Predlagatelj pa sprejema sklep odbora, da se dopolni 2. člen glede kme- 
tijskih delovnih organizacij, ki so bile pri sestavljanju zakona prezrte. 

Ponovno poudarjam, da zakon ne ustvarja nobenih strašnih položajev, 
zaradi katerih bi bile organizacije, ki delajo in pripravljajo investicije, posebno 
prizadete. Moram reči še to, da lahko za rezervate — in večina delovnih 
organizacij, ki so bile navzoče pri sprejemanju urbanistične dokumentacije, 
ima v urbanističnih dokumentih rezervate za svoj razvoj — občinska skupščina 
zemljo še vedno odkupi in jo po direktni pogodbi izroči delovni organizaciji 
za gradnjo njenih industrijskih objektov. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Eržen, prosim! 

Jože Eržen: Ah lahko občina, če se za to dogovorita delovna organi- 
zacija in občina, kupi nenacionalizirano zemljišče od občana, pa čeprav po 
postopku, ki traja pogosto tudi celih 6 mesecev? 

Boris Mikoš: Tovariši, to ni sporno. Občinska skupščina je vedno 
imela, ima in bo imela pravico*, da kupi zemljo, kjer hoče in kjer meni, da je 



328 Gospodarski zbor 

to družbeni interes. Ali jo proda naprej in po kakšni ceni, je prav tako odvisno 
od njene odločitve. Mislim, da to ni sporno in da ni bilo nikoli sporno. Občinska 
skupščina lahko zemljo kupi po direktni pogodbi, lahko jo pridobi z raz- 
lastitvijo, lahko na podlagi komasacije in zamenjave. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Puterle, prosim! 

Franc Puterle: Tovariš Mikoš je govoril tako lepo, da so mi kar 
solze zalile oči. Samo solze mi bodo prišle v oči tudi takrat, ko me bo privil 
kakšen monopolist. Lepo govorimo o občinskih skupščinah in se s tem popol- 
noma strinjam. Vendar je res, da so občinske skupščine organizirale svoja 
pooblaščena podjetja. Kar ta podjetja delajo danes s svojimi zemljišči, pa je po 
mojem višek špekulacije, pa naj bo to v Ljubljani, v Mariboru, v Celju ali kjer 
koli. Zakon jih bo kratko in malo pooblastil, da bodo monopolisti v špekulacijah. 
Hvala lepa! 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Puterle! Sedaj si le potrdil, da so 
špekulacije tudi v družbenem sektorju. 

Franc Puterle: Tovariš predsednik, verjetno me nisi razumel in tudi 
ne vem, če so me poslanci razumeli. Zato bom obrazložil še enkrat. Doslej so 
lahko gospodarske organizacije pri izvajanju programa same direktno od- 
kupovale zemljišče ali pa ga odkupile prek pooblaščenih podjetij pri občinskih 
skupščinah. Zakon pa prepoveduje to dvojno možnost in menim, da prav zaradi 
tega omogoča špekulacijo. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi! Prosim, 
tovariš Petauer! 

Franc Petauer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Uvodoma bi želel poudariti, da podpiram amandma tovariša Puterla in to 
predvsem zato, ker tudi jaz prihajam do prepričanja, da želimo z zakonom dati 
občinskim skupščinam in pooblaščenim podjetjem absoluten monopol pri po- 
biranju zemljiške rente. 

Ne strinjam se s sklepom odbora za družbenoekonomske odnose, ki za- 
govarja potrebo, da se v 2. členu dodajo kmetijske zadruge kot edino upravičene 
za trgovanje. Mislim, da je že praksa v preteklosti pokazala, kako so tudi 
zadruge zemljo, ki so jo poceni dobile od kmetov, drago prodale. Tudi to je 
špekulacija in celo razvrednotenje načel kmetijske zadruge. Spomnimo- se 
obravnave zakona o združevanju kmetov, ko so prav kmetje opozarjali na ne- 
zaupanje, ki ga imajo do zadrug, katerih nepravilnosti bi radi ponovno prezrli. 

Moti me tudi izjava predstavnika izvršnega sveta, ko obsoja delovne orga- 
nizacije, češ da so tudi špekulirale z zemljo. Mislim, da je to preveč poprečna 
ocena, ker če so špekulirale, naj pove, katere so. Tudi sedanja zakonodaja je 
dala možnost, da se takšne delovne organizacije preganjajo. 

Tovariš Puterle in tovariša, ki so predlagali amandma, so izhajali iz potreb 
svoje delovne organizacije, ki ji ni vseeno, po kakšni ceni bo kupila zemljišče. 
Poudarjam pa še nekaj: če delovne organizacije ne nasprotujejo sklenitvi 
različnih družbenih dogovorov za kritje negospodarskih investicij občine, potem 
mislim, da imajo v taki občini tudi pravico ceneje kupiti zemljo in uresničiti 
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investicijo za nekoliko milijonov ali morda celo 100 milijonov ceneje. Sedaj 
pa bo treba pooblaščeni organizaciji ali občini plačevati zemljiško rento! Hvala 
lepa! 

Predsednik Tone Bole: Hvala! Še kdo želi sodelovati v razpravi? 
Tovariš Vavpotič, prosim! 

Rudi Vavpotič: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Mislim, da je 
v Ljubljani problematika pridobivanja zemljišč zelo težka. Za Bežigradom 
poznam podjetje »Soseska«, ki kupuje zemljišča od občanov po 10 do 20 di- 
narjev, in jih zelo smelo preprodaja po 60, 80 ali več dinarjev. 

Menim, da industrijska delovna organizacija nima nobenega interesa, da 
špekulira z zemljišči, ker to ni niti njeno delovno področje in ima veliko skrbi 
drugod. Če pa kupuje zemljo za sebe, za svoj industrijski objekt in je zemlja 
na področju, kjer je vse v privatni lasti, ji odkupa od zasebnika ne smemo 
onemogočiti. 

Zdi se mi, da je trgovina z zemljišči prav v Ljubljani tako razvita, da bi 
prenos trgovanja samo na pooblaščene organizacije in občine res privedel do 
tega, na kar so opozarjali poslanci: povečal bi špekuliranje. V občini Bežigrad 
niti predsednik občine ne more nič ukreniti. Gre za tako samozavestno akcijo 
»Soseske«, da se sploh ni moč pogovarjati. 

Zato ne bom glasoval za zakon, če ne sprejmemo amandmaja tovariša 
Puterla. Ne mislim, gradbene delovne organizacije, na ta račun sedaj ne bodo 
več špekulirale, vendar pa bo to toliko koristilo industrijskim delovnim orga- 
nizacijam, da bo korist večja od škode. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Prosim, 
tovariš Fortuna! 

Lojze Fortuna: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Mislim, da smo res v dvomih, ali naj amandma sprejmemo ali ne. Ce 

ga sprejmemo, potem zakon praktično ne bo imel učinka, ki je bil predviden 
ob predložitvi tega zakona kot je rekel tovariš Mikoš. To razumem. Seveda pa 
je treba razumeti tudi tisto, česar se boje v gospodarstvu in kar je bilo sedaj 
problem. 

Problem glede cene zemlje je zelo pereč. Dogaja se, da se nekatere panoge 
zaradi cen zemlje ne morejo več normalno razvijati. Danes odpade 40 "/o inve- 
sticije na odkup zemljišča in komunalno ureditev. To pomeni zmanjševanje 
sredstev za razvoj oziroma v nekem smislu devalvira akumulacijo, s katero 
gospodarstvo razpolaga. 

Mislim, da vsi podpiramo tak zakon, ki bo napravil red na tem področju 
in omogočil normalen razvoj v celotnem gospodarstvu. Vem primer, ko so bili 
v Ljubljani pripravljeni graditi velik hotel pri gospodarskem razstavišču, pa so 
od tega odstopili prav zaradi cene zemlje. 

Nemogoče je, da so nekatera gradbena podjetja odkupila zemljo in da se 
tu danes pojavlja špekulacija. Na eni strani špekulirajo s ceno zemlje, hkrati 
pa si laste pravico, da so izvajalci del. Tu je problem. Vendar me zanima, ali 
bomo s prenosom prometa izključno na občinske skupščine vprašanje tudi 
rešili. Občinske skupščine bodo dvigale ceno. Ali ta monopol ne bo odprl vpra- 
šanja nadaljnjega razvoja nekaterih panog gospodarstva. 
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Bistveni problem je torej, kako v zakon vključiti obrambni mehanizem. 
Tovariš sekretar je rekel, da zemlje ni težko dobiti. Zemljo dobiš, vendar je 
vprašanje, po kakšni ceni. In bojim se, da bomo takšno politiko cen zemljišč, 
ki bo podobna današnji, nekatere stvari reševali tako, kot jih ne bi smeli. 

Strinjam se, da je prometna vrednost zemljišča v centru mesta drugačna, 
kot na deželi, samo prevlado prometne vrednosti bi morali odpraviti. Razlike 
med cenami zemljišča pri nas in pri naših sosedih so prav nemogoče. Prav 
tako je nemogoče, da skoraj polovico sredstev porabimo za zemljišče in za 
komunalno ureditev, ko pa vemo, da je danes sploh problem sredstev za 
razvoj. 

O tem smo razpravljali danes dopoldne, razpravljali smo oktobra in ne vem 
kolikokrat že. Tako da je sedaj, po mojem mnenju bistveno vprašanje, kako 
zagotoviti sprejemljivo ceno. 

Predsednik Tone Bole: Tovariši poslanci, dovolite, da še jaz posežem 
v razpravo! 

Gibljemo se med dvema skrajnostima in vsaka je po svoje pravilna. Znašli 
smo se v položaju, ko se moramo odločiti za eno ali drugo. 

Govor je bil, da je treba najti mehanizem, ki bi omogočil, da bi zemljišča 
pridobivale tudi delovne organizacije, kot je predlagal tovariš Puterle. Zanje 
pa bi kljub temu morali imeti arbitražo, čeprav velja zakon do 1. julija. To je 
ena izmed možnih kompromisnih rešitev, ob kateri pa se moramo zavedati, da 
je — kot je rekel tovariš Mikaš — zakon le izhod v sili. 

Ali ne bi bila sprejemljiva rešitev, da se k 2. členu sprejme amandma, 
ki ga je predlagal tovariš Puterle, le da bi bil dopolnjen s tem, da možnosti 
nakupa zemlje s strani delovnih organizacij odloča arbitraža pri katerem od 
upravnih organov? 

Vsi ugotavljamo velik obseg špekulacije in menim, da kot gospodarski zbor 
ne moremo končati seje, ne da bi kaj naredili. Pri tem prosim razumevanje 
tudi predstavnika izvršnega sveta. Zanima me pa predvsem tudi to, koliko je 
v Sloveniji delovnih organizacij, kjer bo do 1. julija nastopil opisan problem 
in kjer bi morala odločati s tako arbitražo, bi namreč po mojem mnenju 
le našli srednjo pot. 

Prosim, tovariš Mikoš! 

Boris Mikoš: Tovariš predsednik! Nimam občutka, da bi se gibali v 
ekstremih, ker sem globoko prepričan, da z odobritvijo prometa prek občinske 
skupščine in pooblaščene organizacije dajemo možnost, da se te stvari uredijo. 
Res pa je, da danes v razpravi načenjamo tista vprašanja, za katera smo si 
želeli s tem zakonom rezervirati 6 mesecev časa, da bi jih temeljito preučili. 
Mislim predvsem na prispevek tovariša Fortune. Poznamo nepravilnosti »So- 
seske«, vendar ne vem, če sodi to v razpravo na tem zboru. 

Predloženi amandma za nas ni sprejemljiv, ker preveč širi krog izjem in 
zlasti, ker vsebuje tako pomanjkljivo določen pojem, kot je »začete investicije«. 

Ce se nikakor ne bi mogli zediniti in sprejeti zakona tako, kot ga je sprejel 
republiški zbor, bi bil za nas sprejemljiv predlog, da se amandma sicer sprejme, 
hkrati pa vključi v besedilo varnostni ventil. Ta pa naj ne bi bil v tem, da bi se 
v zakonu naštele delovne organizacije, ki jih določbe zakona ne bi zadevale. 
Lahko pa bi z zakonom pooblastili poseben organ, ki bi na zahtevo delovne 
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organizacije lahko dovolil izjemo. Vendar občinska skupščina ne bi mogla 
nastopati v vlogi takega organa. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Mikoš! Razprava ne govori o tem 
ali je z zakonom promet dovoljen ali ne. Videli smo, da je. Če sem prav 
razumel predlagatelje amandmaja, se bojijo tega, da bo imel preveč lastnosti 
monopola, ker je promet izročil samo enemu. 

S kompromisom sem želel doseči sporazum, ker razumem, da bo zakon 
veljal le do 1. julija. S političnega stališča zakon podpiram, razumem pa tudi 
predlagatelje amandmaja. 

Boris Mikoš: Mislim, da je gospodarski zbor pravilno ugotovil, kam 
gredo stvari. To, kar je govoril tovariš Fortuna, je res. V prometu z zemljišči 
se dogaja, da cene nesorazmerno rastejo. Samo zavedati se moramo, da bijemo 
bitko, kakršno smo bili pri zakonu o določanju meril za pravično odškodnino. 
Navadili smo se, da je zemlja po nekaj dinarjev, ne pa po 15 dinarjev. Vsakdo 
hoče dobiti mestno rento zase. Mestno rento pa mora dobiti mesto, če se hoče 
razvijati in če hoče rasti. V tem je vsebina spora in spopada. 

Strinjam se, da tega v tem zakonu ne urejamo, želimo si le pridobiti čas, 
da bomo stvari uredili. Z zakonom ne začenjamo razprave o renti in o tem, 
komu gre, kako gre in kaj gre. Gre očitno za to, da se dogovorimo, ali si 
bomo vzeli 6 mesecev časa. 

Predsednik Tone Bole: Prosim prijavljene govornike, da se zdaj ne bi 
spuščali v načelno razpravo. 

Ivan Gole: V imenu predlagateljev lahko rečem, da se strinjamo, to- 
variš predsednik, s tvojim kompromisnim dodatnim predlogom in mislim, da 
lahko damo to na glasovanje, pri čemer moramo povedati, ali je arbitraža lahko 
izvršni svet ali sekretariat za gospodarstvo. 

Predsednik Tone Bole: Prosim, tovariš Mikoš, da predlagaš organ, ki 
bi delovnim organizacijam dovoljeval izjeme. Takšnih primerov bo do 1. 
julija malo. 

Boris Mikoš: Tovariši! Predlagam, da stvar uredimo tako, da v 
izjemnih in upravičenih primerih, ko gre za tekoče investicije, odloča o od- 
stopanjih od zakona administrativna komisija pri izvršnem svetu. 

Naslov je neobičajen. Administrativna komisija pri izvršnem svetu je 
namreč že sedaj pooblaščena, da lahko v določenih primerih prenaša zemljišče 
na družbenopravno osebo, še preden je družbenopravna oseba postala lastnik 
zemljišča, če gre za družbeni interes. Ker gre tudi v tem primeru za družbeni 
interes, bi verjetno lahko pooblastili komisijo, da odloča o teh stvareh. Komisija 
pa bo k razpravi o predlogu pritegnila ustrezen krog strokovnjakov, občino 
in prizadeto podjetje. 

Mislim, da je rešitev s komisijo ustreznejša, kot bi bila rešitev z izvršnim 
svetom, ker menim, da je izvršni svet s tekočimi posli tako obremenjen, da ga 
ne bi bilo treba še dodatno obremenjevati. 

Predsednik Tone Bole: Predlagam, da se 2. člen dopolni s tem, da 
administrativna komisija pri izvršnem svetu lahko da dovoljenje za nakup 
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zemljišča gospodarskim organizacijam, ki izvajajo investicije po svojih že 
sprejetih razvojnih programih. Predlagam, da predstavniki izvršnega sveta to 
proučijo. 

Boris Vadnjal: Po poslovniku naj predlagatelji sestavijo amandma, 
o katerem bomo razpravljali. 

Predsednik Tone Bole: Prosim, da poslanci Puterle, Vrbančič in Gole 
v duhu predloga in kompromisa, ki je bil sedaj narejen, sestavijo amandma, 
da ga potem objavimo. 

Tovariš Puterle, mislim, da smo se dogovorili za rešitev. Če pa želiš 
izrecno, potem gremo na glasovanje. 

Franc Puterle: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Verjetno je tu 
pomota. Mislil sem, da mora predlagatelj dati svoj amandma in bil sem pre- 
pričan, da bo dal dodatek. Mislim, da si me nepravilno razumel, zato si tako 
ostro reagiral. 

Predsednik Tone Bole: Razumel sem tako, da je tovariš Gole v imenu 
skupine, ki je predlagala amandma, dal soglasje h kompromisni rešitvi in 
prosim, da se v duhu tega kompromisa izdela amandma. Ce pa skupina meni, 
da ne more sprejeti tega kompromisa, potem gremo k glasovanju o amandmajih, 
kakršni so predloženi. Predlagam, dokler to ne bo urejeno, da nadaljujemo z 
razpravo o osnutku zakona o vplačevanju obveznega posojila za kreditiranje 
hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomne po- 
krajine Kosovo. Prosim poročevalca odbora, da poroča. 

Jože Lesar: Sedaj ste dobili na mize poročilo odbora in prosim le, 
da v dodatnem poročilu navedene predloge obravnavamo kot amandmaje. 

Predsednik Tone Bole: Gre za pet skupin amandmajev. K* 2. in 4. 
členu so amandmaji zakonodajno-pravne komisije, k 5., 6., 7., 8., 9. členu so 
predloženi amandmaji odbora, prav tako k 14. členu in k 17. členu oziroma 
sedanjemu 16. členu. 

Amandmaji k 6., 7., 8. in 9. členu so po vsebini taki, da se morajo sprejeti 
vsi. Če katerega izvzamemo, potem pade celota. Ali je moja ugotovitev pra- 
vilna? 

Jože Lesar: Je. Zato predlagam, da glasujemo o amandmajih k 5., 
6., 7., 8. in 9. členu kot o celoti. Ostali amandmaji so pravzaprav redakcijski. 

Predsednik Tone Bole: Ali izvršni svet odstopa od svojih amandmajev? 

Andrej Briški: Tovariš predsednik! Izvršni svet odstopa od svojih 
amandmajev zato, ker so vključeni v amandmaje, ki sta jih predlagala oba 
odbora. Izvršni svet se strinja s predloženimi amandmaji iz treh razlogov: 

1. ker predlog zadržuje diferenciran pristop; 
2. ker pri grupaciji posameznih dejavnosti zadržuje v posameznih skupinah 

iste dejavnosti, kot so bile v prvotnem predlogu izvršnega sveta, kar je po mne- 
nju izvršnega sveta bistveno ; 
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3. ker nova višina posameznih stopenj zagotavlja prav tako kot prejšnja 
tista sredstva, ki jih mora v prihodnjem letu plačati naša republika v sklad 
za nerazvita območja v Jugoslaviji. 

Predsednik Tone Bole: Hvala! Obveščam poslance, da prehajamo h 
glasovanju. 

Andrej Briški: Tovariš predsednik! Dovolite še eno misel v zvezi 
z amandmajem k 14. členu. Prvi odstavek tega amandmaja je pravzaprav že 
v prvotnem predlogu in gre za amandma samo k drugemu odstavku. Temu 
amandmaju izvršni svet ne nasprotuje, ker pravzaprav s tem zakonom vnašamo 
samo tisto, kar je že sicer vključeno v zvezni zakon. To je samo ponovitev 
tistega, kar je določeno v zveznem zakonu. 

Ce sem prav razumel tovariša Lesarja, meni, da bi sklep, ki zavezuje 
izvršni svet, da sredi prihodnjega leta predloži predlog za spremembo tega 
zakona, bil sestavni del tega zakona. Mislim, da bi bilo boljše, če bi bil to samo- 
stojen sklep gospodarskega zbora. Mislim, da se tovariš Lesar strinja, čeprav se 
je verjetno pomotoma izrazil, češ da naj bo sklep tudi sestavni del zakona. 

Predsednik Tone Bole: Prosim, da to razčistimo! 

Andrej Briški: Prav tako vidim, da je amandma k 17. členu napačno 
formuliran. Amandma se mora glasiti: »V drugem odstavku se varianta črta«. 
V zakonu namreč ne bo pisalo tako, da se varianta črta, ampak ostane besedilo, 
ki je pred varianto in se varianta ne sprejme. 

Izvršni svet je predložil v varianti višino kazni, ki jo mora plačati od- 
govorna oseba v gospodarski organizaciji v primeru, da namenoma odlaga 
izvajanje obveznosti. Gre za dve višini: 1000 ali 3000, torej za višjo ah za nižjo. 
Odbora sta se izrekla za nižjo varianto, se pravi za nižjo kazen. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Lesar, ali se razlaga ujema s sklepom 
odbora? (Da.) 

Andrej Briški: S tem se strinja tudi izvršni svet. Glede tega sklepa 
sem rekel, da naj bo poseben akt. Predlagam le majhno spremembo. Ne gre za 
to, da bi izvršni svet predložil nov predlog za izdajo zakona. V bistvu gre 
pravzaprav bolj za predlog za spremembo tega zakona in za to, da je treba pri 
zakonu upoštevati rezultate revalorizacije, ne pa rezultate iz zaključnih računov 
za leto 1971. 

Predsednik Tone Bole: Sklep je samostojen akt in vanj naj se 
vključijo te spremembe in druge, ki so bile navedene v zvezi z revalorizacijo! 

Prosim, tovariš Cerkvenik! 

Danilo Cerkvenik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! V osnutku zakona z dne 23. 11. 1971 je v 6. členu na strani 3 napisano, 
da plačujejo posojilo po stopnji 2 *Vo organizacije, ki se bavijo s proizvodnjo 
mlinskih, žitnih izdelkov itd., s predelavo in konserviranjem sadja, zelenjave, 
mesa, rib, mleka, klanje živine in skladiščenjem prehrambenih proizvodov. 
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Mislim, da je bilo v osnutku jasno zapisano, kaj so skladišča prehrambenih 
proizvodov, saj potem nadaljuje s silosi in hladilnicami. 

V amandmaju k 7. členu — to je amandma odbora — je v tretji alinei 
navedeno: »proizvodnja mlinskih, žitnih izdelkov itd., in navaja mehanizirana 
skladišča in hladilnice ter sušenje semenskega blaga.« Zanima me predvsem, 
katera skladišča so mehanizirana skladišča. Ali so to nasploh vsa skladišča, ne 
glede na to, ali se uporabljajo za gradbeno, živilsko stroko ah kakšen drug 
namen oziroma za skladiščenje blaga, ali so mišljena le mehanizirana skladišča 
prehrambenega blaga? Želim pojasnilo', katera skladišča so mehanizirana ozi- 
roma kaj pomeni pojem mehanizirano skladišče v naših razmerah. 

Predsednik Tone Bole: Prosim, tovariš Lesar! 

Jože Lesar: V imenu odbora predlagam amandma k 7. členu: črtati 
je treba besedo »mehanizirana« v 3. alinei, ker je to tiskovna napaka. To je 
prepisano iz zveznega akta in ne vem, kako je do tega prišlo. 

Predsednik Tone Bole: Ali potem odpade vaše vprašanje tovariš 
Cerkvenik? (Da.) 

Prosim, tovariš Eržen! 

Janez Eržen: V amandmaju k 7. členu so izpadle oljarne. Menim, da 
tudi ta dejavnost sodi v tretjo alineo in predlagam dopolnitev amandmaja. 

Predsednik Tone Bole: Še kdo'želi besedo? Prosim, tovariš Vavpotič! 

Rudi Vavpotič: Poročevalec odbora je že povedal, da je tudi ta pred- 
log narejen ad hoc. Zato bi opozoril na to, da se bodo glede na vrsto ukrepov 
— predvsem mislim na zamrznjenje cen v elektroindustriji — številne gospo- 
darske organizacije že v letošnjem letu znašle na robu obstoja, oziroma jih 
bodo zaostreni ukrepi v letu 1972 pognali v še večjo izgubo. Pri tem se je 
stopnja prispevka za nerazvite pri gospodarskih organizacijah povečala od po-1 
procenta na 1% in to še otežuje položaj. Druge gospodarske organizacije, ki so 
tu izvzete, pa če začnemo pri rudnikih, tekstilu in drugih, bodo imele v skladih 
dosti večja sredstva in bodo tudi njihovi poprečni osebni dohodki višji kot 
v elektroindustriji. Postavljam vprašanje: Zakaj se je prav za elektroindustrijo 
določila tako visoka stopnja? 

Na jugu bodo nerazvita področja največ teh sredstev vložila v predelovalno 
in elektroindustrijo. Zato obstaja nevarnost, da bomo izgubili še tisto prednost, 
ki jo imamo v Sloveniji glede predelovalne in elektroindustrije. Na eni strani 
bo naša industrija bolj obremenjena, na drugi strani pa se bo na jugu več 
investiralo. Opozarjam na to, če se da še kaj narediti, če pa se ne da, bomo 
bodoči koncept gospodarskega razvoja, ki ima v srednjeročnem programu pred- 
nost, v Sloveniji pač prepustili naravnemu zakonu selekcije. 

Predlagam, da se elektroindustrija uvrsti v 7. člen. 

Predsednik Tone Bole: Še kdo želi sodelovati v razpravi? Tovariš 
Vinko Božič, prosim! 

Vinko Božič: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Glede tekstilne 
industrije je videti, da predlagatelj amandmaja ni poznal položaja. Uporabil 
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je namreč staro nomenklaturo. Danes proizvodnje bombažne preje sploh ne 
poznamo več. To so predilnice, ki v tekstilni industriji edine uspevajo. Pa tudi 
predilnice predelujejo že 60 ."/o sintetike. 

Te terminologije pri nas ne bo razumel nihče. Povzeta je po starem 
zveznem zakonu, ki je vse dejavnosti v tekstilni panogi enako obremenjeval. 

Zato predlagam, da se celotna 124. panoga, se pravi tekstilna industrija, 
obravnava kot delovno intenzivna in da se uvrsti v 8. člen ter obremeni 31 °/o. 
Vemo, da so vse republike razen Slovenije tekstilni industriji že zmanjšale 
dajatve. Mislim, da je to najmanj, kar lahko danes storimo za tekstilno 
industrijo. Hvala lepa! 

Predsednik Tone Bole: Se kdo želi razpravljati? Prosim, tovariš 
Petauer! 

Franc Petauer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zbor, predvsem pa predlagatelja zakona, bi želel opozoriti na nekatera zago- 
tovila, ki sta jih dala predsednik izvršnega sveta tovariš Stane Kavčič in 
podpredsednik tovariš Tribušon nekaterim delovnim organizacijam, ki naj bi 
ob sprejemanju tega zakona imele olajšave. Gre predvsem za delovne orga- 
nizacije, ki poslujejo z izgubo, ali delovne organizacije, ki poslujejo v okviru 
sprejetega sanacijskega programa. Mislim, da je nezdružljivo, da delovne 
organizacije, ki so sklenile svoje poslovanje z izgubo in ki so sprejele sanacijski 
program, kjer sodeluje tako republiški kot občinski sklad gospodarskih orga- 
nizacij, plačujejo obveznost za razvoj nerazvitih, ko pa so same prav tako 
potrebne pomoči, da se rešijo iz težav. 

Tako sta predsednik in podpredsednik izvršnega sveta ob razgovoru v 
cinkarni Celje dala zagotovila, da se bo to upoštevalo pri oblikovanju in 
sprejemanju takšnega zakona oziroma obveznosti. 

Zato predlagam, da se 9. členu, kjer govorimo o tem, da so plačevanja 
posojil oproščene tiste delovne organizacije, ki poslujejo v okviru sprejetega 
sanacijskega programa, dopolni tako, da so oproščene za leto ali več, odvisno 
od obsega sanacijskega programa ali od tega, kdaj bodo uspešno končale ob- 
dobje sanacijskega programa in prešle na aktivno poslovanje. Takrat pa naj 
ponovno začno plačevati, enako kot druge delovne organizacije. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Prosim, 
tovariš Kučan! 

Janez Kučan: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Razprava se mi 
zdi cehovska, ker vsakdo zagovarja svojo panogo. 

Zdi se ■mi, da smo predstavniki gospodarstva Slovenije in da se moramo 
tako tudi obnašati. Ce bi imeli sedaj tukaj še mesarje, peke itd., bi se vsi 
potegovali zase. Mislim, da se moramo postaviti na načelno stališče,. o čemer 
smo se danes že pogovarjali. 

Nasprotovati moramo predvsem povečanim obremenitvam našega gospo- 
darstva. V tem primeru pa imamo povečanje na nekaterih področjih za 0,7 ®/o, 
v drugih za 2*Vo in tako naprej. Vem, da nekako moramo pokriti te obveznosti, 
o katerih smo se v zvezi tudi dogovorili. Vendar menim, da bi ob sprejemu 
tega zakona morali izhajati s stališča, naj se obremenitve gospodarstva v 
naslednjem letu ne povečujejo. To se pravi, če bomo povečali obremenitve, 
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predlagam, da se takrat, ko se bomo pogovarjali o stopnjah za republiški pro- 
račun, krepko bojujemo oziroma zadolžimo izvršni svet, da povišanje, ki ga 
sedaj prevzemamo na svoja ramena, upošteva pri drugih obremenitvah. Vse- 
kakor pa moramo gledati gospodarstvo kot celoto. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Divjak, prosim! 

Stane Divjak: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanci! 
Ne bi želel, da bi bila moja razprava cehovska. Vendar vprašam, kako se 
obravnavajo vzdrževalna dela na magistralnih, lokalnih in regionalnih cestah. 

V 9. členu med dejavnostmi nimamo cest. Vzdrževanje pa je dejavnost. 
Zato želim, odgovor. Ce se vzdrževanje obravnava kot dejavnost, potem mora 
biti zajeto v 2. točki 9. člena. 

Predsednik Tone Bole: Hvala! Tovariš Atelšek, prosim! 

Ivan Atelšek: Z obveznostmi iz tega zakona bo po mojih računih 
gospodarstvo v letošnjem letu dodatno obremenjeno za okrog 150 milijonov 
dinarjev. Menim, da se temu lahko izognemo, če določimo enotno stopnjo za 
plačevanje in to 3,25 %), kot je bilo do sedaj. Ce pa s temi sredstvi ne bi bila 
krita vsa obveznost, naj se druga razdelijo med posamezne panoge po predla- 
ganih stopnjah. S tem bi se izognili dodatni obremenitvi gospodarstva in 
menim, da bi bil ta predlog sprejemljiv za vse. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Tovariš 
Jože Lesar, prosim! 

Jože Lesar: V predloženi načrt se po mojem mišljenju lahko vklju- 
čita dva predloga. Za oljarne menim, da dejansko sodijo v okvir živilske indu- 
strije, ki je tukaj navedena. 

Glede cest menim, da osnovna sredstva cestnih podjetij, ki delajo na javnih 
cestah, sodijo v to kategorijo, sama cesta pa ni osnovno sredstvo. Menim, da 
bi moral izvršni svet v izvedbenih predpisih določiti, da mehanizacija cestnih 
podjetij, ki dela za druge namene, pri tem ni zajeta. 

Glede tekstilne industrije in preuvrstitve iz skupine 1,75 na 1, kamor vodi 
le en del, menim, da je enostavnejše, če se ohrani predloženi načrt in obdrži 
v eni skupini kot celota. 

Glede cinkarne in drugih predlogov bi hotel ponoviti, kar sem že uvodoma 
rekel, in sicer, da je predloženi načrt zelo nepopoln, saj lahko ima prav vsaka 
dejavnost s tega področja močne razloge za preuvrstitev. Vendar danes nimamo 
možnosti in podlage, pa tudi časa ne, da bi lahko vsako panogo, vsako dejavnost 
postavili na tisto mesto, kamor sodi. 

Že dopoldne smo razpravljali o tem, da bo preteklo nekaj mesecev, preden 
bo izvršni svet lahko objavil bolj realno oceno možnosti gospodarskega razvoja. 
Sedaj imamo fiksni znesek, ki ga moramo plačati, to je 66 milijard. Ce ima kdo 
konkretnejši predlog, ne le da nekoga razbremeni, temveč da hkrati pove, koga 
naj se obremeni, potem o njem lahko razpravljamo. Osnovni cilj je jasen: 
čeprav je instrumentarij provizoričen, moramo v pol leta izpolniti svojo obvez- 
nost do zaostalih območij, tako da izvršni svet že v prvem polletju nastopi 
s predlogom zakona. Takrat bomo lahko ugotavljali, kdo je preveč in kdo pre- 
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malo obremenjen in kako je treba prerazdeliti bremena na podlagi objektivnih 
meril. 

Hotel bi poudariti, da je to vprašanje — sedaj izražam svoje osebno mnenje 
— politično precej kočljivo, saj so druge republike, na primer Hrvatska, morale 
posamezne panoge obremeniti tudi do 6'%, da so lahko zadostile svojim ob- 
veznostim. 

Druga zadeva, na katero bi rad opozoril, je, da ne gre za novo obremenje- 
vanje gospodarstva, saj se prispevek določa glede na lansko leto. Če to primer- 
jamo z bruto produktom v lanskem letu, znaša stopnja 2,15. Zaradi inflacije in 
drugih negativnih gibanj znaša letošnja stopnja glede na predvideni bruto pro- 
dukt le 1,94, kar je nekoliko manj, čeprav je osnovna vrednost enaka. 

Ob koncu naj ponovno poudarim, da je po mojem mnenju pri vsakem 
predlogu za oprostitev treba hkrati predlagati panogo, ki naj se obremeni, saj 
se bo v nasprotnem znašel tako odbor kot tudi zbor pred nerešljivim proble- 
mom. Prosim za konkretne predloge, do katerih bi odbor zavzel stališče še med 
sejo zbora. 

Predsednik Tone Bole : Naj tudi s svoje strani malo pomagam. Pro- 
sim tovariše poslance, da štejejo vse člene, to je 5., 6., 7., 8. in 9. člen kot celoto. 
O spremembah lahko razpravljamo le v okviru te celote, kot je že omenil tovariš 
Lesar. Razporeditev po teh členih je v bistvu enaka kot doslej, s to razliko, da 
so obveznosti, ki izvirajo iz sredstev, ki jih moramo v tem obdobju zbrati več, 
enakomerno razporejene na vse panoge. 

Jože Lesar: Z dodatkom, da nekatere dejavnosti deloma razbreme- 
njujemo. Te so naštete predvsem v 8., deloma pa tudi v 9. členu. 

Predsednik Tone Bole: Prosim tovariše poslance, da imajo to pred 
očmi, saj lahko v nasprotnem razpravo neskončno zavlečemo. 

Ker sem razumel, da ni več razpravljalcev, prehajam na glasovanje. 
Glasovali bomo za štiri skupine amandmajev in sicer k 2. in 4. členu, ka- 

terima je predložila amandmaja zakonodajno-pravna komisija in so po oceni 
tovariša Lesarja redakcijske narave. Potem moramo hkrati glasovati o amand- 
majih k 5., 6., 7., 8. in 9. členu, ki tvorijo celoto. Nato bomo glasovali o 14. členu, 
ki ureja presežke in primanjkljaje, četrto glasovanje pa bo o 17. členu, ki 
zavrača varianto, kot je že prej pojasnil predstavnik izvršnega sveta. Opozarjam 
tovariše poslance, da prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje amandma zakonodajno-pravne komisije k 2. členu. 
Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma zakonodaj no-pravne komisije soglasno sprejet. 
Dajem na glasovanje amandma zakonodajno-pravne komisije k 4. členu. 

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

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma zakonodajno-pravne ko- 
misije. 

Sedaj glasujemo o amandmajih k 5., 6., 7., 8. in 9. členu, ki jih je dal odbor 
za družbenoekonomske odnose. Tovariš sekretar me opozarja, da so bile k 7. 
členu spremembe, in sicer, da se beseda »mehanizirana« črta, pri živilski indu- 
striji pa doda »oljarne«. So to vsa dopolnila? (Da.) 

22 
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Dajem na glasovanje amandmaje k 5., 6., 7., 8. in 9. členu, ki jih je dal 
poročevalec odbora za družbenoekonomske odnose k 7. členu. Kdor je za amand- 
maje odbora za družbenoekonomske odnose, naj dvigne roko! (Večina poslancev 
dvigne roko.) Je kdo proti? (En poslanec.) Se je kdo vzdržal? (Dva poslanca.) 

Ugotavljam, da so amandmaji odbora za družbenoekonomske odnose sprejeti 
z večino glasov. 

Prehajam na amandma k 14. členu. Kdor je za amandma odbora za 
družbenoekonomske odnose k 14. členu, naj dvigne roko! (Večina poslancev 
dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva poslanca.) 

Ugotavljam, da je amandma k 14. členu sprejet z večino glasov. 
Dajem na glasovanje amandma k 17. členu oziroma dosedanjem 16. členu. 

Kdor je za amandma, ki ga je dal odbor za družbenoekonomske odnose, naj 
dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (En poslanec.) 

Ugotavljam, da je amandma k 17. členu sprejet z večino glasov. 
Sedaj dajem na glasovanje zakon v celoti. Kdor je za predlog zakona o 

vplačevanju obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko 
nezadostno razvitih rfepublik in avtonomne pokrajine Kosovo, naj dvigne roko! 
(Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(3 poslanci.) 

Ugotavljam, da je zakon sprejet z večino glasov. 
Prehajam na opozorilo, ki ga je dal tovariš Lesar, ki pa ni stvar zakona. 

Izvršnemu svetu se daje naloga, da pripravi predlog za izdajo zakona, ki bo 
temeljil na zaključnih računih itd., predstavnik izvršnega sveta pa je pri tem 
interveniral, da to ni na podatkih zaključnih računov, temveč je mišljena 
revalorizacija. Prosim tovariša Lesarja, da pove, ali je,moja razlaga pravilna. 
(Da.) To je naloga izvršnemu svetu, ki naj jo opravi do 1. julija prihodnjega leta. 
Vprašam tovariša Nemca, ali je interpretacija, ki jo je dal predstavnik izvršnega 
sveta, pravilna in v skladu s stališčem odbora za družbenoekonomske odnose? 

Štefan Ne me c (iz klopi): Da, v poročilu je pomota. 

Predsednik Tone Bole: Kdor je za tako oblikovan sklep in za to, da 
se besedilo spremeni v skladu s tem, kar je tovariš Nemec ocenil kot pomoto, naj 
dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Vračamo se na 15. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o začasni prepovedi prometa z zemljišči. 

Prosim, da se prečita besedilo amandmaja. 

Ivan Gole: Amandma, ki smo ga dali k 2. členu predloga zakona, 
umikamo — to so poslanci Ivan Gole, Jože Vrbančič in Franc Puterle — ter 
predlagamo nov amandma k istemu členu: »Izvršni svet skupščine SR Slovenije 
lahko izjemoma odobri promet z zemljišči za posamezne temeljne organizacije 
združenega dela, kadar jim je zemljišče v skladu z njihovimi razvojnimi pro- 
grami potrebno zaradi gradnje objektov.« 
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Prvotni amandma umikamo zaradi tega, ker se je nanašal na celotni 2. člen, 
v resnici pa smo se potegovali le za izredne primere v zvezi z nekaterimi objekti 
delovnih organizacij. 

Predsednik Tone Bole: Prosim predstavnika izvršnega sveta, da za- 
vzame stališče do amandmaja. Prosim, tovariš Boris Mikoš! 

Boris Mikoš: Predlagamo, da se zaradi morebitnega nesporazuma 
črta beseda »temeljne« in ostane »za posamezne organizacije združenega dela«. 

Tovariš predsednik, ali lahko povem še stališče do amandmaja k 2. členu? 

Predsednik Tone Bole: To je amandma tovariša Zigona, ki ga je sprejel 
odbor za finance, če sem prav razumel tovarišico 2lebnikovo. 

Boris Mikoš: Tudi mi ga sprejemamo, vendar v besedilu, ki je sedaj 
pismeno predloženo. Videti je, da je prišlo do napake, zato predlagamo, da 
se popravi takole: »če je kupec kmet, ki se izključno bavi s kmetijstvom, ali 
kmetijska delovna organizacija«. Ne »in kmetijska«, temveč »ali kmetijska 
delovna organizacija«. Čeprav gre na videz samo za redakcijo, je dopolnilo 
vsebinske narave. 

Predsednik Tone Bole: Prosim predlagatelje amandmajev, da povedo 
mnenje o predlogu, ki ga je dal predstavnik izvršnega sveta, da se beseda 
»temeljne« črta ter da se besedi »in kmetijska« nadomestita z besedama »ali 
kmetijska«. Ali se s spremembami strinja predstavnik odbora? (Da.) To pomeni, 
da sta ostala le dva amandmaja. Ko bomo prišli do njiju, bi ju ponovno prebral, 
da ne bi prišlo pozneje do nesoglasij. 

Opozorjen sem, da k amandmajem, ki jih je dala zakonodajno-pravna 
komisija k 1. in k 2. členu, še nisem dobil stališča predstavnika izvršnega sveta. 
Ali se predstavnik z amandmaji strinja? (Da.) 

Prehajam na glasovanje, o amandmaju k 1. členu, ki ga je dala zakono- 
dajno-pravna komisija. Kdor je za amandma, naj dvigne roko! (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma zakonodajno-pravne komisije soglasno sprejet. 
K 2. členu imamo dva amandmaja. Prvi amandma je predložila skupina 

poslancev: Ivan Gole, Jože Vrbančič in Franc Puterle. Amandma se glasi: 
»Izvršni svet skupščine SR Slovenije lahko izjemoma odobri tudi promet z 
zemljišči za posamezne organizacije združenega dela, kadar jim je zemljišče 
v skladu z njihovimi razvojnimi programi potrebno zaradi gradnje objektov.« 

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

Ugotavljam, da je amandma sprejet. 
Prehajam na amandma, ki ga je dal odbor za finance, ki se glasi: »Določbe 

tega zakona tudi ne veljajo za promet s kmetijskimi zemljišči, če je kupec kmet, 
ki se izključno bavi s kmetijstvom, ali kmetijska delavna organizacija, če ta 
zemljišča rabijo še naprej za kmetijsko obdelavo in če je zemljišče po sprejetem 
urbanističnem dokumentu tudi v bodoče namenjeno za kmetijstvo.« 

Dajem amandma odbora za finance k 2. členu na glasovanje. Kdor je za, 
naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (En poslanec.) 
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Ugotavljam, da je amandma sprejet z večino glasov. 
Na glasovanje dajem amandma k 9. členu. Amandma je dala zakonodajno- 

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

Ugotavljam, da je amandma zakonodajno-pravne komisije k 9. členu so- 
glasno sprejet. 

Prehajam na glasovanje o predlogu zakona v celoti. Dajem predlog zakona 
o začasni prepovedi prometa z zemljišči na glasovanje. Kdor je za predlog 
zakona, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Eden.) 

Ugotavljam, da je zakon sprejet z večino glasov. 
S tem smo današnji del seje končali. Dogovorili smo se že, da bi jutrišnjo 

sejo pričeli ob 9. uri. Prosim tovariše poslance, da vzamejo na znanje, da smo 
odgovorni za kvorum. 

(Seja je bila prekinjena ob 19.55 in se je nadaljevala dne 24. decembra 
1971 ob 9.10.) 

Predsednik Tone Bole: Tovarišice in tovariši poslanci, dovolite, da 
pričnemo delo. Pred prehodom na dnevni red moramo ugotoviti navzočnost. 
Prosim tovariša sekretarja zbora, da ugotovi, ali smo sklepčni. V nasprotnem 
primeru seje ne moremo pričeti. 

Sekretar Boris Sajina: Bral bom imena in priimke po seznamu. (Se- 
kretar zbora bere imena in priimke po abecednem seznamu poslancev.) 

Navzočih je 43 poslancev. Zbor je sklepčen. 

Predsednik Tone Bole: To pomeni, da lahko nadaljujemo sejo. Ker 
bomo kmalu prišli na cestne zakone, naj ugotovim, ali so navzoči predstavniki 
izvršnega sveta za cestne zakone. (Da.) 

Prehajam na 11. točk o dnevnega reda, to je na obravnavo osnutka 
zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča. 

Osnutek zakona je predložil izvršni svet s predlogom, da se obravnava po 
skrajšanem postopku kot zakonski osnutek, glede na to, da nismo obravnavali 
predloga za izdajo zakona. Prosim predstavnika izvršnega sveta, če želi še ustno 
obrazložiti osnutek zakona. Besedo ima tovariš Boris Mikoš. 

Boris Mikoš: Tovariši, ker je obrazložitev k osnutku zakona precej 
obširna, bom zelo kratek. 

Gre za to, da v enem samem zakonu združimo osnovna določila republiškega 
in zveznega zakona, ki prenehata veljati konec leta. Da bi omogočili občinskim 
skupščinam še nadaljnje predpisovanje prispevka za uporabo mestnega zem- 
ljišča, moramo sprejeti nov zakon. V zakonu stvari nismo skušali urejati na 
novo, pač pa samo združujemo določila dveh zakonov in uvajamo nekatere 
manjše novosti, ki so se v dosedanjem delu pokazale kot jasne in ki so jih 
zahtevale predvsem občinske skupščine in nekatere organizacije združenega dela. 

V širše noveliranje zakona in iskanje povsem novih izhodišč se nismo 
spuščali, ker smo menili, da moramo na podlagi zakona o začasni prepovedi 
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prometa z zemljišči tudi to področje urejati enotno in skupaj z vprašanji nacio- 
nalizacije, ekspropriacije in drugimi vprašanji, ki zadevajo zemljiško politiko. 

Zato mi dovolite, da le na kratko povem, v čem se določila predloženega 
osnutka razlikujejo od dosedanjih določil. 

V 1. členu smo dali občinski skupščini možnost, da predpiše prispevek za 
uporabo mestnega zemljišča v vseh mestih in naseljih, ki se urejajo z urba- 
nističnim ali zazidalnim načrtom. Dopolnilo smo dali zaradi tega, ker smo na 
tem področju doslej večkrat imeli odprta vprašanja in sorazmerno zelo zamotan 
upravni postopek zaradi nejasnosti, v katerih primerih občinska skupščina pri- 
spevek lahko predpiše, v katerih pa ne. 

Druga dopolnitev se nanaša na primere, ko je določeno z; zakonom, kdaj 
in kdo se lahko oprosti plačevanja prispevka za uporabo mestnega zemljišča. 
Določila so bila sprejeta in nekoliko dopolnjena predvsem na zahtevo občinskih 
skupščin, ki so trdile, da je možnost oproščanja postavljena preširoko in da so 
zaradi tega mnogokrat pod hudim pritiskom. Zaradi tega sedaj zakon.to taksa- 
tivno našteva. Pri tem bi rad povedal, da sprejemamo dopolnila, ki jih je k 
predlaganemu besedilu dala zakonodajno-pravna komisija. 

Z zakonom uvajamo tudi eksploatacijska območja, kadar so na območju 
zazidalnih okolišev oziroma predelov, ki so urejeni z urbanističnim načrtom 
mesta oziroma naselja. 

V osnutek smo sprejeli novo terminologijo s pojmom cona, ker menimo, 
da se bolj približuje tisti, ki jo uporabljamo v občinskih odlokih. Glede višine 
prispevka za poslovne prostore smo za' zdaj — čeprav nekateri zahtevajo dru- 
gačen način določanja — ohranili omejitev, kakršna je bila doslej, in sicer glede 
stanovanjske površine. Za poslovne prostore se lahko odreja večji prispevek le 
glede na ugodnejšo lokacijo, s čimer imajo občinske skupščine možnost, da se 
izjema ne veže — kot je to bilo doslej — le na ožji gradbeni okoliš, temveč lahko 
občinska skupščina svobodno presoja, katera lokacija je ugodnejša in v odvis- 
nosti od tega tudi določi višino prispevka. 

Vnesli smo še eno novelo, in sicer, da naj bi se pritožbe ne reševale več na 
republiški ravni, ker menimo, da republika, zaradi velike prostorske in pro- 
blemske odmaknjenosti zelo težko ocenjuje primernost pritožbe. Osnutek za- 
kona zato pooblašča, da te zadeve rešuje organ, ki ga določi občinska skupščina. 

Se enkrat bi poudaril, da ni bil naš namen urejati odprta vprašanja s 
področja prispevka za uporabo mestnega zemljišča, temveč le združiti veljavna 
določila dveh zakonov in jih dopolniti z nekaterimi nespornimi določili, ki so se 
pokazala v dosedanji uporabi veljavnih zakonov. Vse širše novele, o katerih 
razpravljamo in ki se nanašajo na to, da se prispevek ne veže le na površine, 
da se ne veže izključno na uporabno, zazidalno in poslovno površino, temveč 
tudi na dohodek, so predmet priprav in bodo predmet razprave ob zakonih, ki 
jih bomo sprejemali v naslednjih šestih mesecih. Zato prosim, da se razprava 
o zakonu ne bi posvečala tem vprašanjem, temveč naj ostane v okvirih zdru- 
ževanja določil dveh zakonov. Hvala lepa! 

Predsednik Tone Bole: Obveščam zbor, da smo prejeli skupno poročilo 
odbora za družbenoekonomske odnose in odbora za finance, poročilo zakono- 
dajno-pravne komisije, mnenje zasedanja delegatov občin, mnenje skupščine 
občine Trebnje ter mnenje mestne konference Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Ljubljane. 
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Ker se mora zbor najprej odločiti o postopku, dajem na glasovanje predlog, 
da se omenjeni zakon obravnava po skrajšanem postopku. 

Kdor je za takšen način obravnave, naj. dvigne roko! (Večina poslancev 
dvigne roko.) 

Ugotavljam, da se je zbor z večino glasov odločil, da se zakon obravnava 
po skrajšanem postopku. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Stojan Makovec. 

Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V zvezi z mestnimi zemljišči bi pripomnil le to, da v osnutku ni določeno, kdaj 
naj zavezanec začne plačevati prispevek za uporabo mestnega zemljišča za 
stanovanjske in poslovne prostore. Ali z dnem vselitve v te prostore ali z dnem 
izdaje uporabnega dovoljenja? 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi besedo? Ugotavljam, da nihče, zato 
končujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona se v načelu sprejme: 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet. Pri določitvi besedila predloga 

zakona naj prouči in upošteva pripombe in mnenja odbora za družbenoeko- 
nomske odnose in odbora za finance gospodarskega zbora, zakonodajno-pravne 
komisije ter pripombe, ki so bile izražene na današnji seji zbora. 

Izvršni svet naj prouči tudi mnenja zasedanja delegatov občin, mestne 
konference Socialistične zveze Ljubljana in skupščine občine Trebnje. V obraz- 
ložitvi predloga zakona naj izvršni svet zavzame stališča do vseh pripomb in 
mnenj, kolikor jih ne bo mogel upoštevati v besedilu predloga zakona. 

3. Izvršni svet naj predlog zakona predloži skupščini SR Slovenije do 10. 
Ijanuarja 1972. 

Prehajam na 12. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o vodnem prispevku za leto 1972. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet, ki predlaga, da se obravnava po 
skrajšanem postopku kot zakonski predlog, glede na to, da nismo mogli poprej 
obravnavati predloga za izdajo zakona. Prosim predstavnika izvršnega sveta, 
če želi še ustno obrazložiti predlog zakona? Želi. Besedo ima tovariš Boris 
Mikoš. 

Boris Mikoš: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Gre za običajen 
postopek, ki ga moramo vsako leto obnavljati, ko ob koncu leta predpisujemo 
višino vodnega prispevka za naslednje leto. Razlika je mogoče v tem, da smo 
prejšnja leta z enim členom oziroma dvema določili odstotek povišanja prispevka 
za naslednje leto in tako opravili svojo dolžnost. 

Kakor veste, vsa zadnja leta — z izjemo preteklega leta — nismo povečali 
vodnega prispevka, ki ga plačujejo organizacije združenega dela in drugi upo- 
rabniki in onečiščevalci vode. Preteklo leto smo predložili skupščini v razpravo 
predlog za sanacijo položaja na področju vodnega gospodarstva, ko bi morali 
vodni prispevek povečati v enem samem letu za 45 %. Dogovorjeno' je bilo, da 
to ni sprejemljivo in smo se zato domenili, kakor se najbrž spominjate, da do- 
ločimo le 15% povečanje, vendar zato več let zaporedoma. 
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Letošnji predlog je samo nadaljevanje sprejetega dogovora, zato tudi letos 
predlagamo le 15'% povečanje, ne glede na znatno večje potrebe vodnega gospo- 
darstva in ne glede na vpliv inflacijskih in drugih gibanj v gospodarstvu. 

Letos je razlika v predlogu zakona v tem, da je predlog zakona neposredno 
za vse gospodarske panoge navedel povišanje tarife za ta odstotek, pri čemer pa 
obremenitve in notranji odnosi med panogami niso bili spreminjani. Želel bi 
povedati, da pripravljamo nov republiški zakon o vodah, s katerim mislimo 
pripraviti revizijo obremenitev posameznih gospodarskih panog. Letos tega ni- 
smo storili in ostajamo pri dosedanji razdelitvi, na sedanjih notranjih odnosih, 
kakršni so bili zadnja leta. 

V tem trenutku se nismo ogreli za predlog, da se sprejme splošni vodni 
prispevek. Menim, da ga moramo temeljiteje proučiti in da ga bomo uvedli 
s posebnim republiškim zakonom šele pozneje. Zaradi tega izrabljamo le eno „ 
možnost, ki nam je bila dana, to je, da razširimo krog zavezancev in s tem 
začnemo proces, za katerega so se že dolgo zavzemale organizacije združenega 
dela pa tudi ta zbor, da se namreč tudi dajatve za vodno gospodarstvo enako- 
merneje porazdelijo med vse uporabnike vode. 

V 4. členu smo plačila vodnega prispevka za porabljeno vodo oprostili 
premogovnike, zatem občane, ki rabijo vodo za pogon vodnih mlinov, žag in 
podobno, komunalne vodovode in organizacije, ki dobavljajo vodo drugim, ter 
komunalne organizacije, ki uporabljajo vodo za javne površine in za javne 
namene. Zaradi tega bi bilo treba v obrazložitvi predvideno višino sredstev 
popraviti, to je znesek v točki c) znižati od 10 400 000 na 6 400 000, s čimer se 
predvideni dohodki vodnega sklada znižajo za 4 milijone. 

Če še enkrat na kratko povzamem: tarife so se zvišale samo za 15%, 
razširjen je krog uporabnikov v skladu s pooblastili, ki jih ima naša republika, 
pri čemer smo komunalne vodovode do preklica izvzeli, medtem ko drugih 
vsebinskih sprememb v predlogu zakona ni. 

Dovolite mi, da na koncu omenim le še to, o čemer smo razpravljali že lani, 
da je položaj v vodnem gospodarstvu pri nas izredno resen. Po letu 1965 tarif 
nismo spreminjali, ne glede na vsa gospodarska gibanja, tako da dajemo iz leta 
v leto manj sredstev za vzdrževanje vodnogospodarskih objektov kakor tudi za 
vzdrževanje objektov za regulacijo voda. Pri tem naj omenim samo dva podatka. 
Približna vrednost vseh vodnogospodarskih objektov v republiki znaša eno 
milijardo — številke zaokrožujem — 1 % imamo na voljo za vzdrževanje teh 
objektov. Pri tem pa imamo samo na področju hudourništva 170-milijonsko 
vrednost osnovnih sredstev, kar pomeni, da za vzdrževanje teh osnovnih sredstev 
dajemo le 0,25 % ali 400 milijonov. Hočem povedati le še to, da nam zaradi 
takega stanja in slabega vzdrževanja vodnogospodarskih naprav grozi zelo resna 
nevarnost in bomo priče zelo hudim škodam, ki bodo prizadele ne le kmetijske 
površine, temveč verjetno tudi mnoge gospodarske organizacije. Zato se za- 
vzemam za to, da gospodarski zbor podpre usmeritev na postopno triletno 15 °/o 
povečanje tarif na področju vodnega gospodarstva, zavedajoč se pri tem, da to 
povečanje še vedno predstavlja dodatno zaostajanje zaradi veliko hitrejših gibanj 
v gospodarstvu, kljub temu pa vsaj delno prilagajanje sredstev vodnega gospo- 
darstva dejanskim razmeram. 

Predsednik Tone Bole: Za to točko dnevnega reda ste prejeli še na- 
slednja gradiva: skupno poročilo odbora za finance in odbora za družbeno- 
ekonomske odnose; poročilo zakonodajno-pravne komisije, v katerem se pred- 
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laga redakcijski amandma k 3. in 9. členu, ter mnenje zasedanja delegatov 
občin. Ker se tudi pri tem zakonu predlaga skrajšani postopek, moramo najprej 
odločiti, ali sprejmemo takšen postopek ali ne. 

Dajem na glasovanje predlog izvršnega sveta, da zakon obravnavamo po 
skrajšanem postopku. Kdor je za, naj dvigne roko,! (Večina poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.) 

Ugotavljam, da je predlog za skrajšani postopek sprejet z večino glasov. 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima tovariš Jože 

Pogačnik. 

Jože Pogačnik: Pri zakonu o vodnem prispevku za leto 1972 sem proti 
povišanju stopnje za 15 %, ker pritekajo sredstva tudi od novih zavezancev, 
menim pa, da gospodarstvo v danih pogojih ne smemo več obremenjevati, zlasti 
tekstilne industrije. Pri tem bi opozoril tudi na kriterije za določitev stopenj. 
Menim, da bi se morale stopnje podrobno proučiti, saj so se nekatere povečale 
več kot trikrat. Če vzamemo za primer tekstilno industrijo oziroma barvarne ali 
belilnice, ki so veliki porabniki vode, bi prav gotovo morali upoštevati, da imajo 
enake olajšave, kot veljajo za papir, lesovino in celulozo. V 4. členu je pod 
točko b) predvideno, da so občani oproščeni prispevka za pogon vodnih mlinov, 
žag in podobnih naprav. Postavljam vprašanaje, zakaj to ne velja tudi za gospo- 
darske organizacije družbenega sektorja. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi besedo? Tovariš Korenčan, prosim! 

Viktor Korenčan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Na podlagi razprave v skupščini SR Slovenije oktobra meseca 1971, ko je bila 
obravnavana ekonomska problematika letošnjega leta, je bilo sprejeto stališče, 
da se v letu 1972 gospodarstva ne sme obremenjevati z novimi ali povečanimi 
dajatvami. 

Gostinsko-turistične gospodarske organizacije morajo vsako leto svojo po- 
nudbo, to je cene penzionskih storitev, predložiti turističnemu tržišču doma in 
v tujini leto dni vnaprej, kar so za leto 1972 morale storiti v mesecu juliju 
oziroma avgustu. V teh cenah seveda niso vračunani višji stroški, še manj pa 
nove dajatve, kot je na primer prispevek za onesnaženje vode, ki ga te orga- 
nizacije doslej niso plačevale. 

Ne glede na to, da so trenutno vse cene z odlokom zveznega izvršnega sveta 
zamrznjene, pripominjamo, da gostinske in turistične organizacije ne morejo 
spreminjati cen, ki, so jih že sporočile poslovnim partnerjem. Novih obremenitev 
pa te cene ne prenesejo več, saj morajo gospodarske organizacije pri določanju 
cen gostinskih storitev upoštevati tudi gibanje cen na tujih tržiščih, če želijo 
obdržati konkurenčnost. 

Nadalje moram opozoriti na dejstvo, da prejema gostinska panoga zaradi 
svoje neakumulativnosti za razširjeno reprodukcijo benefikacije v obliki do- 
datnih obresti iz zveznega oziroma sedaj izključno iz republiškega proračuna. 
Nesmotrno bi bilo, da po eni strani podpira razvoj te panoge, po drugi strani 
pa obremenjuje z višjimi dajatvami, ki bodo popolnoma onemogočile ne le 
razširjeno, temveč celo enostavno reprodukcijo. 

V zvezi z uvedbo novega prispevka za onesnaženo vodo bi morah upoštevati 
tudi to, da gostinstvo odvaja odplake v kanalizacijo ali v posebne zbiralnike — 
torej ne v vodne tokove — za kar je določeno obvezno plačevanje posebnega 
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prispevka za onesnaženo vodo, pristojbino za kanalščino pa že tako plačuje 
posebej. Dejstvo je, da so odplake v gostinstvu enake odplakam v gospodinjstvu. 
Onesnažena voda pri gostinstvu nastane pri pripravi hrane, pomivanju posode, 
čiščenju prostorov, pranju perila in v kopalnicah, torej je stopnja onesnaženosti 
enaka kot v gospodinjstvu. Razlika je le v tem, da v gostinstvu v odplakah ni 
pomij ali drugih ostankov hrane in živil, ker jih navadno pretežno izločajo 
in odvažajo. 

Predsednik Tone Bole: Se kdo želi besedo? Tovariš Stojan Makovec, 
prosim! 

Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Strinjam se, da moramo imeti zelo močan vodni sklad in ustrezna sredstva, 
vendar bi opozoril na razprave v občinskih skupščinah, ki pravzaprav negativno 
ocenjujejo poslovanje vodnega sklada. 

V Sloveniji imamo mnogo hudournikov, ki delajo veliko škodo predvsem na 
kmetijskih površinah, zato bi želeli, da sklad s sredstvi, ki jih ima na razpolago, 
naredi več kot doslej. Pred nekaj leti sem se pogovarjal z direktorjem takega 
sklada, ki mi je pravil, da imajo le toliko sredstev, da lahko vzdržujejo svojo 
upravo. Ce imamo uprave, ki porabijo sredstva le za svoje vzdrževanje, potem 
bi bilo boljše, če vodnih skladov sploh nimamo. 

S tem hočem poudariti, da marsikje in marsikdaj sredstva pravzaprav sama 
sebe pojedo. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi besedo? Tovariš Ferdo Papič, 
prosim! 

Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zdi se mi, da o vprašanju vodnega sklada zdaj razpravljamo že vsako leto. 

Vem, da je predlagana stopnja večja obremenitev gospodarstva in da je vodni 
sklad vedno v težavah, saj skoraj vsak gospodarstvenik meni, da je to obre- 
menitev gospodarstva. Sedaj, ko se pripravlja nov zakon, bi morali stvari 
drugače zastaviti. Kolikor bi zadeve še naprej reševali tako, da bi gospodarstvo 
še naprej obremenjevali s 15% na leto, potem moram reči, da nekaterih najbolj 
aktualnih problemov, ki jih imamo z vodami, ne bomo nikdar rešili. Za Soško 
dolino lahko danes trdim, da nimajo sredstev niti za vzdrževanje tistega, kar so 
zgradili Italijani. Ne vem, ali mora pri tem prispevati proračun ali kdo drug, 
dejansko pa sta vodni sklad in republiški sekretariat za urbanizem vedno v 
izredno nerodnem položaju, da terjata večjo obremenitev gospodarastva, kar se 
dogaja že 3 leta. Pravzaprav je vodni sklad v vseh treh letih, kljub temu, da so 
cene narasle, ostal s sredstvi na isti ravni. 

Kolikor sprejemamo politiko, da se gospodarstvo ne sme več obremenjevati, 
potem moramo sredstva za vodni sklad dobiti nekje drugje. Menim, da so zadeve 
že tako aktualne, da lahko trdim, da bi bil v primeru ponovnih poplav Soče, kot 
so bile 13. in 14. novembra 1969, v nevarnosti precejšen del doline, ki jo lahko 
odnese. To je izredno pomembno, čeprav razumem slehernega gospodarstvenika, 
ki gleda s svojega zornega kota, in vidi v 15% obremenitvi samo dodaten strošek. 

Ne bi se spuščal v to, ali so stopnje pravično določene ali je turizem nasproti 
v primerjavi z gospodarstvom preveč obremenjen ali ne, vendar moramo vse- 
kakor poiskati sistemsko rešitev, da prosjačenje za sredstva ne bo vsako leto na 
dnevnem redu, čeprav gre za blagor celotne Slovenije. 
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Predsednik Tone Bole: Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Drago 
Justin. 

Drago Justin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Zdi 
se mi potrebno, da tudi zato prispevam k razpravi, ker delam v eni panogi 
vodnega gospodarstva. Ker razmere vsaj deloma poznam, se strinjam in pozivam, 
da se predloženi zakon o vodnem prispevku sprejme. 

Ce mi dovolite, bi omenil, da predlagano zvišanje prispevne stopnje v 
letošnjem letu pravzaprav ne pomeni povišanja, kajti s tem ne dohitevamo niti 
stopnje inflacije. Ne smemo pozabiti, da še je povišanje sredstev za vzdrževanje 
vodnega režima kljub naraščajočim in zaostrenim prostorskim potrebam kot 
infrastrukturne panoge zadnja leta zelo zanemarjalo, s čimer so se nerešena 
vprašanja kopičila do take mere, da bi jih z nadaljnjim odlaganjem težko ob- 
vladali. Dejanske razmere so vse prej kot znosne, problemi pa zahtevajo nujno 
rešitev, ki je ne moremo več odlagati. 

Sprememba zakona o vodnem prispevku je v tem smislu, da novi zakon 
predvideva širši krog obveznikov in plačevanje prispevka za vse organizacije 
združenega dela. Dosedanji krog zavezancev je po mojem mnenju preozek, kajti 
sredstva od vode za vodo so premajhna. Zato je prav, da se krog zavezancev 
razširi, saj vodo uporabljamo vsi, v takšni ali drugačni obliki. Navedbe niso 
noye, ker se je na tem mestu že pred leti obravnavala problematika vodnega 
gospodarstva v Sloveniji in so bila zavzeta tudi ustrezna stališča. Človeka pre- 
seneča le eno, da ne vemo, ali pa nočemo vedeti, da nam v primeru, če se sredstva 
za urejanje vodnega režima ne morejo jemati iz proračuna, ostane samo možnost, 
da k ureditvi tega vprašanja prispevajo organizacije združenega dela. 

2e tovariš republiški sekretar je omenil, da v SR Sloveniji razpolagamo 
s 100 milijardami starih dinarjev vrednosti osnovnih sredstev v vodnem gospo- 
darstvu. Če mi dovoli, bi število popravil v toliko, da znaša skupna vrednost 
155 milijard in da se povsod po svetu za vzdrževanje varstvenih objektov 
izločajo 3 %, pri nas pa le 1'% sredstev glede na osnovna sredstva. 

Po drugi strani dobro vemo, da smo danes v položaju, ko vlagamo vse 
napore v stabilizacijo gospodarstva, ko zahtevamo razbremenitev in podobno. 
Vendar je vprašanje ureditve vodnega režima tudi vprašanje stabilizacije gospo- 
darstva. Šele takrat, ko nam neurejeni vodni režim vsako leto povzroča težave 
in škode v znesku 3—4 milijard letno-, se nekoliko zavzamemo za stvar in se 
prepričamo, da nam neurejeni vodni režim odnaša plodno zemljo, da nam ne- 
urejeni hudourniki in vodni režim nanašajo material in zasipajo doline, da ima 
na primer področje gornje Save le še 30% prostega profila za pretok vode, da 
v Radečah letno spuščamo okrog milijardo kubikov suspendiranega materiala 
na leto in podobno. 

Tovariši poslanci, če vzamemo-vse to v poštev, mi dovolite, da vas prosim, 
da podprete predloženi zakon, kajti v nasprotnem primeru sem prepričan, da te 
razprave ne bomo končali, hkrati pa bomo nedvomno tudi odgovorni, če ome- 
njenih zadev ne bomo uredili. 

Predsednik Tone Bole: Se kdo želi besedo? Tovariš Franc Puterle, 
prosim! 

Franc Puterle: Tovariš predsednik; tovariši poslanci! Bom zelo kra- 
tek. Rad bi postavil le eno vprašanje, na katero bi prosil tudi odgovor. Sem proti 
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vsakemu povečevanju. Menim, da je tudi predloženih 15 "/w, ne glede na položaj, 
na katerega so opozorili že prejšnji govorniki, ponovno obremenjevanje našega 
gospodarstva. Prosim, da se mi odgovori na vprašanje, ali se odlok zveznega 
izvršnega sveta z dne 26. novembra 1971 o zamrznitvi vseh cen nanaša tudi na 
ta prispevek? 

Predsednik Tone Bole: Hvala! Kdo še želi besedo? Tovariš Pavle Kovič, 
prosim! 

Pavle Kovič: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Bom zelo kratek. 
Želim le pojasnilo k 4. členu, točka c), ki se v predloženem amandmaju, ki se 
nanaša na oprostitev, glasi takole: »Komunalni vodovodi in organizacije, ki 
dobavljajo vodo drugim, ter komunalne organizacije, ki vodo uporabljajo za 
vzdrževanje javnih naprav in površin.-« Z drugim delom amandmaja se strinjam, 
za prvega pa bi želel imeti pojasnilo. 

V obrazložitvi zakona namreč ugotavljamo, da mora naše gospodarstvo 
plačevati dodatni prispevek za del energije, ki mu je nujno potreben, pri tem pa 
imam občutek, da hkrati dopuščamo trgovino z vodo, ki je oproščena te dajatve. 
Ce se po eni plati borimo za to in nenehno poudarjamo, da je potrebno zmanj- 
šati dajatve in obremenitve industrije in gospodarstva nasploh, potem ne vem, 
zakaj se po drugi plati dajejo olajšave trgovini. Kajti komunalni vodovodi in 
organizacije, ki dobavljajo vodo drugim, jo dobavljajo zato, da pri tem tudi 
zaslužijo. Torej je to del trgovine. Tudi ladje v koprskem pristanišču in drugje 
skoraj vsak dan potrebujejo velike količine vode. Menim, da vodni prispevek ni 
namenjen le hudournikom ali rečnim vodam, temveč tudi morju. Ta prispevek 
oziroma dodatno obremenitev bi lahko plačevala tudi kaka tuja ali domača 
ladja, saj so cene vode izredno različne. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Kovič, moram vas opozoriti, da ste že 
razpravljali o predlogu, ki nam ga je postavil republiški zbor, o katerem pa se 
bodo naši odbori šele izrekli. Pozneje, če bo vaša pripomba še potrebna, boste 
lahko dobili besedo. 

Pavle Kovič: Tudi sedaj je primerna, saj 4. člen predloga v točki c) 
vsebuje isto besedilo. 

Predsednik Tone Bole: Se opravičujem. Kdo še želi besedo? Tovariš 
Danilo Cerkvenik, prosim! 

Danilo Cerkvenik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Drugi odstavek 7. člena pravi: »Podjetjem iz panoge kmetijstva se ne 
more zaračunati vodni prispevek po 2. oziroma 5. členu tega zakona, ki bi 
skupno presegel znesek, ki so ga te organizacije združenega dela plačale v letu 
1967, povečan za 15%.« 

Z vsebino drugega dostavka se v celoti strinjam, predlagam pa, da se be- 
sedilo »podjetjem iz panoge kmetijstva« nadomesti z besedilom »organizacije 
združenega dela iz panoge kmetijstva« itd. ■ 

Predsednik Tone Bole: Bi tovariš Cerkvenik še enkrat ponovil? 
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Danilo Cerkvenik: Predlagam, da se na začetku drugega odstavka, 
v 7. členu, to je na 4. strani, besedilo »podjetja iz panoge kmetijstva« nadomesti 
z besedilom »organizacije združenega dela iz panoge kmetijstva«. 

Predsednik Tone Bole: Ali je to amandma? 

Danilo Cerkvenik: Menim, da ne gre samo za amandma., temveč za 
logično terminologijo1, saj smo bili tudi včeraj, ko smo sprejemali amanmda k 
zakonu o prispevku za razvoj nerazvitih, uporabili izraz »organizacije zdru- 
ženega dela iz panoge kmetijstva«. Menim, da je pojem »podjetja« preširok, 
ker je tu govora o organizacijah združenega dela kmetijstva. Iz prakse pa vemo, 
da je vrsta organizacij združenega dela iz panoge kmetijstva, ki so v sestavi 
drugih nekmetijskih organizacij, kot temeljne organizacije združenega dela in 
ki imajo ločen obračun. Mislim, da je smisel drugega odstavka 7. člena v tem, 
da se kmetijstvo po novem ne obremenjuje, temveč da zanj velja obveznost 
plačevanja prispevka iz leta 1967, povečana za 15 '°/o. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Cerkvenik, dovolite prosim, da vprašam 
predstavnika zakonodajno-pravne komisije, ali je vaše pojasnilo glede tega točno. 
(Da.) Se strinjate z njim? (Da.) Hvala. 

Kdo še želi sodelovati v razpravi? Besedo ima tovariš Miro Repič. 

Miro Repič: Tovariš predsednik, tovarišice, tovariši poslanci! Želel 
bi podpreti predlog zakona z drugega zornega kota. Mogoče se ne razumemo 
prav, ko govorimo, da gospodarstva ne smemo dodatno obremenjevati. Osebno 
menim, da to ni obremenjevanje gospodarstva, temveč pomoč. Menim, da je 
v vodnem gospodarstvu toliko nakopičenih vprašanj, da v primeru, če res 
pride do kakšne večje škode, hitro poiščemo sredstva, ki so po obsegu veliko 
večja od teh, ki jih zberemo s prispevkom. Zaradi tega se nikakor ne bi mogel 
strinjati s tovarišem Puterlom, ki je kategorično izjavil, da s prispevkom 
dodatno obremenjujemo gospodarstvo. 

Kot sem že dejal, to ni dodatno obremenjevanje, temveč pomoč gospo- 
darstva. 

Predsednik Tone Bole: Kdo želi besedo? Tovariš Rudi Vavpotič, 
prosim! 

Rudi Vavpotič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Menim, da je precej nerodno, da se vsako leto ob tem času, ko urejamo repu- 
bliško bilanco, srečujemo na eni strani — da se tako izrazim — država in tiste 
institucije, ki morajo skrbeti za urejanje voda, energetike in podobno, na drugi 
strani pa tisti, ki skušamo drugo stran prisiliti, da bo skrbela za nas. Menim, 
da v tem zboru nihče ne dvomi o potrebi urejanja voda in drugih energetskih 
virov. Tudi razprava se oblikuje v tem smislu, čeprav so posamezniki proti. 
Menim, da bi v tem zboru morali stvari postaviti tako, da preprečimo vsako- 
letno natezovanje tega. Mislim, da je to resnično natezovanje, kar s samouprav- 
nostjo v bistvu nima zveze. Potrebno bi bilo izoblikovati sistem, ki bi v skladu 
z doseženimi rezultati gospodarstva deloval po nekem mehanizmu, in zagotav- 
ljal sredstva vodnemu gospodarstvu, saj končno menim, da je tudi to sestavni 
del gospodarstva. 
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Najbolj me moti razprava, da smo vsi, ki smo prizadeti, in tisti, ki želijo 
na tem področju nekaj narediti, pred neznanko, kakšni bodo pogoji gospodar- 
jenja v prihodnjem letu. To bi morali imeti pred očmi tudi predstavniki, ki 
morajo skrbeti za gospodarjenje s temi sredstvi. Včeraj in predvčerajšnjim 
in tudi sicer smo razpravljali o tem, da nam je za prihodnje leto neznana vrsta 
stvari, pri tem pa se hkrati načrtuje 10-, 15- in 20% povečanje dajatev. S tem 
škodujemo sami sebi in umetno ustvarjamo pritisk tistih, ki nas poslušajo, 
predvsem neposrednih proizvajalcev. 

Opozarjam, da bomo v marsikateri organizaciji prihodnje leto poslovali 
brez dobička in da bomo morali zategniti pas pri osebnih dohodkih, da ga 
bomo morali zategniti tudi pri drugih stvareh. V okviru države je navsezadnje 
zelo enostavno zamrzniti cene, po drugi strani pa s proračuni in obremenitvami 
nalagati nove obveznosti, neposredna proizvodnja in neposredna samoupravnost 
pa naj se znajdeta, kakor se moreta in znata. 

Moram poudariti, da imam kot poslanec in gospodarski voditelj občutek, 
da se pri nas te stvari ne morejo razvijati v normalnih razmerah. Zato v letu 
1972 z vseh zornih kotov še naprej projiciramo stanje leta 1971, čeprav smo 
lani, po rezultatih sodeč, tvegali ukrepe za stabilizacijo. Sedaj prihajamo praznih 
rok pred ljudi. Moram reči, da neposrednega proizvajalca ne morem prepriče- 
vati, da je dinar toliko in toliko več vreden, če mi dokazuje, da toliko več 
porabi za preživljanje. Predlagam, da se s predstavniki na tem področju dogo- 
vorimo — konkretno sedaj pri vodah — naj se poskušajo omejiti na najnuj- 
nejše stvari za letošnje leto in ne vztrajajo na stvareh, ki bi jih morali po 
svojih programih uresničiti šele leta 1975. 

Če pa bomo zmogli in postali bogatejši, sem za to, da tudi na tem področju 
več naredimo. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi besedo? Tovariš Jože Lesar, 
prosim! 

Jože Lesar: Tovariši poslanci! V celoti je prav, da se obdrži načelo, 
naj se gospodarstvo ne obremenjuje. Menim, da bi pri uresničevanju tega načela 
morali biti zelo vztrajni, vendar imam v zvezi s tem primerom mnenje, ki bi 
ga rad povedal. 

Pri celotnem znesku gre za povečanje okoli 800 milijonov. Ne gre le za 
vode, za sanacijo tokov, da ne povzročajo škode, temveč za element, ki je 
pri nas podvržen slabemu gospodarjenju zaradi tega, ker doslej ni bilo dovolj 
sredstev za to dejavnost. Gre za naravni element, za nas same, ki živimo na tej 
zemlji. 

Če pogledamo, koliko družbene akumulacije se vrne gospodarstvu, bomo 
ugotovili, da gre za težke milijarde. Zato v tem primeru, ko gre za 800 milijonov 
— čeprav sem nasprotnik obremenjevanja gospodarstva — podpiram predloženi 
zakon in bom zanj glasoval. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi besedo? Tovariš Ivan Gole, prosim! 

Ivan Gole: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Pod- 
piram govornike, ki menijo, da se gospodarstvo ne sme dodatno obremenjevati. 
Tudi sam sem tega mnenja in za zakon ne bom glasoval, ker je videti, da se 
v republiki še vedno ne zavedajo vsi, kakšno je stanje v naših delovnih organi- 
zacijah. 
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Vem, da 800 milijonov ne pomeni dosti, vendar za določeno delovno orga- 
nizacijo lahko veliko pomeni tudi milijon. Stanje osebnih dohodkov in stanje 
uspešnosti tega leta bilančno ne bo prikazano tako, kot smo načrtovali. Zakaj 
ne? Zaradi tega, ker so planirani stroški daleč preseženi, med njimi tudi plačilni 
skladi. Skratka, delavci v proizvodnji zaradi dviga življenjskih stroškov zahte- 
vajo boljše plačilo. V gospodarstvu — vsaj v organizacijah, ki jih poznam — 
prevladuje spoznanje, da bo delavcem resnično treba dati več sredstev, zaradi 
česar se bo akumulacija nedvomno znižala. 

Sedaj govorimo o vodnem prispevku. Pozneje bomo govorili o drugem pri- 
spevku, ob koncu pa bomo ugotovili, da vse skupaj pomeni precejšen odstotek 
dodatnega obremenjevanja. Če bomo še naprej sprejemali in individualno zago- 
varjali posamezne zadeve, bomo v resnici delali proti sprejetim sklepom na 
vseh političnih organih, tako republiških kot zveznih. Ne razumite me napačno, 
vendar menim, da je tudi v skupščini skrajni čas, da vzamemo kritično stanje 
v gospodarstvu takšno, kakršno je. 

S tem pa nočem reči, da je kritično stanje v vseh panogah. Menim, da je 
uspešnost posameznih panog ali delovnih organizacij zelo različna in da je 
potrebno z dodatnimi instrumenti doseči optimalno rešitev. Družba svoje mora 
dobiti, če hoče pokrivati svoje potrebe, vendar po predlagani poti verjetno ne 
bo šlo. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi besedo? Prosim, tovariš Miomir 
Delevič! 

Miomir Delevič: Tovariši poslanci! Zdi se mi, da pavšalno ocenju- 
jemo, kaj je in kaj ni obremenitev gospodarstva. 

V primeru vodnega prispevka ne gre za dodatno obremenitev gospodarstva, 
saj znaša povečanje komaj 400 milijonov dinarjev. V tem letu smo povečali 
bruto produkt za kakšnih 15%, kar pomeni, da se akumulativnost gospodarstva 
giblje v skladu s porastom stroškov za infrastrukturo in družbene potrebe. 
Čeprav sem novinec, sem v teh nekaj dneh ugotovil, da na splošno prevladuje 
mnenje proti obremenitvi gospodarstva, ki se pogosto uporablja za obrambo, 
kot nekakšen ščit. Zadeve bi morali obravnavati tudi z druge plati, in sicer, 
kakšna je kvaliteta uslug in storitev, ki jih financira gospodarstvo. V primeru 
vodne skupnosti bi morali razpravljati, zakaj vodna skupnost uporablja denar. 
Ali ga porabi smotrno ali ne? Vemo, da so bile leta in leta nepravilnosti, da 
je denar odhajal po sporazumu za druge zadeve. Če se izvaja primerna kon- 
trola o nadzorstvu nad uporabo denarja, tedaj ni niti ena kvalitetna zadeva 
draga, saj se le-ta v drugi obliki vrne v gospodarstvo. Sem proti pavšalnemu 
razgovoru o obremenitvi gospodarstva, sem pa zato, da gospodarstvo preverja, 
kako se denar uporablja. 

Sem za predloženi zakon in bom glasoval za povišanje vodnega prispevka. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi besedo? Če nihče, dovolite, da 
končam razpravo. Prosim predstavnika izvršnega sveta, da odgovori na po- 
stavljena vprašanja, če se ne motim, na vprašanja tovariša Korenčana, tovariša 
Puterla in tovariša Koviča. 

Boris Mikoš: Tovariši poslanci! Postavljeni so bih nekateri predlogi 
oziroma zahteve. Med prvimi je bila zahteva, da pride do sprememb glede 
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tekstilne industrije. Menim, da bi bilo zelo težko na podlagi kratkega predloga 
spreminjati sedaj že 6 let veljavno notranjo razdelitev, ki sloni na strokovno 
zelo proučenih merilih. Pri teh stvareh namreč ne gre le za to, koliko kdo 
onesnaži vodo, gre tudi za to, koliko jo porabi v svojem tehnološkem procesu. 
Pri tem so stvari na videz včasih celo enake, čeprav so dejansko zelo različne. 
Za vodno gospodarstvo, še posebej za slovensko vodno gospodarstvo, so velike 
količine vode iz dneva v dan, iz leta v leto vse težji problem. Zato predlagam, 
da ne delamo sprememb in da tega predloga ne sprejmemo. Predlagam, da 
pustimo razvrstitev gospodarstva po panogah takšno, kakršno smo imeli doslej. 

Naslednji predlog je bil, naj bi bilo turistično gospodarstvo zaradi tre- 
nutnega gospodarskega položaja oproščeno prispevka. Ob tem bi rad dal nekaj 
ugotovitev. 

1. Prav gospodarski zbor skupščine SR Slovenije se je vsa leta najbolj 
dosledno zavzemal za to, da se bremena enakomerno porazdelijo in da naj vsak 
nosi svoj delež. 

2. O tem smo že razpravljali na skupni seji obeh pristojnih odborov tega 
zbora in bili mnenja, da predloga ne moremo sprejeti. 

3. Menim, da je turizem po devalvaciji vendarle v drugačnem položaju kot 
je bil pred enim tednom. 

Na koncu naj opozorim, da je pristojbina za kanalščino, ki jo plačuje 
gostinstvo, pristojbina za kanal, nikakor pa ni pristojbina za onesnaženje vode. 
Popolnoma zmotna je trditev, da so onesnažene vode iz gostinstva enake kot iz 
gospodinjstva. Vsaj gostincev o tem ne bi bilo treba prepričevati. Glede uprav- 
ljanja sredstev in gospodarjenja s skupnimi sredstvi, kar jih imamo na voljo 
za vodno gospodarstvo, naj opozorim, da smo v tako težkem položaju, da za vse 
upravne in študijske stroške ter analize izločamo le 10% sredstev. Naj vam 
dam podatek, da da francosko vodno- gospodarstvo v te namene 28'% sredstev. 

Tovarišu Francu Puterlu lahko mirno odgovorimo, da prispevek ne spada 
v zamrzovanje in da je bil zaradi tega skupščini tudi predložen. Kot vodja 
vodnogospodarskega resor j a bi vas rad prepričal, da imamo zelo veliko zavor in 
rezerv, preden lahko s takim predlogom pridemo pred skupščino, in da imamo 
v postopku, preden se tak predlog predloži skupščini, zelo obširne in temeljite 
razprave. 

Glede komunalnih vodovodov moram reči, da smo v začetku hoteli obre- 
meniti tudi individualno vodno porabo, vendar je v končnih razpravah prevla- 
dalo mnenje, naj v tem trenutku individualne porabe ne obremenjujemo, ker 
osebni standard v tem trenutku še posebej varujemo. 

Glede dobave vode ladjam, Gorici in tujim kupcem poteka dobava po 
pogodbeni ceni in se vodnega gospodarstva ne tiče, po kakšni ceni jo dobavljajo 
lokalni vodovodi. Zato obstajajo posebne pogodbe, ki niso predmet vodnega 
prispevka. Postavili smo se na stališče, da dobavljena voda tako ni obremenjena 
z vodnim prispevkom. Kakšna pa je njena prodajna cena, je stvar dogovora med 
državama ali neposredno med interesentoma. 

Predlagam, tovariši, da zaradi enostavnosti in zaradi doslednosti ne sprej- 
memo predloge k 7. členu, naj pojem podjetja zamenjamo z organizacijo zdru- 
ženega dela, čeprav zato govorijo nekateri, po svoje tudi sprejemljivi razlogi. 
Hočem poudariti, da smo že vsa leta imeli takšno dikcijo in takšen način obre- 
menjevanja. Tiste organizacije, ki smo jih kot podjetja razvrščali v panogo 
kmetijstva, so plačevale nepovečan prispevek vse od leta 1967. Ce bi sedaj 
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napravili spremembo, bi med seboj pomešali organizacije, izmed katerih so 
nekatere že plačevale povečan prispevek, druge pa ne. Dejstvo je, da podjetjem 
s področja kmetijstva sedaj prvič povečujemo prispevek za 15%. Zato se 
sklicujemo na prispevek iz 1967. leta. Predlagam, da predloga za spremembo 
ne isprejmemo. 

Razlog, da se vsako leto pojavljamo pred skupščino z zahtevo po podalj- 
šanju zakona in povečanju prispevkov, je v nekakšnem statusu quo, ki izhaja 
iz zvezne zakonodaje. V predlogu novega zakona snujemo rešitev drugače, 
v smislu razprave tovariša Vavpotiča in drugih. Na tej podlagi bi uvedli 
splošni prispevek, ki bi zajel vse uporabnike vode in ki bi temeljil neposredno 
na porabi vode pri velikih uporabnikih v gospodarstvu, upoštevajoč tudi gospo- 
darske rezultate in ne le porabljeno količino vode. 

Poudaril bi rad še to, da se predlog opira na orientacijsko zasnovo srednje- 
ročnega programa razvoja vodnega gospodarstva na Slovenskem, ki je bila 
predmet razprave v obeh zborih, to je republiškem in gospodarskem zboru. 
Takrat smo se dogovorili, da bomo v vodno gospodarstvo vložili v 5 letih 
skupno 40 milijard in da bomo dosegli 5-letno poprečje 8 milijard. Dovolite 
mi, da opozorim na podatek iz obrazložitve, da z letošnjim povečanjem in raz- 
širjenim številom zavezancev dosegamo komaj 6 milijard ter da dohodki iz 
leta 1971 le nekoliko presegajo 5 milijard. To pomeni, da bomo v dveh letih 
zbrali 13 oziroma 14 milijard in da bodo — če naj ta zasnova velja, je pa mini- 
malna in smo se o njej zedinili — prihodnja tri leta močno obremenjena, 
ali pa bomo na veliko odstopali od programa, o katerem smo vsi menili, da je 
minimalen. 

Dovolite mi, tovariši, da opozorim še na nekaj. 
V tem zboru nismo imeli časa in priložnosti, da bi razpravljali o problemih 

oskrbe z vodo na Slovenskem. Niaj še enkrat podčrtam, da je oskrbovanje z vodo 
kar se da kritično in da je nemogoče, da si obstoječi del gospodarstva dovo- 
ljuje, da izrablja vodne vire ne glede na potrebe tistih gospodarskih uporab- 
nikov, ki se bodo pojavili jutri. Moramo vedeti, da glede na položaj, v kakršnem 
je naša dežela, mnogih stvari iz veljavnih zakonov o zaščiti voda in zaščiti 
in varstva zraka ne izvajamo. Če bi dosledno izvajali ta načela, bi prišli do 
prevelikih obremenitev obstoječega gospodarstva. S predloženimi oblikami bre- 
mena porazdeljujemo in skušamo reševati vprašanja čiščenja in oskrbovanja 
z vodo. Imamo vedno večje predele v Sloveniji, kjer postaja problem pitne 
pa tudi tehnološke vode kritičen in celo zelo kritičen. Sprejeli smo in še 
bomo sprejeli vrsto odlokov o rezervatih vode. Ker bomo v kratkem morali 
seči tudi po njih, opozarjam, da bodo investicije na teh področjih zelo velike. 
Za ta čas, ki je zelo blizu, se moramo že zdaj organizirati, drugače bomo v 
težkem položaju. 

Predlagam, da gospodarski zbor kljub vsem pomislekom sprejme predlog 
za 15% povečanje prispevkov, ker so predlagane tarife le za 30'% višje po 
1965. letu, to je letu, ko smo sprejeli načela gospodarske reforme. Menim, da 
sodi panoga v tista področja v našem gospodarstvu, kjer smo v prehojenih 
6 letih imeli najmanjša povečanja, kljub temu, da smo tudi pred 1965. letom 
zelo slabo vzdrževali naše vodnogospodarske naprave in počasi reševali vodno- 
gospodarske probleme. Hotel bi vas prepričati, tovariši poslanci, da če je kaj 
v interesu gospodarstva, potem je to razvoj vodnega gospodarstva. 
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Predsednik Tone Bole: Besedo ima tovariš Viktor Korenčan! 

Viktor Korenčan: Ne morem se strinjati z obrazložitvijo tovariša 
Borisa Mikoša. Vprašal bi ga, če ve, koliko plačuje za vodo obalno področje 
in zakaj ima vodo zagotovljeno? Zaradi tega, ker se je pred štirimi ali petimi 
leti obvezalo in plačevalo 10- do 12-krat dražjo vodo kot Ljubljana. Vodovoda 
je lahko gradilo, ker je investiralo neposredno iz sredstev gospodarstva in sred- 
stev drugih porabnikov. Iz teh razlogov ne morem sprejeti pavšalnih odgo- 
vorov, še posebno ne zaradi tega, ker sem si na tem področju izredno prizadeval. 
Če so kritična področja v Sloveniji, so prav zaradi tega, ker se ljudje niso znašli 
in niso ukrepali na podoben način. 

V zvezi s strokovno službo naj omenim, da ni v vseh primerih kos svojim 
nalogam. Poznam primer, da je delovna organizacija s tega področja napravila 
projekt in posledica je bila — čeprav je izvajalec uporabil še enkrat večje 
dimenzije — da bi lahko nastala katastrofalna škoda, če bi nastopile tako 
imenovane stoletne vode. Vse posledice nekvalitetnega dela te organizacije je 
nosila delovna organizacija, ki je morala sama, brez dinarja prispevka, dalje 
urejati to stvar, kot je bilo potrebno. Zaradi tega menim, da bi bilo potrebno, 
da bi čimprej obravnavali, kaj smo v preteklih petih letih uredili in koliko 
sredstev je šlo neposredno za upravne stroške ali pa za določene projekte, ki 
še niso uresničeni, in je vprašanje, če sploh kdaj bodo. 

Predsednik Tone Bole: Se kdo želi besedo? Ce nihče, bom končal 
razpravo. Stanje je takole: 

Po razpravi v našem zboru imamo amandma, ki ga je dal tovariš Cerkve- 
nik k 7. členu. Predsednik republiškega zbora me je obvestil, da so sprejeli 
zakon v spremenjenem besedilu 4. in 6. člena. Ce povzamem, imamo amandma 
k 3. členu, ki ga je dala zakonodajno-pravna komisija, k 4. in 6. členu, o katerem 
nas obvešča predsednik republiškega zbora, k 7. členu, ki je bil dan v našem 
zboru, ter k 9. členu, ki ga je dala zakonodajno-pravna komisija. Prosim pred- 
stavnico odbora za finance, tovarišico Zlebnikovo, če meni, da je potrebno, da 
odbor na posebni seji zavzame stališče do amandmajev k 4. in 6. členu? 

Mara Zlebnik: Menim, da je potrebno. 

Predsednik Tone Bole: Prosim za hitro sejo. Hkrati prosim, da se 
razčisti amandma, ki je bil sicer prej označen kot redakcijski — dal ga je 
tovariš Cerkvenik — vendar stvar ni tako preprosta. Tovariš Mikoš nas je 
opozoril, da so nekatere tehnične ovire v izvajanju tega predloga. Prosim tova- 
riša Cerkvenika, naj pove, ali še vztraja pri svojem predlogu ali ne? 

Danilo Cerkvenik: Umikam svoj predlog, ker sem zadovoljen s po- 
jasnilom tovariša Mikoša. 

Predsednik Tone Bole: Dajem 15 minut odmora in prosim pristojni 
odbor, da na seji v sobi 212 zavzame stališče do amandmajev, ki so ju sprejeli 
v republiškem zboru. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.30 in se je nadaljevala ob 11.00.) 
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Predsednik Tone Bole : Predlagam, da nadaljujemo delo. Prosim tova- 
rišico Maro Žlebnikovo, da da poročilo odbora. 

Mara 2 1 e b n i k : Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Odbor za 
finance in odbora za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora spreje- 
mata amandmaje, ki so bili sprejeti k 4. in 6. členu v republiškem zboru. Spre- 
jemata tudi amandmaje k 3. in 9. členu, ki jih je predložila zakonodajno-pravna 
komisija. 

Pripomnila bi, da je v amandmaju k 3. členu zakonodajno-pravne komisije 
treba ustrezno spremeniti tudi nadaljnje besedilo, ker se besede »prispevek od 
dohodka od kmetijske dejavnosti« pojavljajo tudi še naprej v besedilu zakona 
in ne le v prvi vrsti. 

Predsednik Tone Bole: Tovarišica Zlebnikova, vaša sprememba ne 
povzroča nobenih procedurnih težav? 

Mara Zlebnik: To je samo redakcijsko dopolnilo. 

Predsednik Tone Bole: Prehajam na glasovanje. 
Zakonodajno-pravna komisija predlaga redakcijski amandma k 3. členu. 

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

Ugotavljam, da je amandma zakonodaj no-pravne komisije soglasno sprejet. 
Prehajam na amandma k 4. členu. Kdor je za amandma, naj dvigne roko! 

(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Prehajam na amandma k 6. členu. Kdor je za amandma, naj dvigne roko! 

(Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Eden.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet z večino glasov. 
Prehajamo na glasovanje o amandmaju k 9. členu. Kdor je za amandma, 

naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Prehajam na glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predloženi 

zakon, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče,) 
Se je kdo vzdržal? (6 poslancev.) 

Ugotavljam, da je zakon sprejet z večino glasov. 

Prehajam na 13. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o javnih cestah. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet dne 6. decembra 1971. leta, potem 
ko je umaknil prvotni predlog zakona z dne 21. aktobra 1971, h kateremu je 
bilo veliko pripomb. Predlog zakona je predložil izvršni svet na podlagi sklepa 
gospodarskega zbora, ki je na 24. seji 31. maja letos obravnaval osnutek zakona. 

Prosim predstavnika izvršnega sveta, če želi še ustno obrazložiti predlog 
zakona. Besedo ima tovariš Boris Vadnjal, član izvršnega sveta. 

Boris Vadnjal: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
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Glede na to, da se pričakuje dolga razprava, dovolite, da za razjasnitev 
nekaterih pojmov in vprašanj skušam v uvodni besedi pojasniti le nekatere 
stvari. 

Predlog zakona o javnih cestah je rezultat temeljitih prizadevanj izredno 
širokega kroga sodelujočih pri njegovem oblikovanju. Že pri zasnovi pa tudi 
v nadaljnjem oblikovanju zakona o javnih cestah so sodelovali predstavniki 
občinskih skupščin, skupščinskih odborov, cestnih podjetij in drugi. Upamo, 
da nam je uspelo izdelati kakovosten predlog zakona tako vsebinsko kot glede 
pravno-zakonodajne tehnike. 

To je tudi prvi tovrstni republiški zakon v Jugoslaviji. Slovenija je prva, 
ki v skladu s XXX. amandmajem k zvezni ustavi sprejema sistemski zakon, 
katerega namen je kompleksno urediti vsa vprašanja na področju javnih cest, ki 
sodijo v pristojnost republike. 

Razlogov za takšno odločitev je bilo več. Omenil bi le najpomembnejše: 
potreba, da se čimprej uredijo sedanje neustrezne razmere na področju uprav- 
ljanja in gospodarjenja z javnimi cestami in pri tem natančno opredelita 
odgovornost in odnosi na tem področju, priprava srednjeročnega in dolgoroč- 
nega programa razvoja omrežja cest na območju naše republike, ki mora izhajati 
iz jasno opredeljenega sistema in politike na področju javnih cest, ki bo ustrezal 
današnjemu času in razmeram, in končno tudi težnja po hitrem izvajanju 
ustavnih amandmajev in sicer na eni strani s prenosom pristojnosti iz federacije 
na republike, po drugi pa s prilagoditvijo upravljanja k XXI. in XXII. amand- 
maju k zvezni ustavi. 

Čeprav je zakon za izvedbo amandmajev o javnih cestah podaljšan do 
leta 1972, nas to ne ovira, da ne bi sprejeli takšnega republiškega sistemskega 
zakona o cestah, ki po našem mnenju ustreza razmeram v naši republiki, hkrati 
pa ne nasprotuje še veljavnim določilom zveznega zakona. Prepričani smo, da 
pri uskladitvi zveznega zakona z ustavnimi amandmaji, ki mora biti opravljena 
do konca leta 1972, ni pričakovati takšnih sprememb, ki bi terjale spremembe 
ali celo razveljavitev določil predloženega republiškega zakona o javnih cestah. 

Ob tem naj omenim, da smo ob posredovanju tega predloga nekaterim 
zveznim organom pa tudi pristojnim organom v drugih republikah dobili 
izredno ugodne ocene. S tem smo ponovno dokazali, da SR Slovenija zmore 
in mora ustvarjalno sodelovati pri oblikovanju zvezne zakonodaje in pomagati 
tudi drugim republikam pri oblikovanju njihovih predpisov, seveda tako kot 
to ustreza njihovim razmeram. 

Predloženi zakon je v primerjavi z osnutkom doživel nekatere spremembe 
in dopolnitve, najpomembnejše med njimi pa so v poglavju o upravljanju javnih 
cest, nadalje v 30. členu, ki ureja delitev sredstev med republiško skupnostjo 
in občinami ter v prehodnih določbah. Manjše ali večje spremembe smo upo- 
števali predvsem na predlog skupščinskih odborov ter na podlagi mnenja za- 
sedanja delegatov občin. Tako imamo pred seboj prečiščeno besedilo, spre- 
membe, ki so bile predlagane in sprejete, pa so v predlogu zakona podčrtane. 

V nadaljevanju bi se omejil na obrazložitev pomembnejših sprememb, ki 
smo jih vnesli v predlog. Družbeno najpomembnejša novost je uveljavitev 
samouprave na področju gospodarjenja s cestami, ki jo opravljajo glavni upo- 
rabniki cest. Pri tem so mišljene najširše plasti, tako- konkretni uporabniki 
cest kot tudi gospodarstvo in samoupravne skupnosti, katerim pomeni cestno 
omrežje pogoj za njihovo normalno delovanje in nadaljnji razvoj. Tak sistem 
naj bi omogočil čim večji vpliv vseh neposrednih in posrednih uporabnikov cest. 
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Zakon predvideva ustanovitev skupščine skupnosti za ceste, take da lahko 
že v fazi priprave statuta in konstituiranja te skupščine interesenti sami izobli- 
kujejo njeno strukturo. Kljub temu zakon zagotavlja skupščini SR Slovenije 
neposreden vpliv na srednjeročno in dolgoročno politiko v cestnem gospodar- 
stvu, z dajanjem soglasja k statutu republiške skupnosti pa tudi vpliv na njeno 
ustanovitev in delovanje. 

Kakovostna novost, ki jo uvaja zakon, je, da se poleg prenosa gospodarjenja 
s cestami na samoupravno interesno skupnost natančneje in jasneje opredeljuje 
tudi vprašanje odgovornosti skupnosti za stanje in razvoj cest v SR Sloveniji. 
Možnost povezovanja z regionalnimi skupnostmi in občinskimi skupščinami 
razširja to področje na celotno cestno omrežje Slovenije, vključujoč tudi pro- 
blematiko lokalnih cest, pri čemer so medsebojne pristojnosti in odgovornosti 
jasno opredeljene. 

S tem, ko smo se opredelili, da sodi gospodarjenje in vzdrževanje javnih 
cest v dejavnost posebnega družbenega pomena, smo se tudi opredelili, da so 
javne ceste družbena lastnina v splošni rabi, in hkrati tudi za to, da ne more 
biti osnovno sredstvo. S tem ni rečeno, da cestna podjetja niso več odgovorna 
za izvajanje cestno-vzdrževalnih del. Podjetja sprejemajo odgovornost in ob- 
veznosti do javnih cest s srednjeročnimi pogodbami in še vedno ostajajo po- 
membni dejavniki v cestnem gospodarstvu. Zato bi želeli takšno organiziranje 
cestnih podjetij, da bi zagotavljala čim bolj racionalno porabo že tako pičlih 
sredstev za vzdrževanje cest. 

Zakon omogoča cestni skupnosti tudi ustanovitev tehničnih služb. Pri tem 
predlagatelj ni mislil na ustvarjanje konkurence cestnim podjetjem ali celo 
na podvojitev zmogljivosti, temveč na opravljanje nekaterih vzdrževalnih del, 
ki so lahko ob taki organizaciji racionalnejša. Če bodo cestna podjetja sama 
zagotavljala to racionalnost, cestna skupnost ne bo imela interesa niti potrebe 
po ustanavljanju cestnih tehničnih služb. 

Zakon ne posega v urejanje organizacije in odnosov, ki zadevajo lokalne 
ceste. To je stvar občinskih skupščin in njihovega dogovora, vendar dopušča 
možnost in s tem tudi spodbuja ustanavljanje regionalnih skupnosti za ceste, 
ki naj prevzamejo upravljanje in odgovornost za cestno omrežje lokalnih cest 
na podobnih načelih kot republiška skupnost. Taka organizacija upravljanja 
lokalnih cest bi lahko smotrno dopolnila dejavnost republiške cestne skupnosti 
in v marsičem uskladila tudi skupne interese, čeprav so pristojnosti republiške 
skupnosti z zakonom jasno določene. 

Največ zanimanja je v razpravi doživel 30. člen zakona, ki določa, koliko 
sredstev, zbranih po tem zakonu, pripada občinam za potrebe lokalnih in neka- 
tegoriziranih cest. 2e v predlogu za izdajo zakona se je občin polastil strah, da 
bomo z zakonpm nanje prenesli le ceste, sistema financiranja pa da ne bomo 
ustrezno prilagodili. Sedanji predlog je ta strah v celoti ovrgel. Nasprotno, 
objektivni izračuni pokažejo, da bodo občine dobile več sredstev, kot jih je 
cestni sklad doslej uporabil za ceste, ki jih prenaša nanje. Jasno je, da kakršna- 
koli prerazdelitev sredstev, naj naredimo tako ali drugače, ne bo nikoli zado- 
voljila vseh. Občina bi želela več sredstev za uresničenje svojih programov na 
področju lokalnih cest, vsi pa želimo, da bi imeli čimbolj vzdrževano magi- 
stralno in regionalno cestno omrežje, da bi to omrežje čimprej modernizirali 
in da bi čim hitreje izpolnili magistralno cestno mrežo z novimi hitrimi cestami. 
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Ker so sredstva omejena, želje in načrti pa veliki, moramo biti pri uporabi 
teh sredstev realni in prevzeti zanje skupno odgovornost. K osnutku zakona 
je republiški sekretariat za gospodarstvo priložil posebno, dokaj obširno gradivo 
z naslovom »Sistem zbiranja in delitev sredstev za javne ceste v SR Sloveniji«. 
V omenjenem gradivu je podrobno prikazal stanje lokalnih cest in posledice 
raznih variant za delitev dveh osnovnih virov za ceste iz prispevka na ceno 
pogonskih goriv in pristojbin, ki jih plačujejo vozniki cestnih motornih vozil. 

Globalna delitev sredstev za ceste med občinami in republikami nam po- 
kaže, da se prenese na občine dvakrat več sredstev, kot jih je v te ceste vložil 
cestni sklad v letu 1971. Ali konkretno, na občine prenašamo približno 1700 km 
cest. Cestni sklad je zanje porabil poprečno 13 500 dinarjev na kilometer, kar 
je skupno 23 milijonov dinarjev v letu 1971. 

S predlagano udeležbo občin, to je 15% °d zneska, vsebovanega v ceni 
bencina in plinskega olja v prodaji na drobno, pa bi dobile občine 45 milijonov, 
kar znaša okoli 26 500 din za km cest, ki jih prenašamo. Takšna globalna delitev 
omogoča občinam primerno vzdrževanje in modernizacijo prevzetih cest, hkrati 
pa predstavlja pomoč za boljše vzdrževanje in modernizacijo lokalnega cest- 
nega omrežja. Ker so občine že doslej prispevale precej sredstev za moderniza- 
cijo cestnega omrežja iz svojih proračunov, občani pa s samoprispevki, menimo, 
da bomo s predlagano globalno prerazdelitvijo ta proces še pospešili. 

Tudi na zasedanju delegatov občin je prevladovalo mnenje, da je taka 
globalna delitev sprejemljiva, če želimo, da bi ustrezno poskrbeli za vzdrže- 
vanje in modernizacijo osnovne republiške cestne mreže. Na istem zasedanju 
je več predstavnikov občinskih skupščin predlagalo, naj se vsa sredstva ne 
razdelijo med občine glede na dolžino lokalnih cest, temveč naj se del oziroma 
tretjina teh sredstev deli na podlagi kraja prodaje bencina. Predlog smo tudi 
vključili v zakon. Prepričan sem, da bo o tem členu zakona gotovo največ raz- 
prave. Mogoče se bodo pojavili še novi predlogi in misli, kako bi z zakonom 
naj pravičneje razdelili sredstva med občine. Kakršnokoli odločitev bo sprejel 
zbor, pa lahko že sedaj ugotovimo, da je sredstev za ceste premalo, bodisi za 
republiške ali občinske. 

Zato je republiški izvršni svet že posredoval zveznemu izvršnemu svetu 
predlog za povečanje cene bencina in nafte, sam pa bo sprejel odlok o višjih 
pristojbinah za motorna vozila. Izhajal je iz načela, če hočemo imeti boljše 
ceste in graditi nove, moramo k temu prispevati predvsem tisti, ki jih uporab- 
ljamo. Obžalujemo, ker ne moremo že sedaj uresničiti v tem in republiškem 
zboru večkrat izražene zahteve o prerazdelitvi sredstev prometnega davka iz 
proračunske potrošnje na ceste. Tudi o tem je razpravljal izvršni svet in ugo- 
tovil, da ob prevzemu obveznosti od federacije ter obveznosti, ki jih je že 
sprejel v proračunu in jih ne more nadomestiti z dodatno obremenitvijo gospo- 
darstva takega predloga v letu 1972 in 1973 ne bo mogoče uresničiti. 

Več pripomb je bilo tudi iz manj razvitih občin, češ da so s predlagano 
razdelitvijo sredstev med občine oškodovane. Ugotovitev ni potrebna. Vse 
dosedanje variante delitve namreč upoštevajo prelivanje sredstev bencinskega 
dinarja z razvitih na manj razvita območja, kar je najbolj neposredna pomoč 
manj razvitim občinam. Razen tega bodo njihovi interesi zagotovljeni tudi 
s posebno pogodbo med cestnim skladom in republiško komisijo za manj razvite 
občine, na podlagi katere bo imela rekonstrukcija in modernizacija republiških 
cest na območju manj razvitih občin posebno prioriteto. Zato menimo, da so 
poleg naštetih vse dodatne olajšave za manj razvite občine nepomembne. 
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Tudi iz razvitih občin, zlasti Ljubljane in drugih mest, prihajajo zahteve, 
naj dobijo mestne ulice, po katerih potekajo republiške ceste, poseben status. 
Po teh predlogih naj bi se iz republiških sredstev vzdrževale in gradile skozi 
mesto širše magistralne in regionalne ceste kot zunaj mesta. Tak predlog je 
glede na prometno obremenitev v mestih razumljiv. Ne moremo pa ga v zakonu 
precizirati tako, da bi z njim predpisovali obseg cestnih del v mestih. Zato 
v zakonu predvidevamo možnost sporazuma med republiško skupnostjo za 
ceste in občinsko skupščino o poteku, dolžini in širini takih cest. Ce do spo- 
razuma ne pride, o tem dokončno odloča skupščina republiške skupnosti za 
ceste, v kateri so tudi predstavniki mest in predstavniki tistih, ki bi bili more- 
biti prizadeti na račun mest. 

Nekaj besed še o uveljavitvi zakona. Vsaka organizacija zahteva določen 
čas, če hočemo, da bo uspešna. Po zakonu je treba ustanoviti iniciativni odbor, 
ki naj pripravi začasni statut in vse potrebno za konstituiranje skupščine. 
Predvidevamo, da je to mogoče urediti v 6 mesecih. Razen tega morajo cestni 
sklad in občinske skupščine urediti medsebojne odnose o prevzemu in prenosu 
teh cest. Občine morajo na novo skleniti pogodbe za vzdrževanje prevzetih cest. 
Opravil in dela za uresničenje zakonskih določil, predvsem II. poglavja, je 
veliko. Zato v zakonu predlagamo, da se republiška skupnost za ceste ustanovi 
do 1. julija 1972. S tem dnem tudi prevzame vse naloge, ki jih določa II. po- 
glavje tega zakona. Prav tako tudi predlagamo, naj začne šele na ta dan veljati 
30. člen zakona, ker je upravljanje neposredno povezano s financiranjem. Ce 
ne bomo začeli uresničevati zakona organizirano in strpno, hkrati pa tudi de- 
lovno, lahko le še bolj otežimo promet, ki se odvija na naših cestah. Opravi- 
čujem se, da tega nismo predvidevali že pred razpravo v zboru delegatov občin. 
Kolikor pa občine menijo, da bodo lahko zagotovile nemoteno odvijanje pro- 
meta na prevzetih 1700 km cest, lahko tudi ta določba velja od 1. 1. 1972. 

Toliko o zakonu o javnih cestah. Na koncu mi dovolite, da na kratko 
obrazložim še predlog odloka o razvrstitvi javnih cest v SR Sloveniji. Tudi 
ta dokument je bil predmet širokih razprav na zasedanju delegatov občin, 
v skupščinskih odborih in drugje. Veliko pismenih pripomb in predlogov so 
posredovale tudi občine. Predlog omenjenega odloka je rezultat usklajevanja 
z občinami. Lahko rečem, da je to delo dobro opravljeno in je v mejah razum- 
nih rešitev. S predloženo razvrstitvijo javnih cest se republiško cestno omrežje, 
ki ga sestavljajo magistralne in regionalne ceste, zmanjšuje v okvir, ki je še 
racionalen. Z razvrstitvijo se tudi odpravljajo dosedanje ceste III. reda oziroma 
nekdanje okrajne ceste. 

Predlog odloka je tudi usklajen s predlogom republiškega zakona o javnih 
cestah, prav tako pa ne nasprotuje temeljnemu zakonu. Zato se odlok ome- 
juje samo na regionalne ceste drugega reda ali ceste drugega reda, ker je raz- 
vrščanje magistralnih cest . ali cest prvega reda še vedno v pristojnosti fede- 
racije. 

Predsednik Tone Bole: Obveščam poslance, da smo k tej točki dnev- 
nega reda prejeli še naslednja gradiva: skupno poročilo odbora za proizvodnjo 
in blagovni promet gospodarskega in republiškega zbora, poročilo zakonodajno- 
pravne komisije, amandmaje, skupščine občine Tolmin in skupščine občine 
Sežana, amandma poslanke Mare Zlebnik k 30. členu zakona, amandma, ki ga je 
dal poslanec tovariš Jurij Pirš k 40. členu zakona, in mnenje zasedanja delegatov 
občin k predlogu zakona. 
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Preden bi prešli na razpravo, bi predložil postopek, da imamo najprej 
splošno razpravo o predlogu zakona, po tej razpravi pa gremo od amandmaja 
do amandmaja in po vrstnem redu zavzemajo stališča predstavniki odborov. 
Med posameznimi amandmaji naj se predstavniki odborov odločijo, ali menijo, 
da se mora odbor še posebej posvetovati o določenem amandmaju oziroma ali 
stališče lahko zavzemajo predstavniki odborov sami. 

Poročevalec matičnega odbora — to je bil pri nas odbor za proizvodnjo in 
blagovni promet — je tovariš Stane Divjak. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Stane Divjak, 
se pravi kot poslanec in ne kot poročevalec odbora. 

Stane Divjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Po daljšem razmišljanju in tudi razpravljanju v skupnosti za ceste sem 

prišel do ugotovitve, da bi moral dati amandma k 17. členu iz naslednjega 
razloga. 

Večmesečna razprava o upravljanju, financiranju in vzdrževanju javnih 
cest je pokazala in. izkristalizirala stališče, da so ceste splošna dobrina, da ceste 
niso osnovna sredstva katerekoli delovne organizacije, temveč da je to dejav- 
nost posebnega družbenega pomena. 

Zakonodajalec je v zakonu predvidel — zaradi posebnega družbenega 
pomena te dejavnosti — tudi vse upravi j alce oziroma izvajalce del in jih 
uvrstil v organizacije posebnega družbenega pomena. S tem jih je zakonoda- 
jalec zavezal, da morajo cestna podjetja oziroma tehnične enote skupnosti za 
ceste vzdrževati, delno pa tudi upravljati javne ceste. S tem, da jih je zakono- 
dajalec zavezal s kratkoročno ali dolgoročno pogodbo, jih je okrnil v njihovih 
samoupravnih pravicah. Zato predstavniki cestnih podjetij menijo, naj se jim 
kot protiutež da pravica, da sodelujejo pri upravljanju s temi cestami. Glede 
na to menim, da bi bilo treba 17. člen razširiti in dodati novo 6. alineo z bese- 
dilom: »predstavniki cestnih podjetij, ki sklenejo z republiško skupnostjo za 
ceste pogodbo o vzdrževanju javnih cest.« 

Tako bi se z zakonom zajamčila obojestranska in enakopravna obveznost 
glede upravljanja in vzdrževanja cest. Na to me je opozorilo tudi stališče pred- 
stavnika izvršnega sveta tovariša Vadnjala, ki je omenil, da predloženi zakon 
ni v nasprotju z obstoječim temeljnim zakonom o javnih cestah. Vemo pa, da 
temeljni zakon še zavezuje cestna podjetja kot upravljalce. V tem primeru ne 
moremo istovetiti uporabnika ceste, na primer neko transportno podjetje ali 
kateregakoli uporabnika, s tistim, ki ga zakonodajalec zavezuje, da mora skle- 
niti pogodbo o vzdrževanju cest. 

Posebej bi opozoril na 21. člen, s katerim zakonodajalec omogoča skupnosti 
za ceste, da delovni organizaciji lahko predpiše organizacijo in razne tehnične 
normative za vzdrževanje cest. Menim, da ima organizacija, ki bo vzdrževala 
ceste, najmanj tolikšno pravico v upravljanju kot regionalne skupnosti za 
ceste, ki še niso ustanovljene. Organizacija za vzdrževanje cest že obstaja, zato 
mora imeti svoje posebno mesto pri upravljanju s cestami. Zato ni dovolj, da 
se organizacije, ki bodo vzdrževale in upravljale ceste, dajejo v isti položaj, kot 
ga ima katerikoli drugi uporabnik ceste. 

Predsednik Tone Bole: Kdo želi besedo? Besedo ima predstavnik 
poslovnega združenja cestnih podjetij, tovariš Boris Kobal. 
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Boris Kobal : Tovariš predsednik, tovariši poslanci! V uvodnih bese- 
dah je bil govor o tem, da predlog novega zakona o javnih cestah prinaša 
rešitev, ki bo racionalnejša in ki bo ustreznejša, kot je sedanje stanje. 

Res je, vsi priznamo, da ni bilo do danes vse tako, kot bi moralo biti, pred- 
vsem zaradi tega, ker je manjkalo sredstev, promet na cestah in ceste same 
pa so zahtevale marsikaj drugače, kot se je lahko napravilo z razpoložljivimi 
sredstvi. Vsi smo občutili to breme. Na splošno so uporabniki ceste kot opazo- 
valci, ki so le ob uporabi ceste prišli v stik z njo in niso poznali vseh vprašanj, 
ki so povzročile tako stanje, menili, da so za to kriva cestna podjetja. Upravni 
odbor poslovnega združenja cestnih podjetij je o tem že večkrat razpravljal in 
zavzel stališča, ki jih je posredoval tudi skupščini SR Slovenije. Danes o tem 
ne bi govoril, omejil bi se le na vprašanje, če je nova rešitev res racionalnejša. 

Vsi vemo, da imamo v cestni službi najrazličnejšo mehanizacijo, da je le-ta 
draga, zlasti zimska, da se lahko zgodi, da je v uporabi 100, 200 ali 400 ur, lahko 
pa tudi samo dve uri na leto. Celotna režija mehanizacije lahko bremeni ome- 
njenih 400 ali pa samo dve uri. Cestna podjetja so si do danes pomagala 
tako, da so samo z delom režije obremenjevala vzdrževanje, ostanek pa so 
vračunala v rekonstrukcijska dela. Sedaj, ko so cestna podjetja le čisti izva- 
jalci del, bodo podjetja bremenila vzdrževanje s celotno režijo, s tem pa vzdrže- 
vanje ne bo cenejše, temveč se bo podražilo. Po drugi plati bodo cestna podjetja 
dobila možnost, ki bi je sicer ne imela, da bodo lahko pod enakimi pogoji 
nastopala v natečajih za prevzem rekonstrukcijskih del. Kajti če bi del režije 
še naprej prenašala na rekonstrukcije, potem bi bile ponudbe drugih izvajalcev 
vsekakor mnogo ugodnejše. 

Opozoril bi še na nekaj. Ce bodo cestna podjetja le izvajalci, bodo drugače 
izvajala tudi celotna dela na cestah, pač z vidika zakona ekonomike, ker bodo 
morala gledati, da bodo zmeraj rentabilna. Rentabilnost na cestah pa ni isto- 
vetna, oziroma je celo v nasprotju z zahtevami po varnosti prometa. Gradbeno 
podjetje, ki bo popravljalo ceste, bo seveda čakalo, da se cesta toliko pokvari, 
da bo potreben tak obseg cestno vzdrževalnih del, da se bodo vzdrževalna dela 
tudi splačala, da ne bo treba sproti mašiti vsake posamezne luknje na cestah. 
To je z vidika ekonomike neracionalno, cestna podjetja pa so do danes prav 
to delala z namenom, da bi bila cesta vsaj približno v takem stanju, v ka- 
kršnem bi morala biti. Ce bomo dosedanje delo cestnih podjetij presojali s tega 
vidika in z njega skušali iskati novo, ustreznejšo rešitev, potem se bojim, da 
s tako rešitvijo ne bomo dosegli tega, kar smo hoteli. 

Cestna podjejta so do danes upravljala, vzdrževala in rekonstruirala ceste. 
Čeprav niso razpolagala s potrebnimi sredstvi za gospodarjenje na cestah, 
so skušala gospodariti kolikor se je v teh prilikah dalo — tako, da so vedno 
izrabljala okoliščine na terenu, da bi bilo delo čim uspešneje in čim bolje 
opravljeno. Sedaj, ko bodo cestna podjetja kot izvajalci vezana na pogodbene 
odnose in bodo v okviru pogodbenih odnosov izvajala omenjena dela, opisanega 
gospodarjenja ne bo več. Gospodarjenje na cestah pa je prav gospodarjenje na 
terenu, kajti tam se pojavljajo pogoji, ki so na vsakem terenu drugačni in se 
spreminjajo od kraja do kraja. Po predlogu zakona o cestah bo upravljanje in 
gospodarjenje s cestami neprimerno težje, razen če bo republiška skupnost za 
ceste prenesla del svojega dela na teren, to je, če bo ustanovila svoje podruž- 
nice, kot so bile nekoč že tehnične sekcije za ceste. Seveda bo to povzročilo 
zapletenejšo ureditev upravljanja, s tem v zvezi pa tudi stroške, ki bodo večji, 
kot se je sicer predvidevalo. 
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Iz tega razloga menim, da predlog zakona še vedno ni usklajen s 6. členom 
temeljnega zakona o javnih cestah, temveč da z vidika rešitve, ki jo prinaša, 
še vedno ni do kraja razčiščen in da je vprašanje, če smo res dosegli tisto, kar 
smo z zakonom želeli. Prosim tovariše poslance, da v razpravi posvetijo po- 
zornost tudi temu vprašanju. 

Predsednik Tone Bole: Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.), Ce 
nihče, končujem razpravo. Zeli mogoče predstavnik izvršnega sveta kaj po- 
jasniti glede na razpravo? (Ne želi.) 

Obveščam zbor, da bomo glasovali o naslednjih amandmajih: k 3. členu, 
k 6. členu, k 9. členu, k 17. členu, k 20. členu, k 30. členu, k 40. členu, k 49. členu, 
k 80. členu, k 88. členu, k 110. členu, k 112. členu in k 121. členu. Prosim, da 
odbor za proizvodnjo in blagovni promet zavzame stališče do amandmaja 
k 17. členu, ki ga je dal tovariš Stane Divjak. 

V zvezi z amandmajem tovariša Divjaka ima besedo tovariš Boris Vadnjal, 
predstavnik izvršnega sveta. 

Boris Vadnjal: Besedilo 17. člena je v celoti spremenjeno glede na 
besedilo v prvotnem predlogu zakona. Kot sem že v obrazložitvi predloga zakona 
povedal, je razvidno, da z zakonom ne konstituiramo skupščine cestne skup- 
nosti, temveč samo postavljamo načela, kdo naj bi sodeloval v tej skupščini, 
v celoti pa se konstituiranje skupščine prepusti statutu te skupščine. O statutu 
razpravlja oziroma ga sprejema skupščina skupnosti, soglasje k temu pa daje 
skupščina SR Slovenije. 

S tega vidika je amandma tovariša Divjaka nesprejemljiv. Razen tega je 
v tretji alinei tega člena navedeno, da skupščino sestavljajo »predstavniki 
organizacij združenega dela in drugih organizacij, katere dejavnost je vezana 
na cestno gospodarstvo«. V tej alinei so lahko s statutom zajeta tudi cestna 
podjetja. V členu, ki opredeljuje iniciativni odbor, so predvidoma tudi pred- 
stavniki cestnih podjetij. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Divjak, ali glede na obrazložitev, 
ki jo je dal predstavnik izvršnega sveta, še vztrajate pri amandmaju? 

Stane Divjak: Glede predstavnikov regionalnih skupnosti tudi ni 
jasno, kdo je to. Za cestna podjetja vemo, da obstajajo in da jih zakon zavezuje 
za vzdrževanje. Zakon jim to obveznost nalaga v 21. členu, medtem ko regio- 
nalnih skupnosti za zdaj sploh še ni. To ni pravno jasno, zato me pojasnilo ne 
zadovoljuje. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Divjak, ali še vztrajaš na amandmaju 
ali ne? 

Stane Divjak: Nisem zadovoljen z razlago, zato vztrajam pri 
amandmaju. 

Predsednik Tone Bole: Prosim predstavnika odbora za proizvodnjo 
in blagovni promet, tovariša Jožeta Eržena, da pojasni stališče odbora, glede 
na to, da je tovariš Divjak poročevalec odbora. 
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Jože Eržen: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! O 
predlogu tovariša Divjaka smo razpravljali na odboru, vendar je odbor zavzel 
približno tako stališče kot ga je zavzel predlagatelj. Takrat je bil odbor tudi 
za to, da se iz alinee črtajo regionalne skupnosti. Tako bi bila stvar sistemsko 
čista. 

Povedal pa bi še naslednje. Na včerajšnji dopoldanski seji, ko je odbor 
obravnaval nekatere amandmaje, je tovariš Divjak zahteval, da se odbor po- 
novno sestane. Če bo prišlo do tega sestanka, bo lahko odbor ponovno obrav- 
naval amandma tovariša Divjaka. Glede tega se je odbor zavzemal za to, da 
naj se to reši s statutom. S tem je bil odbor tudi proti predlogu, ki ga je tovariš 
Divjak kot član odbora že omenil. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Eržen, če sem pravilno razumel, se 
odbor ne strinja z amandmajem k 17. členu, ki ga je predlagal tovariš Divjak? 

Jože Eržen: Takrat kot amandma ni bil oblikovan, kot predlog pa je 
bil. V zvezi s tem lahko rečem, da je odbor zavzel stališče proti takemu pred- 
logu in seveda tudi proti amandmaju. 

Predsednik Tone Bole: Prehajam na glasovanje po členih. 
Da si olajšamo delo, predlagam, da o vseh amandmajih, ki so redakcijske 

narave in ki jih je dala zakonodajno-pravna komisija, glasujemo skupaj. To so 
amandmaji k tretji alinei 17. člena ter k 20., 88., 110. in 112. členu. 

Se zbor strinja, da glasujemo za te amandmaje skupaj? (Da.) Kdor je za 
navedene amandmaje zakonodajno-pravne komisije, naj dvigne roko! (Vsi po- 
slanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji k 9. členu, k tretji alinei 17. člena ter k 20., 
88., 110. in 112. členu soglasno sprejeti. 

Prehajam na amandma k 3. členu, ki ga je dala zakonodajno-pravna ko- 
misija. Ali se poročevalec odbora in predstavnik izvršnega sveta strinjata 
s predlaganim amandmajem? (Da.) 

Dajem na glasovanje amandma k 3. členu. Kdor je za amandma, naj dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 3. členu zakonodajno-pravne komisije so- 
glasno sprejet. 

Prehajam na glasovanje o amandmaju k 6. členu. To je amandma pristoj- 
nega odbora. Obveščen sem, da ga je zakonodajno-pravna komisija sprejela, 
vendar predlaga, da se izloči v posebni novi 6. a člen. Ali se predstavnik izvrš- 
nega sveta strinja s predloženim amandmajem? (Da.) 

Dajem na glasovanje amandma k 6. členu. Kdor je za amandma, naj dvigne 
roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 6. členu soglasno sprejet. 
Prehajam na amandma k peti alinei 17. člena. Amandma je dala zakono- 

dajno-pravna komisija.' Obveščam zbor, da se zakonodajno-pravna komisija ne 
strinja z amandmajem pristojnega odbora. Prosim predstavnika izvršnega sveta 
za stališče do amandmaja. (Se strinjam.) 
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Dajem amandma k peti alinei 17. člena na glasovanje. Kdor je za pred- 
loženi amandma, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Prehajam na glasovanje o amandmaju k 30. členu. Amandma je dala po- 

slanka tovarišica Mara 2lebnik s skupino poslancev. Amandma ste prejeli pred 
sejo in sicer pismeno. Prosim poročevalca odbora, da pove svoje stališče do 
amandmaja, ker odbor še ni zavzel stališča do tega amandmaja. 

Stane Divjak (iz klopi): Odbor je, kot je predsednik odbora povedal, 
sklenil, da o tem amandmaju ponovno razpravlja. 

Predsednik Tone Bole: Poročevalec odbora zahteva, da se seja prekine 
in da se odbor posvetuje. Ker imamo še en amandma, ki vam je bil predložen 
na začetku seje, prosim, da odbor zavzame stališče tudi do tega amandmaja. 
To je amandma, ki ga je dal poslanec tovariš Jurij Pirš k 40. členu. 

Ali lahko poročevalec odbora sam zavzame stališče ali zahteva, da se 
sestane odbor? 

Stane Divjak (iz klopi): Menim, da bi bilo potrebno, da se odbor 
sestane. 

Predsednik Tone Bole: Se pravi, da moramo sejo prekiniti. Prosim 
tovariša Divjaka, če lahko predvidi potreben čas. Zbor nadaljuje delo ob pol 
enih. Opozarjam na kvorum. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.55 in se je nadaljevala ob 14.10.) 

Predsednik Tone Bole: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, da 
najprej ugotovimo, kaj smo z glasovanjem k 17. členu sklenili, ker sem bil 
med odborom opozorjen na nejasnosti. Izglasovali smo amandma zakonodajno- 
pravne komisije k peti alinei 17. člena in sicer, da alinea ostane v 17. členu, 
to je, da se ne črta, kot je v svojem amandmaju predlagal pristojni odbor na- 
šega zbora. 

Prosim poročevalca odbora, če je moje tolmačenje pravilno? 

Stane Divjak (iz klopi): Da. Odbor se strinja z amandmajem zako- 
nodajno-pravne komisije in umika svoj amandma. 

Predsednik Tone Bole: Menim, da je zadeva razčiščena. 
Obveščen sem, da je odbor za proizvodnjo in blagovni promet končal svoje 

delo. Prosim poročevalca odbora, tovariša Divjaka, da da poročilo odbora. 

Stane Divjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Odbor je 
razpravljal o predloženih amandmajih in do njih zavzel naslednja stališča: 

— amandma tovarišice Mare Žlebnikove k 30. členu odbor ne sprejema; 
— amandma tovariša Pirša k 40. členu sprejema le v prvi točki, ki pravi, 

da naj se v prvem odstavku tega člena v zadnji vrsti za besedo »cestnega« 
vstavi »in železniškega«; 
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— amandma tovariša Pirša k drugemu odstavku tretje alinee je odbor 
zavrnil. 

Odbor hkrati predlaga še naslednje amandmaje: 
K 32. členu naj se na koncu prvega odstavka za besedo »obremenitvi« 

črta pika in doda naslednje besedilo »za določeno vozno dobo, po tehničnih 
predpisih o elementih za projektiranje javnih cest«. 

K 37. členu: Prvi odstavek se dopolni tako, da se glasi: »Javna cesta mora 
biti zgrajena oziroma rekonstruirana po elementih iz 32. člena za maksimalno 
dovoljen osni pritisk 10 ton.« 

K 52. členu: V četrti in peti vrsti se besedilo dopolni tako, da se glasi: 
»nove konstrukcije ali nosilne plasti vozišča glede na zahtevano vozno sposob- 
nost in vozno dobo vozišča«. 

K 103. členu: 
— Prvi odstavek se do dvopičja spremeni in se glasi: »Republiški pro- 

metni inšpektorat ima glede na občinski ali medobčinski inšpektorat tele pra- 
vice in dolžnosti:« 

V šesti alinei se za besedo »pristojnosti« črta besedilo »občinski organ, 
ki je pristojen za inšpekcijo javnih cest«, in nadomesti z besedilom: »občinski 
ali medobčinski inšpektorat«. 

K 104. členu: — Besedilo »občinski organi, ki so pristojni za inšpekcijo 
javnih cest« se nadomesti z besedilom: »občinski ali medobčinskih inšpektorati«. 

K 96. členu: Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Lokalne in 
nekategorizirane javne ceste nadzoruje občinski ali medobčinski inšpektorat 
za ceste, ki ne sme biti obenem upravni referent.« 

Za drugim odstavkom 96. člena se doda tretji odstavek, ki se glasi: »Med- 
občinske prometne inšpektorate ustanovijo zainteresirane občinske skupščine 
z družbenim dogovorom, če jih same inšpekcije ne morejo ustanoviti.« 

Predsednik Tone Bole: Prehajam na glasovanje o amandmaju tova- 
riša Divjaka k 17. členu, šesta alinea. 

Oprostite, nismo še slišali, kakšno stališče je zavzel odbor. 

Stane Divjak: Glede na to, da to ni bil formalen amandma, je odbor 
o tem razpravljal kot o predlogu in ga zavrnil. Po posebni obrazložitvi tovariša 
Vadnjala sem sklenil, da predlog umaknem. 

Predsednik Tone Bole : To pomeni, da glasovanje o njem ni potrebno. 
K 30. členu imamo amandma poslanke Mare Zlebnik. Amandma ste prejeli 

pred sejo zbora. Slišali smo poročevalca odbora, da se odbor z amandmajem ne 
strinja. 

Prosim predstavnika izvršnega sveta, tovariša Vadnjala, da zavzame sta- 
lišče do amandmaja tovarišice Žlebnikove. 

Boris Vadnjal (iz klopi): Ali bi lahko kdo povedal, zakaj se odbor 
ne strinja z amandmajem tovarišice Žlebnikove? Republiški zbor se strinja, 
predstavnik izvršnega sveta se strinja, odbor pa ne. 

Stane Divjak: Po daljši razpravi je odbor menil, da je bil predlog 
zakonodajalca v 30. členu dan na podlagi daljše razprave tako v občinskih 
skupščinah kot v zboru delegatov občin. V vsem tem času odboru ni uspelo 
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najti ugodnejše rešitve od tiste, ki jo je vnesel predlagatelj v predlog zakona, 
upoštevaje amandma tovariša Totha, ki je bil sprejet na zadnji seji odbora. 
Glede na to je v odboru prevladalo prepričanje, da predloženega amandmaja, 
ki hkrati ni imel podkrepljenih izračunov in analiz, v tako kratkem času ne 
more sprejeti. Odbor meni, da je amandma tudi manj pravi kot predlog 
v zakonu. 

Predsednik Tone Bole: Kdo želi besedo? Besedo ima tovarišica Mara 
Zlebnik. 

Mara Zlebnik: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Čeprav ste 
amandma prejeli skupaj z obrazložitvijo, bi vseeno k temu nekaj dodala. 

Najbrž niste seznanjeni, da amandma podpira 16 poslancev našega zbora. 
Seznam podpisnikov sem danes zjutraj predložila predsedniku zbora. Amandma 
je že sprejel republiški zbor, kar se mi zdi dovolj pomembno, saj gre pri 
amandmaju predvsem za prerazdelitev sredstev v korist lokalnih cest, v repu- 
bliškem zboru pa je prav gotovo več predstavnikov občin, ki so lahko presodili, 
ali vsebuje amandma pravičnejše elemente za rešitev financiranja lokalnih 
cest. Poudarila bi, da vztrajam pri svojem amandmaju, ker sem trdno prepri- 
čana, da je taka rešitev pravičnejša kot tista, ki jo predlaga zakon. 

Predlagam, da se v prvi alinei tretjega odstavka besedilo amandmaja vse- 
binsko dopolni tako, da se besedilo »ki odgovarja poprečnemu vlaganju v pre- 
teklem letu v te ceste« nadomesti z besedilom »ki ustreza poprečnemu vlaganju 
v preteklem letu v te ceste.« To bi bila dopolnitev mojega amandmaja. 

Naj ob tem poudarim, da se mi zdi prav in pravično, da obdržimo oziroma 
v tem konkretnem primeru upoštevamo načelo, ki je hkrati tudi ustavno načelo, 
to je, da se s prenosom pristojnosti prenašajo tudi sredstva. Menim, da se je 
treba resnično zamisliti nad tem, da vsi dosedanji predlogi tega elementa pri 
prenosu cest in dolžine prenesenih cest niso upoštevali.. To dejstvo zanemarja 
tudi amandma odbora za proizvodnjo in blagovni promet oziroma stališče 
tega odbora do tako imenovanega Tothovega amandmaja. Globoko se zavedam, 
da je težko najti takšen ključ delitve dohodkov, ki bi vedno vse zadovoljil. 
Zato — kakršnokoli rešitev bomo skušali najti — bomo prav gotovo vedno 
naleteli na težave in na odpor tistih, ki jih takšna ali drugačna rešitev pri- 
zadene. 

Menim, da bi pri tem vsekakor morali podpreti stališče, da je v sistem 
delitve treba vključiti element prenesenih cest. Če pogledamo izračune v zvezi 
s predlogom zakona, vidimo, da so na najslabšem območja, ki prevzamejo 
največ cest. Sprašujem se, kje je logika take delitve? Treba je poudariti, 
da je nujno zagotoviti kontinuiteto vzdrževanja cest, ki bodo prenesene na 
občine. Tudi iz tega razloga se mi zdi pravično, da upoštevamo delitev, kot jo 
predlaga amandma. Tudi ugotovitev, da vsebuje sedanji predlog zakona celo 
slabše razmerje med sredstvi za 1 km lokalnih in nekategoriziranih cest, kot 
ga je imel prvotni predlog zakona, me je prepričala o tem, da je treba na tem 
področju nekaj storiti. 

Strinjam se s tistimi, ki pravijo, da je potrebno imeti pred odločitvijo 
izračune. Dokončnega izračuna k predloženemu amandmaju nismo mogli na- 
rediti, ker nismo imeli ustreznih podatkov. Z njimi razpolaga cestni sklad 
SR Slovenije, ki je v teh dneh pripravil izračun, ki so ga prejeli nekateri naši 
tovariši. Če se poglobimo vanj, bomo lahko brez dvoma ugotovili, da je pred- 
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lagana rešitev pravičnejša za večino občin, vendar tudi ta rešitev ni taka, da 
bi odpravila vse probleme financiranja. Za večino in za dosti večje število 
občin pa je amandma pravičnejši kot rešitev v predlogu zakona. 

Amandma, ki je bil sprejet v odboru za proizvodnjo in ki se nanaša na to, 
da naj bi bile nerazvite občine stoodstotno udeležene pri pristojbinah za mo- 
torna vozila, je sicer na videz sprejemljiv, vendar daje nerazvitemu območju 
komaj 250 S milijonov dinarjev. Amandma popravlja razmerje med slabo in 
dobro dotirano lokalno cesto komaj za 0,1 točke. 

Slabost dosedanjega predloga zakona je tudi v tem, da ne upošteva, da 
se mreža lokalnih cest zelo različno oblikuje. Mreža lokalnih cest se povečuje 
zelo neenakomerno in sicer od nič km, se pravi, da se nič ne prenaša na občine, 
do 138,6 km. Menim, da je nesmisel v tem, da ravno območja, ki ničesar ne 
prevzemajo, po predlogu zakona največ dobijo. Ponovno bi poudarila, da nas je 
pri oblikovanju tega amandmaja vodila izključna želja, da bi se zbrana sredstva 
razdelila pravičneje, pri prenosu pristojnosti pa mora tudi prenesena cesta 
nedvomno imeti svojo težo. 

Mogoče bi bilo prav, da bi ne glede na besedilo v zakonu tudi ob tem 
predlogu sprejeli dodaten sklep, ki bo zavezoval predlagatelja, da prouči vpra- 
šanje financiranja in pri tem reši tudi vprašanje tistih območij, ki jim niti 
eden izmed teh kriterijev ne omogoča funkcionalnega vzdrževanja cest. 

Predsednik Tone Bole: Tovarišica Žlebnikova, ali je dopolnitev va- 
šega amandmaja identična besedilu, ki je bilo sprejeto v republiškem zboru. 
(Da.) 

Besedo ima tovariš Jože Vrbančič. 

Jože Vrbančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ne spadam med tiste tovariše, ki imajo dodatno gradivo, zato ne morem raz- 
sojati o pravičnosti ali nepravičnosti predlagane rešitve. Zato lahko do pred- 
laganega amandmaja tovarišice Zlebnikove zavzamem le načelno odklonilno 
stališče. Odklonilno zaradi tega, ker moram upoštevati, da se je o cestni pro- 
blematiki vodila obsežna javna razprava, ki je določila nekatera temeljna izho- 
dišča, za katera pa smo se dogovorili na podlagi našega samoupravnega sistema, 
vključno z zasedanjem delegatov občin. Predloženi amandma je zaradi tega za 
mene samo udarec prejšnjim dogovorom. Znan mi je pobudnik tega udarca, 
lahko pa samo sumimo, kdo je še za njim. 

Za predloženi amandma ne morem glasovati, ker mi ni znana kvantifika- 
cija tega, kar se sedaj predlaga. Ce se ne bomo mogli zediniti glede tega, pred- 
lagam, da celo zadevo odložimo, saj menim, da predloženi amandma posega 
v sistemske rešitve. Zato predlagam, da postopek obnovimo, to je, da se predlog 
obravnava tudi na zasedanju delegatov občin. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Besedo 
ima tovariš Jože Lesar. 

Jože Lesar: Tovarišice in tovariši poslanci! Javil sem se k besedi 
zaradi uporabljenih izrazov, kot so »-udarec«, »nedemokratično«, »pravično« in 
podobno. Vprašal bi tovariše iz odbora, kako morejo uporabljati takšne besede, 
kot da bi šlo za zaroto. Že razprava na zasedanju delegatov občin je bila diskri- 
minacijska. To lahko dokažem, saj se je oblikoval le predlog določene skupine 
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poslancev, medtem ko predlogi poslancev iz Prekmurja niso bili oblikovani 
v zapisniku kot formalni predlogi. Bili so tudi drugi predlogi, parcialni, ki pa 
niso našli takega mesta in tudi niso bili, tako obravnavani v skupščinskih služ- 
bah kot je bil predlog bogatih. Namenoma bom uporabil izraz »bogatih«, 
ker hočem to dokazati. 

Naslednja stvar je sklicevanje na zasedanje delegatov občin in oblikovanje 
predloga za delitev sredstev. A tega ne zanika najbolje včerajšnja seja repu- 
bliškega zbora, kjer je bil z veliko večino sprejet predloženi amandma, in sicer 
v zboru, kjer vsak poslanec predstavlja eno občino in ne tako kot v našem, 
ki v glavnem izraža koncentracijo gospodarskih zmogljivosti v posameznih 
regijah. Zato menim, da je danes neprimerno rabiti izraze »udarec« in podobno. 

Druga stvar, na katero bi rad opozoril, če že govorimo o pravičnosti, je, 
da si ogledamo odnose po predlogu zakona. Ne vem, kdo je haredil izračun, 
vendar sem med tistimi, ki ga je dobil neuradno. Zamerim, da izračuna niso 
dobili vsi poslanci. Oglejmo si nekaj primerov! Omenjam le dohodek, ki pri- 
teka na podlagi bencina. Murska Sobota ima 330 km cest, ima pa 400 000 din 
sredstev od bencina. Nova Gorica ima 301 km cest, ima pa 2 400 000 sredstev 
od bencina. Je to pravično? Ocenjujte! Razmerje je 1 : 6. Ali se je pristojni 
odbor spomnil, da bi bilo potrebno razmisliti o tem razmerju? Ne sprejemam 
ocene odbora zato, ker tega ni dovolj analiziral. Ce bi to storil, bi zamerljivo 
zavzel drugačno stališče. 

Ne trdim, da je predlog, ki ga vsebuje amandma tovarišice Žlebnikove, 
popolnoma pravičen. Podpiram ga zato, ker kljub vsemu zboljšuje izredne in 
povsem nerazumljive razlike. Delitev sredstev po posameznih občinah tudi 
meni ni povsem razumljiva. Pred seboj imamo gradivo, za katero ne moremo 
kar tako reči, ali je boljše, ali ne. Vsekakor ta predlog zahteva podrobnejši 
izračun, saj ni vseeno, da na primer Idrija od 80 milijonov izgubi po amand- 
maju 15 milijonov, Nova gorica od 270 milijonov pa le 30 milijonov. To je stvar, 
ki mi ni jasna. 

Naj opozorim še na nekaj. Doslej smo imeli več variant. V prvi varianti, 
ko je predlagal izvršni svet 10% za lokalne ceste, je nastopil z variantami A 
in B in se opredelil za varianto B. Tudi mi smo se več ali manj opredeljevali 
za varianto B. Potem se je začelo s predlogom 15% in predlogi, ki naj bi 
ublažili razmerja glede na visoko akumulacijo sredstev na območju posameznih 
občin, ki pa nikakor ni njihova zasluga, saj je črpanje bencina specifično tako 
v obmejnem področju kot v večjih centrih. Ze zadnjič sem opozoril, da tisti, 
ki bo šel iz Ljubljane v Cerknico ali pa v Idrijo, ne bo točil bencina v Cerknici 
ali Idriji, temveč v Ljubljani, čeprav se bo vozil po cerkniških in idrijskih 
cestah. 

Nimam konkretnega predloga, vsekakor pa ne bom podprl stališča odbora, 
ker pušča ob strani nekatere subjektivne stvari in ker se ni poglobil v raz- 
merja in izračune. Imam občutek, da odbor ni zmožen pravilno oceniti ta raz- 
merja, saj je poročevalec le z nekaj bežnimi leporečnimi besedami nastopil 
v obrambo prvotnega predloga izvršnega sveta. 

Predsednik Tone Bole: Besedo ima tovariš Ferdo Papič. 

Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Nadaljeval bi razpravo o tem, kjer je končal govornik iz Cerknice. 
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Trdim, da nekateri bogati res dobivajo precej. Je pa vprašanje, ali je sedaj 
predloženi sistem boljši oziroma če spet ne prizadene nekaterih siromašnih. 
Kako je s Tolminom? Tolmin ima skupaj 182 km cest, s prenesenimi 47 km 
vred, po novem predlogu pa ima 67 milijonov S dinarjev ali 360 000 dinarjev 
na km. Nasprotno pa Ormož, ki ima le 80 km cest, dobi več kot 73 milijonov din 
oziroma 900 000 dinarjev na km cest. Prav tako dobi Ljutomer, ki ima 80 km 
cest, 73 milijonov ali 900 000 za km ceste. Tako torej Idrija in Tolmin dobivata 
od 300 do 360 000 din na km ceste, nekatere pa 880, 900 ali celo čez 900 000 din. 

Pri Tolminu, ki ima bencinske črpalke, ki ima precejšen promet z benci- 
nom, nastaja anomalija, da se mu sredstva zmanjšajo za 29 milijonov 930 tisoč 
dinarjev ali toliko kot Gorici, čeprav dobi po enem ali drugem predlogu Gorica 
veliko večja sredstva. 

Ponovno trdim, da predlog, ki ga je dala tovarišica Žlebnikova, sistemsko 
ni načelen. Menim, da občinam prenašamo sredstva, s katerimi bodo gospoda- 
rile in sicer za vse ceste in ne le za tiste, ki se sedaj prenašajo v njihovo pri- 
stojnost. Vprašanje urejamo sistemsko, tako kot so to naredili hkrati že pred 
leti z delom sredstev iz cene bencina. 

Vprašal bi sedaj predlagatelja amandmaja glede tolminskega hribovskega 
območja — čeprav mi kolega poslanec ni dal prav na odboru, ko sem trdil, da 
je vzdrževanje cest v hribih dražje kot v dolini — ali ni sedaj po predlogu 
mariborskih poslancev število prenesenih kilometrov preveč poudarjeno in ali 
ne ustvarja novo sorazmerje. Menim, da moram kot predsednik občinske skup- 
ščine na zboru omeniti ta problem in vprašati kot so oni mene, kdo prevzema 
moralno odgovornost za Tolminsko, ki bo imelo v prihodnje za 182 km cest 
le 67 milijonov sredstev. Tovariši poslanci, pri nerazvitih smo izpadli, ker smo 
imeli narodni dohodek za 100 ali 200 din višji. Zaradi naravnih lepot Soške 
doline smo v nacionalnem parku in hidroelektrarne ne moremo imeti. Ce bi 
se danes pogovarjali o nerazvitosti in če bi našteli vse tolminske probleme, sem 
prepričan, da bi se ravno tako lahko vprašali, ali je to pravično? Menim, da vsi, 
ki danes zatrjujejo, da je ta predlog pravičen, tega ne bodo mogli dokazati. 
Ne morem prevzeti odgovornosti, da Tolmin in Idrija, ki sta v hribovitih pre- 
delih, dobivata za km ceste najmanj sredstev. Kdo dobiva manj sredstev? 
Vsi vemo, da tisti, ki je imel veliko lokalnih cest in je s prenosom novih cest 
sorazmerno dobil manj sredstev. To je instrument, ki marsikatere prizadene in 
jih postavi v popolnoma drugačen položaj. 

Že dve leti razpravljamo o cestah v tem odboru. Prej sem bil v odboru 
za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora, sedaj pa v gospodar- 
skem zboru in že 3 leta so ceste na dnevnem redu. Res je, da nikdar ne bomo 
dosegli absolutne pravičnosti. Tovariša Lesarja bi popravil, da z njegovimi 
izjavami glede zasedanja delegatov občin ni bilo tako. Bil sem delegat in mo- 
ram reči, da je bila tam enakopravna razprava ter da je bila oblikovana komi- 
sija z vseh območij Slovenije. Tam je lahko vsak izrazil, kar je čutil, kar je po 
svojem premisleku menil, da je najbolj prav. Na zasedanju delegatov občin 
ni prevladovalo mnenje bogatih, ampak so bili omenjeni vsi predlogi. Ce danes 
o tem ponovno razpravljamo, potem bi vsi poslanci najprej morali imeti kvali- 
ficirane izračune, tako kot bi jih včeraj morali imeti poslanci v republiškem 
zboru. Mogoče se motim, vendar danes lahko trdim, da se je marsikdo prijel 
za glavo, rekoč, da ni vedel, da je tako, ko sem mu pokazal, kar sem včeraj 
zvečer ob osmih dobil. 
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Menim, da se v tem zboru ne more reči, da je republiški zbor pravičnejši; 
češ da v njem so predstavniki občin. Dostikrat se v skupščinskih telesih, če 
se prehitro odločamo oziroma nimamo dovolj gradiva, sprejemajo neustrezni 
sklepi. Zdi se mi, da bi bilo najpravičnejše, da se naredi ponovno analiza, in da 
se vsi podatki preverijo, ker tudi ne verjamem, da so vsi podatki točni. Velenje 
na primer dobi še 10 milijonov sredstev, čeprav dobi le 10% novih cest. To 
pomeni, da je vmes nedvomno računska napaka. 

Menim, da bi moralo biti poglavitno, koliko sredstev dobi posamezna ob- 
čina na vse ceste, to je na prenesene in na ceste, ki jih že ima. Sele takrat 
bi lahko določili nekakšen koeficient, ki bi izravnaval razlike glede na poprečje, 
za katero bi se dogovorili, ne glede na to, ali gre za razvito ali nerazvito 
območje. 

Menim, da moramo s sistemsko rešitvijo dati možnost vsem cestam, s ka- 
terimi bodo upravljale občine. Ne moremo biti tako mačehovski, da bomo rekli, 
naj ta, ki je sedaj malo dobil, pa je imel že prej več, sedaj dobi manj. 

Naj omenim še vprašanje, ki je bilo postavljeno na zasedanju delegatov 
občin. Vsi, ki imamo majhne proračune in ki smo v težkem ekonomskem po- 
ložaju, smo v zadnjih 4 letih prenesli 30 do 50'% cest na krajevne skupnosti. 
Spomnite se, kakšna je bila razprava glede tega v začetku leta. Vendar se 
je bilo treba odločiti tako. Bili so tudi predlogi, da bi ponovno oblikovali 
komisije, ki naj bi pregledale vse ceste, rezultat tega pa bi bil, da bi iz 
6000 km cest IV. reda, dobili 10 000 km cest. V preteklosti si namreč ceste pre- 
nesel na krajevno skupnost, da če nisi imel sredstev. 2e tako skromna sredstva 
so z lastnimi sredstvi povečali občani sami. 

Proučijo naj se vse zadeve, odkrito naj se pokaže stanje, ne pa da v zboru 
sklepamo o kosu papirja, ki utegne biti odločilen. Bodimo pravični in recimo, 
da amandma operira s poprečji, ki pa so na žalost takšna, da si z eno nogo na 
ledu, z drugo v kropu, poprečje je idealno. 

Predsednik Tone Bole: Dovolite, da opozorim na del razprave obeh 
zadnjih govornikov, češ da gre za neko direktno gradivo. Prosil bi, da raz- 
čutimo, od kod je prišlo to gradivo, za katero se zdi, da je včeraj razburilo 
duhove v skupščini. Ali prej ni bilo dostopno, ali je ilegalno? Prosim, da se 
to razčisti. Če je to res, potem moramo ustaviti celoten postopek. Besedo ima 
tovariš Vadnjal, predstavnik izvršnega sveta. 

Boris Vadnjal: Tovariš predsednik, najbrž mi je sedaj tudi omogo- 
gočeno, da seznanim zbor tudi s stališčem izvršnega sveta do amandmaja tova- 
rišice Mare Žlebnik. 

V ponedeljek je prišel v skupščino SR Slovenije amandma poslanca iz 
severovzhodne regije in skupščina ga je še isti dan posredovala izvršnemu 
svetu. Glede na to, da mora izvršni svet zavzeti stališče do amandmajev, sem 
osebno prosil republiški sekretariat za gospodarstvo, da izračuna, kaj amandma 
pomeni za posamezno občino in do kakšnih prerazdelitev pride. Gradivo v 
obliki tabel je bilo tudi meni šele včeraj predloženo, da sem lahko z njim šel 
na sejo skupščinskih odborov. Ko sem se z njimi pojavil na odborih, smo tabele 
razmnožili, tako da jih je lahko dobil vsak, ki se je zanje zanimal. Toliko o 
gradivu. 

Nadalje bi hotel obrazložiti, zakaj se je izvršni svet opredelil za predloženi 
amandma. Menim, da to moram storiti, seveda pa je stvar vaše neposredne 
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odločitve, ali ga boste sprejeli. Že zasedanje delegatov občin je postavilo na- 
čelo; naj se .sredstva prenašajo tako, kot se prenašajo na občine tudi ceste. 
Treba bi bilo poiskati rešitev, ki bo slonela tudi na načelu solidarnosti. Ker 
nobenega sistema ne moremo postaviti tako, da bi bil pravičen za vse, smo se 
odločili za načelo, da na občine ne prenašamo sredstva, samo glede na dolžino 
prenesenih cest, čeprav bi to bila najbolj čista rešitev. Občinam ceste, za te 
ceste denar. Menili smo, da bi morali poiskati takšno sistemsko rešitev, po 
kateri bi bile občine na podlagi izvajanja takega zakona nenehno udeležene pri 
delu dohodka od goriv. Zato smo menili, da bi višji odstotek podrl temeljno 
razmerje, ki smo si ga takrat postavili. Na zasedanju delegatov občin je bil 
dan predlog, naj se udeležba poveča od 10 na 15 % ter da se sredstva delijo 
po ključu: 2/a po dolžini km lokalnih in prenesenih cest, Vs po prodanem go- 
rivu. Menili smo, da je predlog sprejemljiv, saj ima tisti, ki proda več goriva, 
tudi večje probleme na svojem območju, hkrati pa je tudi najboljši kazalnik 
obsega in gostote prometa na določenem območju. 

Seveda so se pojavili tudi novi predlogi, med njimi tudi ta, ki meni, naj 
bi bil eden izmed kriterijev razen dolžine lokalnih cest in sredstev od prometa 
z bencinom tudi dolžina prenesenih cest. Ko je bil izračun narejen, smo ugo- 
tovili, da bi prišlo do prelivanja 673 milijonov dinarjev od skupnih 4 milijard 
in pol, ki so na razpolago in se v bistvu po novem sistemu ne spreminja. To 
se porazdeli na 28 tistih občin, ki prevzamejo na sebe največ cest III. reda. 
Od teh 673 milijonov odpade na nerazvita območja 386 milijonov, kar je znova 
pokazalo, da je na nerazvita območja ali na občine z nižjim narodnim dohod- 
kom prenesenih največ cest. Ce upoštevamo amanda, ki ga je odbor za proiz- 
vodnjo in blagovni promet sprejel prejšnji teden, tako imenovani Tothov 
amandma, po katerem naj bi 100 % taks na motorna vozila pripadlo občinam, 
ki so po zakonu opredeljene kot nerazvite — vsota znaša 250 milijonov — bi 
bila razlika 130 milijonov. To razliko naj bi po predlogu amandmaja namenili 
nerazvitim območjem. 

Nadalje analiza pokaže, da dobijo mesta manj sredstev. Čeprav na primer 
Maribor dobi 100 km novih cest, mu po amandmaju pripadajo manjša sredstva, 
ker so dohodki od prodaje bencina toliko večji. Tu smo iskali neko varianto 
izravnave ali, če tako rečem, medsebojne solidarnosti. Solidarnost je bila po- 
sebej poudarjena tudi v zapisnikih zasedanja delegatov občin. Naj dodam, da 
je obseg prenesenih sredstev nespremenjen, če upoštevamo na dopolnitev 
amandmaja, ki jo je včeraj sprejel republiški zbor. Leta 1975 bo na primer še 
vedno prav toliko sredstev, kot jih je bilo porabljenih v letu 1971, kar pomeni, 
da se bo ta del relativno zmanjševal, naraščal pa bo drugi del, ker se bodo 
zviševale takse in cena bencina. Teoretično vzeto, se bo ta del financiranja 
uničil ali pa bo predstavljal le majhen delež. Danes znaša delež v skupnih 
sredstvih približno 45'% po amandmaju in 55 % po kriteriju lokalnih cest in 
bencina. 

Pred tem zborom moram reči, tovariši poslanci, da že nekaj dni poslušam 
očitek, da se za predloženi amandma zavzemam iz lokalnih razlogov. Zato sem 
tudi hotel prikazati, kaj to pomeni za Maribor. Menim, da je vrednost amand- 
maja prav v tem, da se je neko mesto odločilo, da odstopi del sredstev manj 
razvitim občinam in tako praktično pokaže, kaj je to proklamirana politika 
policentrizma. Vedno smo polni raznih deklaracij, toda takrat, kadar bi jih 
morali uresničiti v materialnem smislu, vsak najprej vpraša, kaj to pomeni za 
njegovo občino. Menim, da se je treba držati sprejetih načel in jih predvsem 
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uresničevati. Danes odločamo o borih 600 milijonih, ki naj bi jih dali tistim 
občinam, ki si gotovo vse prizadevajo, da bi hitreje rasle, se hitreje razvijale 
in prišle do tiste stopnje, ki so jo že dosegle občine, ki bi s tako odločitvijo 
nekaj izgubile. Menim, da bi s tem tudi potrdili povezavo nied mestom in 
vasjo, ali nazorneje, zgradili cesto kot dejavnik hitrejšega razvoja, kar najbolj 
vedo tovariši na Dolenjskem in še kje drugje. Naj omogočimo tudi tem ob- 
močjem, da bodo po novih moderniziranih cestah hitreje prihajali kapital, 
strokovnjaki in nova miselnost. 

Upoštevati je tudi treba, da bomo v prihodnjem mesecu sprejeli novi zakon 
o prispevkih in taksah ter nove pristojbine za motorna vozila, ker zanje za- 
mrznitev ne velja. Pripravljeni so tudi predlogi za nove cene bencina, kar 
menimo, da je tudi prispevek k stabilizaciji in omejitvi osebne porabe. Tako bo 
ponovno več sredstev za ceste, kćt danes kažejo obračuni za posamezno občino. 

Samo iz teh razlogov in nobenih drugih odklanjam kakršnekoli očitke in 
samo iz teh vidikov se je izvršni svet opredelil za amandma. Zal pa mi je in 
se opravičujem, lahko me kličete na odgovornost, mene in vse, ki smo sodelo- 
vali pri izdelavi tega zakona, ker se vse stvari niso razčistile že prej. To je 
naša krivda. Kljub temu menim, da moramo upoštevati nove ideje in da se za 
eno ali drugo varianto ne smemo opredeliti iz formalnih, ampak vsebinskih 
razlogov. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi besedo? Besedo ima tovariš Jože 
Eržen, predsednik odbora za proizvodnjo in blagovni promet. 

Jože Eržen: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ce 
dovolite, bi svojo razpravo razdelil na dva dela. 

Kot predsednik odbora moram najprej dati nekatere odgovore, ki so 
v zvezi z odločitvami glede amandmaja, in razpravo tovariša Lesarja, z delom 
obrazložitve predlagatelja amandmaja in z utemeljitvami predstavnika izvrš- 
nega sveta. To moram storiti, ker ne gre več le za amandma, temveč tudi za 
zelo jasno izražene misli, da odbor gradiva in zlasti amandmaja ni dovolj resno 
in dovolj poglobljeno preštudiral, temveč da se je kar mimogrede odločil 
nepravilno. 

Mogoče bi se takšen vtis zaradi poročevalčeve kratke obrazložitve res dobil, 
vendar moram v opravičilo poročevalca pojasniti, da najbrž ni imel namena 
povedati vseh stvari, zlasti glede tega, kaj je vodilo odbor pri takšni odlo- 
čitvi. Mogoče je prišlo do nesporazuma zlasti zato, ker je uporabljal besedo 
pravičnost, ki pa ni odborova, da takoj razčistimo. Pretežni del razprav na 
odboru je bil proti takemu kvalificiranju enega in drugega predloga. Beseda 
je prišla od predlagateljev amandmaja in je zašla tudi v obrazložitev izvršnega 
sveta. Razprave na odboru so bile proti temu, da jo uporabljamo kot uteme- 
ljitev, saj je vsaka pravičnost — menda to dobro vemo — kadar gre za sistem- 
ske rešitve, zelo relativna. Tako prejšnja kot sedanja, ki je predmet današnje 
razprave. 

Očitki so bili namenjeni tudi metodam zlasti poročevalca in govornikov, 
vendar menim, da na takšni podlagi razprava ni mogoča. 

Dovolite mi, da vsaj na kratko povzamem delo odbora na tem področju, 
ker bo drugače njegovo stališče povsem diskvalificirano, kar je že tretji po- 
skus danes. Prvi poskus je bil na odboru, drugi je bil v obrazložitvi predla- 
gatelja, tretji v razpravi tovariša Lesarja, kar mi je zelo žal, saj zelo pozorno 

24* 



372 Gospodarski zbor 

poslušam njegove razprave, vendar se tako kot jaz znajde v težavah, kadar se 
je treba na hitro odločiti. 

Odbor je predlog za izdajo zakona večkrat obravnaval in sicer v zadnjih 
treh mesecih na treh ali celo štirih sejah odbora, od katerih sta bili dve celo- 
dnevni. Pri tem je prav gotovo napredoval ter prišel do nekaterih načelnih 
ugotovitev. Kaj je pri tem vodilo odbor, da se je postavil na takšna stališča, 
moram sedaj povzeti, vendar z razlogi in ne s parolami. 

Predvsem moram reči, da je prvi predlog zakona odbor obravnaval dvakrat. 
Drugi predlog ni predlog odbora, temveč predlog predlagatelja, ki ga je odbor 
sprejel. Ni varianta, ki je sedaj v predlogu zakona varianta odbora, temveč 
varianta, ki je izšla iz razprav na zasedanju delegatov občin in iz neštetih 
amandmajev občin. Te je potem predlagatelj sprejel v obliki našega amand- 
maja, vendar za tistim, kar je v prečiščenem besedilu 30. člena, ne stoji odbor, 
temveč predlagatelj. 

K predloženim izračunom je odbor imel tako za prvo kot za drugo varianto 
svoje pripombe, saj se je v razpravah vseskozi ponavljala misel, da je prva 
varianta toliko nelogična, da je treba dati vsaj majhno stimulacijo tistim, kjer 
se pravzaprav ta sredstva ustvarjajo, to je pri prodaji goriva. Ko je prišel 
izvršni svet z varianto, ki je bila sprejeta na podlagi različnih predlogov med 
drugim tudi delegatov občin, da dodajo 5% iz republiških sredstev, to se 
pravi, da povečuje udeležbo za lokalne ceste, je odbor to sprejel in podprl. 
Zaradi tega menim, da je vsak razgovor o tem, da so zlasti člani odbora 
poudarjali le misel, kaj jim je v korist, odveč, saj se je dosti članov odbora 
odločalo proti amandmaju lastne občine, ker so hoteli biti načelni pri tako 
težki problematiki, kot je cestna. 

Ce nekdo meni — kar je bilo med razpravo tudi omenjeno — da se bo 
odbor odločal na podlagi tega, ker se je za določeno rešitev odločil izvršni 
svet, ker se je za to odločil republiški zbor in ker je predlog podpisalo 15 poslan- 
cev, potem v imenu svojih članov lahko povem, da takšne osnove za razpravo 
naš odbor ne misli sprejeti. To ravno dokazuje, da se je odbor sam poglabljal 
v obravnavo tega problema. To niso dokazi za odbor, ki mora zboru z odgovor- 
nostjo predlagati rešitve. Takšnih dokazov odbor ne sprejema in jih tudi v pri- 
hodnje ne bo sprejel, razen če mu da tako nalogo zbor, o čemer bo seveda 
odločila. 

Sedaj pa dovolite, da kot poslanec preidem na svoj del razprave. Predvsem 
moram povedati, da so bile utemeljitve predlagatelja in izvršnega sveta na 
zboru za odtenek drugačne, kot so bile pred eno uro na odboru. Povedal bom, 
kje. Težišče predlagatelja je bilo, da je razlog za tako spremembo sistemske 
narave. Ta pa je v poglavitnem namenu, da se dajo občini večja sredstva, ker 
se nanjo prenašajo tudi ceste. Ker je to tako, je v sistem delitve seveda treba 
vključiti element, ki bo to uresničil na podlagi predlaganega mehanizma. Kri- 
terij naj bi bila poraba na teh cestah v preteklih letih. 

Moram reči, da je bilo to povedano tudi sedaj na zboru, na odboru pa je 
bila v tem poglavitna teža predloga. Osebno menim, da to ne drži iz nasled- 
njih razlogov. 

Vprašanje delitve sredstev med republiko kot družbenopolitično skupnostjo 
in občinami bi morali vseeno obravnavati, saj so od takrat, ko so bile ceste 
razmejene, viri sredstev različno naraščali. Položaj cest I., II. in III. reda ter 
položaj cest IV. reda se je v procesu zadnjih let spreminjal v škodo lokalnih 
cest, saj so bila udeležena le pri tistih dohodkih, ki se niso tako hitro dvigali 
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v skladu z nominalnimi stroški porabe. To že dve leti ugotavljamo tudi v zboru, 
kadarkoli se razpravlja o teh vprašanjih. To pomeni, takšno merilo ne prihaja 
v poštev. 

Nadalje menim, da je predloženi kriterij kot mehanizem delitve, ki mora 
upoštevati dejansko stanje, nesprejemljiv, ker je postavljen na osnovo, ki je 
odvisna od konkretne politike, v tem primeru politike republiškega sklada za 
ceste. Teoretično vzeto bi se lahko zgodilo, da smo v letu 1971 investirali v ceste 
pretežno na enem območju. V vsakem programu se tako dela, če hočemo biti 
racionalni. Ker so te ceste dobile največ sredstev v letu 1971, bodo po predla- 
ganem sistemu največ udeležene tudi v vseh naslednjih letih, ne upoštevajoč, 
da so hkrati boljše, ker so bile obnovljene 1971. leta. Ali je to sistemska rešitev? 
Čeprav ne zanikam popolnoma pomena prenosa cest, vendar mu takšne vse- 
bine, kot mu jo daje amandma, ne moremo priznati. Zlasti pa se ne moremo 
takoj odločiti. 

To je nekaj vsebinskih in ne politikanskih argumentov, ki sem jih imel 
pred očmi, ko sem se opredeljeval glede amandmaja. 

Sedaj pa nekaj o prehitri uporabi številk. Rad bi odgovoril tovarišu Lesarju 
in se bom zato ustavil pri istih podatkih, to je na podatkih za Novo mesto in 
Gorico. Tovariš Lesar je dejal, da je med področjema velika razlika! Kot 
poslanec iz Gorice bom uporabil iste podatke. 

Gorica ima 301 km lokalnih cest, Novo mesto 146, skoraj polovico manj. 
Po starem predlogu je Gorica dobila 268 milijonov, Novo mesto 93, to se pravi, 
da dobi Novo mesto na km ceste nekoliko manj kot Nova Gorica. Vendar je 
tudi res, da pobere Nova Gorica za bencin 2 milijardi 400 milijonov din, Novo 
mesto pa 600 milijonov. Po novem predlogu pa dobi Novo mesto 131 milijonov 
ali na km ceste več kot Nova Gorica, pri tem pa dohodek od bencina sploh ni 
prišel v poštev. Uporabil sem te podatke, ker sem hotel dobronamerno pove- 
dati, da se jih ne da kar tako na hitro uporabiti, še manj pa takoj povzemati 
sklepe. Da je to nevarno, že vemo, saj že dolgo sodelujemo v raznih organih. 

Ce sedaj ponovno govorim v imenu odbora, moram povedati, da odbor 
omenjenega gradiva ni mogel vzeti kot predmet obravnave, ker mu ni bilo 
dostavljeno, meni pa ga je dal neki poslanec. Tudi v razpravah se nanj nismo 
hoteli opirati, saj ga v četrt ure tudi nismo mogli preštudirati. Zato ni čudno, 
da se je poročevalec odbora izrazil tako, da so potem lahko to izrabili. Po 
mojem mnenju se je odbor pravilno odločil, da vztraja na svojem predlogu, 
če hočemo zakon danes sprejeti. Tudi odbor ne trdi, da je njegova rešitev 
edina mogoča, če pa smo zanjo odgovorni posamezniki in organi tega zbora, 
potem se mi zdi, da druge poti ne more biti. 

Predsednik Tone Bole: Besedo ima tovariš Rudi Vavpotič. 

Rudi Vavpotič: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Zopet smo 
zabredli v eno izmed zelo burnih razprav, ki kažejo bolj našo nezrelost kot 
dejavnost. Moram reči, da me je danes član izvršnega sveta na seji odbora 
silno presenetil in da se bom verjetno odrekel članstvu v odboru, iz preprostega 
razloga, ker menim, da se manipulira s samoupravo. 

To bom pismeno utemeljil tovarišu predsedniku izvršnega sveta in pred- 
sedniku gospodarskega zbora. Večmesečno intenzivno delo in odrekanje tovarni 
in družini ni dalo rezultatov, čeprav menim, da je bilo delo odbora dobro in 
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da je predstavnik iz republiškega sekretariata za gospodarstvo inž. Levstik 
z nami intenzivno delal. Menili smo, da so te stvari dokaj korektne in izdelane, 
saj je bilo celo izjavljeno, da je to optimalna razporeditev sredstev. Tudi sam 
sem bil prepričan, da je tako in da o tem ne moremo dvomiti. V vsem tem 
času sem tovariša Vadnjala videl na seji odbora enkrat samkrat, tako da 
imam danes celo občutek, da ni spremljal vsega dogajanja, vsaj kar zadeva delo 
odbora za proizvodnjo in blagovni promet. 

Kot podpredsednik tega odbora sem po svojih zmožnostih pomagal pred- 
sedniku odbora, zato menim, da je tak sklep razprave o sprejemu nekega za- 
kona nemogoč. Ne morem biti prisiljen, da avtomatično glasujem brez infor- 
macij, čeprav je bila dana izjava, da je bilo gradivo razdeljeno tistim, ki so 
bili navzoči na odboru. Opozarjam, da to ni res, temveč da se je gradivo dalo 
tistemu, za katerega se je menilo, da bo tak predlog zagovarjal, drugemu pa 
ne. Osebno nisem zagovornik nobenega predloga samo zato, ker izhajam iz 
bogate občine. Manipulacija s temi stvarmi se mi ne zdi poštena, vsaj do mene 
ne, saj se verjetno marsikdo vozi po boljši cesti na delovno mesto kot se jaz. 
Tudi v delu skupščine opažam, da se nenehno napadajo predvsem poslanci 
mest, kot da nekaj izsiljujejo, kar pa ni res. Takega načina dela ne morem 
sprejeti. Zaradi tega predlagam, da se na primeru cestne obravnave razčisti in 
definira vloga odbora, saj se tako ne da delati. Samoupravljala v naši tovarni 
mi ne bi dovolili tako delati. Zato tudi sam ne,dovolim takšne samouprave. 

Glede predloga zakona predlagam, da se zadeva preloži in da se postopek 
ponovi tako, da bodo pred sejo predložene vse potrebne informacije. Le v tem 
primeru bom lahko glasoval za sprejem zakona. 

Predsednik Tone Bole: Besedo ima tovariš Ferdo Papič. 

Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Menim, da predstavnik izvršnega sveta predsedniku zbora ni odgovoril glede 
gradiva, zato prosim, da odgovori. Predsednik zbora je jasno> postavil vprašanje, 
ali je odbor imel gradivo v rokah, ali je izvršni svet, ko se je odločal o tem 
amandmaju, poznal gradivo in ali so zanj vedeli tudi poslanci. Jaz sem ga 
dobil včeraj ob 8. uri po naključju od nekega poslanca. 

Zato ponovno trdim, če hočemo odločati o tem tako pomembnem vpra- 
šanju, potem nam morajo biti zadeve jasne iz vseh zornih kotov, vsakemu 
poslancu pa dostavljeno gradivo, da se bo lahko odločal na podlagi zanesljivih 
podatkov. 

Predsednik Tone Bole: Prosim, kdo še želi sodelovati v razpravi? 
Tovariš Stane Divjak, prosim! 

Stane Divjak: Tovariš predsednik našega odbora je v zvezi s sum- 
ničenji povedal svoje mnenje v imenu odbora. Moje poročilo je bilo mogoče 
res pomanjkljivo, vendar sem pričakoval še vmesna vprašanja in razpravo, 
zato se v podrobnosti nisem spuščal. Sedaj bi kot poslanec izjavil tole: 

Nemogoče se mi je odločiti za amandma, katerega sem dobil včeraj brez 
kakršnegakoli gradiva, medtem pa sem imel 7 let na razpolago vsa mogoča 
gradiva in vsa mogoča prepričevanja od republiškega sekretariata za gospo- 
darstvo, do cestnega sklada SR Slovenije in seveda tudi izvršnega sveta. V tem 
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času sem se lahko opredelil, v mesecu decembru pa sem od vseh osmih občin 
celjskega območja prosil za mnenje o tem, kar je danes v predlogu zakona. 

Ce sem po naključju omenil pravičnost, če sem hotel biti iskren in če sem 
po naključju tudi strokovnjak za ceste, pa mi nihče ne more očitati, da sem 
predstavnik bogate občine, živim v regiji, ki je po bežnem pregledu tabel pri- 
zadeta v celoti'in vanjo sodi tudi manj razvita občina, to je Šentjur. Če so mi 
v regiji, kjer sem poslanec, predsedniki in podpredsedniki vseh osmih občin 
naročili, naj zagovarjam to, kar je zapisano v zakonu, se seveda nisem mogel 
odločiti drugače. Pri tem bi še poudaril, da so nas vlada in uporabniki cest 
vsa ta leta prepričevali, da smo vsi pozabili na ekonomski dejavnik, na dejav- 
nik dotoka sredstev od goriva in za načelo, naj tam, kjer se več ustvarja, tudi 
več ostane, ne pa vse. Bil sem zelo iskren, ker sem skušal biti ne poslanec celj- 
ske občine, temveč človek, ki pozna problematiko celjske regije. 

Predsednik Tone Bole: Besedo ima tovariš Anton Zimšek. 

Anton Zimšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ko smo danes pričeli razpravo o tem zakonu, sem menil, da so mi stvari kolikor 
toliko jasne in sem se na tej podlagi tudi opredelil. Pozneje, ko se je začela 
zadeva lahko bi rekel, nekoliko kuloarsko. zapletati, sem še vedno menil, da so 
mi stvari jasne. Vendar moram sedaj na tem mestu izjaviti, da mi stvari niso 
več jasne. Predvsem zaradi tega, ker vidim, da danes o tej zadevi razpravljamo 
v zelo neenakopravnem položaju. Menim, da se je že marsikdo znašel v ne- 
prijetnem položaju, ko je izgubil osebno orientacijo pri opredelitvah. 

Zaradi tega predlagam, da razpravo prekinemo za toliko časa, dokler pri 
našem opredeljevanju ne pride do enakopravnega položaja, kar pomeni, da 
bomo vsi opremljeni z vsemi dokumenti, informacijami in kvantifikacijami, 
ki danes polilegalno krožijo po skupščini. 

Razen tega bi želel povedati še tole: Na seji odbora sem že večkrat omenil, 
da smo pri velikem številu zakonov slabo opremljeni z raznimi kvantifikacijami 
in da so le-te pogostokrat dostopne ožjemu krogu ter da prihaja zaradi tega 
do neenakopravnosti, tako v razpravah kot pozneje pri odločanju. Zato pod- 
piram misel razpravljalca, ki je rekel, da je treba naše delo po tej plati pro- 
učiti in seveda izpopolniti. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Alojz Antončič, prosim! 

Alojz Antončič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Čeprav sem eden izmed tistih poslancev, ki podpiram amandma tovarišice 
Zlebnikove, moram povedati, da mi je v veliko zadovoljstvo, da je amandma 
vzbudil tolikšno pozornost. 

Zdi se mi namreč, da se je v razpravah sedaj v našem zboru, včeraj 
v republiškem zboru in v našem odboru za proizvodnjo in blagovni promet le 
pokazalo, da predlog, ki nam je bil predložen v zakonu, ni takšen, da bi ga 
lahko sprejeli brez pridržkov in brez temeljitejše razprave in dokumentacije. 
Zlasti zaradi tega, ker predlog ne vsebuje našega prvega vodila, da je s pre- 
nosom obveznosti treba prenesti tudi sredstva. Menim, da bi se morali pri 
sprejemanju in odločanju za ta zakon v prvi vrsti pozanimati, kako je s to našo 
deklaracijo, ki jo imamo, oprostite izrazu, polna usta, takrat, ko pa je treba 
o tem odločati, pa nas premagajo osebni in ne vem kakšni pogledi. 
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Ze na današnji seji odbora sem člane odbora opozoril na to, da bodo v pri- 
meru, če amandma v takšni ali kakršnikoli drugi obliki ne bo sprejet, nastopile 
nekatere posledice, če ne drugačne, pa te, da bomo morali v najkrajšem času 
ponovno razpravljati o razdelitvi sredstev. 

Tabel nisem dobil, videl sem jih le pri sosedu. Menim, da lahko tudi takšen 
amandma povzroči nekatere anomalije in se sedaj tudi sam vprašujem, ali so 
računi pravilni, zato jih štejem za neuradne in se nanje ne naslanjam. Menim, 
da je treba v zakonu upoštevati, da s prenosom obveznosti prenašamo tudi 
sredstva, in da je treba misliti tudi na tisto, kar so omenili delegati občin, to je 
na solidarnost, ki jo moramo dokazati. 

Vprašujem se, ali je delitev sredstev po prodanem gradivu resnično tako 
statističen kazalnik, da bo vedno v korist vsem tistim, ki ga danes tako vneto 
zagovarjajo? Ali se mogoče ta odnos s ceno bencina ali pa s kakšnimi drugimi 
ekonomskimi in političnimi ukrepi ne bo tudi spremenil, tako da bo tudi 
takrat potrebna solidarnost, če bomo hoteli, da se bo takšna razdelitev popra- 
vila? Ne nasprotujem mnenju, da je treba stimulirati večjo prodajo bencina, 
vendar je potrebno v začetni fazi popravljati razmerja v dodeljevanju sredstev, 
zlasti sedaj, ko nerazvite občine s slabo ekonomsko in finančno podlago pre- 
vzemajo pretežni del lokalnih cest. Menim, da to ni nobena pomoč, temveč nič 
drugega kot pravičnejša ali — natančneje — boljša porazdelitev. S tem ne 
trdim, da ne bi bilo še kakšne druge rešitve, ki bi lahko odpravila še nekatere 
anomalije. Zato se za amandma zavzemam in ga podpiram. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi besedo? Besedo ima tovariš Viktor 
Korenčan. 

Viktor. Korenčan: Ker se razprava — vsaj menim tako, čeprav 
nimam pravice ocenjevati — nagiba k temu, da se preloži, mi dovolite, da 
dam drug predlog, ker ne vidim niti v prvem niti v drugem predlogu pravič- 
nejše rešitve. Ker sem ure in ure presedel pri obravnavanju te problematike 
drugje, menim, da bi bilo pravičnejše, če bi pri izračunu ne upoštevali le cest, 
ki se trenutno prenašajo, temveč tudi vse tiste ceste, ki so bile doslej v uprav- 
ljanju občin. Tako bi dobili poprečni zmerek, ki je potreben za vzdrževanje 
cest. K temu naj dodajo svoje mišljenje še cestarji in cestni strokovnjaki 
naj povedo, koliko sredstev je potrebno za posamezne kategorije cest, da se 
lahko vzdržujejo na določeni ravni. Menim, da bi s tem odpadli očitki, da se 
hočejo razvitejši ali tisti, ki imajo več od bencina, pridobiti določeno prednost. 
V tem primeru bi odpadle tudi kritike občin, ki so po enem ali drugem krite- 
riju prizadete, saj bi vsakdo dobil sredstva glede na dolžino cest proračunskih 
kategorij. 

Do tod naj bi vse občine izenačevale, naprej pa bi se moral uveljaviti tudi 
kriterij prodanega bencina, saj je logično, da je tam, kjer se proda več bencina, 
tudi gostota prometa večja. To pomeni, da naj bi se hkrati s kvantifikacijo 
zakona in amandmaja kvantificiral tudi moj predlog, kolikor bo seveda sprejet. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Jože Lesar, prosim! 

Jože Lesar: Tovariši poslanci! Tovarišu Erženu bi rad samo toliko 
pojasnil, da sem primerjal Novo Gorico z Novim mestom predvsem po prodaji 
bencina in da sem izločil posamezne elemente, ki na to vplivajo. Ker je bil 
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predmet razprave in predmet kritike varianta prenosa cest tretjega reda, pri 
kateri gre za prenos 670 milijonov, sem hotel poudariti, da je treba te stvari 
v celoti razčleniti in ne videti le-teh 670 milijonov, temveč pogledati, kaj se na 
področju bencinske akumulacije dogaja. 

Sporno gradivo sem tudi sam dobil sinoči od kolege poslanca in tudi ne 
vem, ali je bilo dostavljeno kot sestavni del uradnega gradiva k predlogu 
amandmaja na republiškem zboru ali ne. O tem nekoliko dvomim, saj če bi 
bilo gradivo predloženo, bi sporne stvari verjetno drugače ocenjevali. Menim, 
da je prav gradivo, ki smo ga dobili le nekateri, povzročilo nejasnosti. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Lesar, oprosti za trenutek! Predsed- 
nika odbora vprašujem, ali je odbor pri svojih razpravah imel na razpolago to 
gradivo? 

Jože Eržen (iz klopi): Ne. 

Jože Lesar: Tovariš predsednik, razpravljam prav zato, ker gradivu 
ne dajem uradnega značaja. 

Predsednik Tone Bole: Prosim predsednika zakonodaj no-p ravne komi- 
sije za pravno pomoč. V primeru, da uporabimo 292. člen poslovnika ter izvza- 
memo sporni 30. člen predloga zakona, dokler se vse ne razčisti, ali to omogoča 
razpravo o odloku o kategorizaciji cest v SR Sloveniji? Če tega ne moremo na- 
rediti, potem bi zboru predlagal, da uporabimo 292. člen poslovnika, ki se 
glasi: »Zbor lahko zato sklene, da bo obravnavo odložil in nadaljeval na kakšni 
naslednji seji ali da bo obravnavo prekinil, dokler predlagatelj zakona, izvršni 
svet, pristojni odbor ali zakonodajno-pravna komisija amandmaja ne proučijo.« 
Ker sem razumel, da amandma ni bil dovolj proučen, in če to ni vezano na 
14. točko dnevnega reda, to je kategorizacije cest, bi predlagal zboru, da uporabi 
omenjeni člen poslovnika. Želel bi slišati mnenje predstavnika zakonodajno- 
pravne komisije. Prosim, tovariš Stane Simšič! 

Stane Simšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Sam ne morem dati odgovora, ker se moram posvetovati z drugimi člani za- 
konodaj no-pravne komisije. Zato prosim tovariša predsednika, da prekine 
sejo, mogoče samo za 5 minut. 

Predsednik Tone Bole: Predlagam, da razpravo o cestah prekinemo, 
in medtem, ko se bo predstavnik zakonodajno-pravne komisije posvetoval, bi 
se vrnili na 15. točko dnevnega reda, to je na 2. člen zakona o za- 
časni prepovedi prometa z zemljišči in sicer, na amandma, ki ga je dal tovariš 
Žigon, zadeva pa kmetijstvo. Republiški zbor je člen sprejel v naslednjem 
besedilu : 

»Določbe tega zakona tudi ne veljajo za promet s kmetijskimi zemljišči, če 
pridobi zemljišče kmet, ki se izključno bavi s kmetijstvom ali kmetijska de- 
lovna organizacija, če so ta zemljišča še naprej namenjena za kmetijsko obde- 
lavo in če so po sprejetem urbanističnem dokumentu tudi v bodoče namenjena 
za kmetijstvo.« 

Razlika je v naslednjem: Republiški zbor je sprejel »če pridobi zemljišče«, 
mi pa smo rekli »če je kupec«. To je samo redakcijskega značaja. 
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Ali tovariš Žarko Zigon, ki je bil nosilec oziroma tovarišica Mara Zlebni- 
kova menita, da lahko sprejmemo besedilo, ki ga je sprejel republiški zbor? 

Mara Zlebnik: Menim, da lahko v imenu članov odbora, ki so zakon 
obravnavali, rečem, da se to lahko sprejme. 

(Seja je bila prekinjena ob 16.05 in se je nadaljevala ob 16.10.) 

Predsednik Tone Bole: Prosim predstavnika zakonodajno-pravne ko- 
misije, da nas obvesti o rezultatu pravnega posveta! 

Stane Simšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Na postavljeno vprašanje, ali je odlok mogoče sprejeti pred sprejemom zakona 
o cestah, sem na posvetu s predstavnikom zakonodajno-pravne komisije ugo- 
tovil, da sta zadevi toliko povezani, da zahtevata hkratno reševanje. To po- 
meni, da moramo sprejeti zakon o cestah, če hočemo razpravljati o odloku 
za razvrstitev javnih cest v SR Sloveniji. 

Predsednik Tone Bole: Hvala! Mislim, da je razprava končana in 
obveščam poslance, da prehajamo na glasovanje. Besedo želi tovariš Vadnjal. 

Boris Vadnjal: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ker je bilo v razpravi izraženih nekaj kritik in pomislekov glede mojega dela, 
se mi zdi potrebno, da s tega mesta odgovorim na izrečene kritike in pomi- 
sleke, seveda predvsem glede gradiva oziroma tabele. Tabela ni bila nikomur 
predložena. Ce bi jo kdo predložil, bi to morali storiti predlagatelji amandmaja. 
Ko smo dobili amandma, je republiški sekretariat za gospodarstvo sam izra- 
čunal posledice tega amandmaja. Menim, da je treba dokumentacijo o pomenu 
amandmaja zahtevati od predlagatelja amandmaja, izvršni svet pa se je opre- 
delil o amandmaju na podlagi izračunov, ki mu jih je dal republiški sekretariat 
za gospodarstvo, zato so tabelo po naključju prejeli le nekateri. 

Nadalje mi je očital tovariš Rudi Vavpotič, da nisem sodeloval na sejah 
odbora. Moram reči, da sem sodeloval prav na vseh odborih, ki so razpravljali 
o predlogu zakona. Prosim, da se tudi ugotovi, na katerem odboru, ki je raz- 
pravljal o predlogu zakona, nisem sodeloval. 

Opravičujem se za tisto, kar sem dejal na odboru. Sem pač človek, ki ga 
pritiska delo; še posebej včeraj in nekaj dni pred tem pa sem bil preutrujen, 
zato nisem ravnal najprimerneje. Skušam pa se že vse te dni obvladati, kolikor 
je le mogoče. 

Ce se bo odločalo o preložitvi... 

Predsednik Tone Bole: Ne more se več, ker nas je predstavnik za- 
konodajno-pravne komisije na to še posebej opozoril. 

Prehajam na glasovanje. Prosim poročevalca odbora, tovariša Divjaka, da 
me pozorno spremlja. Najprej bomo glasovali o amandmaju, ki je po svoji vse- 
bini najbolj oddaljen od zakonodajnega predloga. To je amandma tovarišice 
Zlebnikove, ki ga je dopolnila tako, da je sedaj popolnoma identičen z amand- 
majem, ki ga je sprejel republiški zbor. Z njim se strinja tudi izvršni svet. 
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Dajem amandma tovarišice Zlebnikove na glasovanje. Kdor je zanj, naj 
dvigne roko! (16 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (20 poslancev.) Se je 
kdo vzdržal glasovanja? (5 poslancev.) 

Ugotavljam, da amandma z večino glasov ni sprejet. 
Prehajam na glasovanje o amandmaju k 30. členu, ki ga je dal pristojni 

odbor za proizvodnjo in blagovni promet. Z njim se strinja tudi zakonodajno- 
pravna komisija. Vprašam poročevalca odbora, če odbor še vztraja pri amand- 
maju? 

Stane Divjak (iz klopi): Da. 

Predsednik Tone Bole: Amandma odbora je, da se doda nov drugi 
odstavek, ki se glasi: »Ne glede na določbe 2. točke prejšnjega odstavka pri- 
pada občinam, ki se na podlagi zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj 
razvitih območij v SR Sloveniji (Ur. list SRS, št. 4/71) štejejo za manj razvita, 
100 % dohodkov od pristojbin za cestna motorna vozila.« Zakonodajno-pravna 
komisija nima pripomb. Izvršni svet je proti. 

Dajem na glasovanje amandma odbora. Kdor je zanj, naj dvigne roko! 
(18 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (13 poslancev.) Se je kdo vzdržal? 
(13 poslancev.) 

Ugotavljam, da amandma odbora za proizvodnjo in blagovni promet ni 
sprejet. 

Dajem na glasovanje tako imenovane pravno-tehnične- amandmaje, ki jih 
je predložil odbor za proizvodnjo in blagovni promet. To so amandmaji k 32., 
37., 52., 96., 103. in 104. členu zakona. Vprašujem zbor, ali se strinja, da gla- 
sujemo o teh amandmajih hkrati. (Da.) 

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

Ugotavljam, da so amandmaji soglasno sprejeti. 
Prehajam na glasovanje o 40. amandmaju; pravzaprav sta to dva amand- 

maja tovariša poslanca Jurija Pirša. Prejeli ste ju včeraj v pismeni obliki. 
Prosim poročevalca odbora in predstavnika izvršnega sveta ter zakonodajno- 
pravne komisije, da zavzamejo stališče do amandmaja. Prosim, tovariš Stane 
Divjak! 

Stane Divjak: Odbor je sprejel amandma tovariša Jurija Pirša delno, 
in sicer v prvi točki, ki dodaja k besedi »cestnega« tudi besedi »in železni- 
škega«. Za amandma k drugemu odstavku odbor predlaga, da se ne sprejme. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Pirš, ali še vztrajate pri amandmaju 
ali ga umikate? 

Jurij Pirš: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! 
V zvezi z drugim delom amandmaja, to je k drugemu odstavku 40. člena, 

ki govori o delitvi stroškov, ki nastanejo pri vzdrževanju naprav na cestnih 
prehodih, predlog zakona predvideva delitev le nujnih stroškov. Predlagam, 
da se sprejme amandma, po katerem se delijo vsi neposredni stroški za rav- 
nanje s takimi napravami, kot to določa 95. člen temeljnega zakona o graditvi 
železnic in varnosti prometa na železnicah. Zvezni zakon je bil gotovo sprejet 
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na podlagi sporazuma med obema panogama prometa, zato tudi ne vidim 
razloga, da bi naš republiški zakon, ki obravnava isto problematiko, od tega 
odstopil, še zlasti, če izhajamo iz tega, da moramo cestni in železniški promet 
obravnavati enakopravno. Prosim poslance, da podprejo oba predložena 
amandmaja. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Pirš, vi ste dali dva ločena amand- 
maja, če sem vas prav razumel. Pri prvem amandmaju vas podpira odbor, 
pri drugem amandmaju pa ne. Ali vztrajate pri svojem amandmaju? (Da.) 
Prosim predstavnika izvršnega sveta za stališče do amandmajev tovariša Pirša. 

Boris Vadnjal: Strinjam se z amandmajem k prvemu odstavku tega 
člena, to je, da se dodata besedi »in železniškega«. 

Do tretje alinee drugega odstavka je stališče izvršnega sveta enako kot 
stališče odbora. Menimo, da je to cestni zakon in ne železniški ter da ni po- 
trebno, da v tem zakonu prevzemamo določila temeljnega zakona o železnicah. 

Mislim pa, da je prav, da se da možnost arbitraže, kot predlaga amandma 
zakonodajno-pravne komisije. 

Predsednik Tone Bole: Prosim, če to pojasnite! 

Boris Vadnjal: Amandma zakonodajno-pravne komisije predlaga 
k 30. členu, da v primeru, če do sporazuma ne pride, o tem odloča posebna 
arbitražna komisija, ki jo sestavljata dva predstavnika vsake prizadete strani. 

Predsednik Tone Bole: Dajem amandma poslanca Jurija Pirša 
k prvemu odstavku 40. člena na glasovanje. Kdor je zanj, naj dvigne roko! 
(Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Eden.) Se je kdo vzdržal? 
(Eden.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet z večino glasov. 
Dajem na glasovanje amandma k drugemu odstavku 40. člena. Kdor je za, 

naj dvigne roko! (8 poslancev.) Je kdo proti? (Večina poslancev.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
K 40. členu je dala amandma tudi zakonodajno-pravna komisija. Ali se 

odbor z amandmajem strinja? (Da.) Ali se predstavnik izvršnega sveta strinja 
z amandmajem? (Da.) 

Dajem na glasovanje amandma zakonodajno-pravne komisije k 40. členu. 
Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
K 49. členu je dala amandma zakonodajno-pravna komisija. Prosim poro- 

čevalca odbora in predstavnika izvršnega sveta, če se strinjata z amandmajem. 
(Da.) 

Dajem amandma zakonodajno-pravne komisije k 49. členu na glasovanje. 
Kdor je za amandma, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
K 80. členu je dala amandma zakonodajno-pravna komisija. Ali se odbor 

strinja z amandmajem? (Da.) Izvršni svet? (Da.) 
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Dajem amandma zakonodajno-pravne komisije na glasovanje. Kdor je za, 
naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Amandma k 120. členu sta dali skupščini občin Sežana in Tolmin. Prosim 

predstavnika izvršnega sveta, da zavzame stališče do amandmaja. Besedo ima 
tovariš Boris Vadnjal. 

Boris Vadnjal: Samo pojasnilo. Glede na to, da mora priti do uskla- 
jevanja besedila zakona med republiškim in gospodarskim zborom, ne vemo, 
kdaj bo uskladitev opravljena. Zato ne bi mogli glasovati o tem, kdaj začne 
zakon veljati, kar predlaga amandma. K temu bi morali vsekakor dodati, da se 
zakon uporablja od 1. januarja 1972. 

Predsednik Tone Bole: Potem o amandmaju ni treba glasovati. Ali 
ima kdo kakšno pripombo glede na potek glasovanja? Besedo ima tovariš Jože 
Lesar. 

Jože Lesar: Tovariš predsednik, meni ni jasno naslednje vprašanje: 
Za amandma tovarišice Zlebnikove je glasovalo 16 poslancev, proti je glasovalo 
20 poslancev, 5 pa se jih je vzdržalo. Ali to pomeni, da je 30. člen zakona 
sprejet? 

Predsednik Tone Bole: Prosim predstavnika zakonodaj no-pravne ko- 
misije, da pojasni, kako je s tem. 

Stane Simšič: Ker amandma tovarišice Žlebnikove ni dobil večine 
glasov navzočih poslancev, ni bil in ne more biti sprejet. 

Predsednik Tone Bole: Je sedaj, tovariš Lesar, jasno? (Da.) 
Prehajam na glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predloženi 

zakon, naj dvigne roko! (25 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (11 poslan- 
cev.) Se je kdo vzdržal? (8 poslancev.) 

Ugotavljam, da je zakon sprejet z večino glasov. 
Na predlog pristojnega odbora, kot je to razvidno iz njegovega poročila, 

predlagam, da sprejme zbor še tole priporočilo: »Republiška skupnost za ceste 
se priporoča, da skuša v letu 1972 v okviru sporazumevanja s posameznimi 
občinami glede angažiranja dodatnih sredstev za vzdrževanje in rekonstrukcije 
cest rešiti tudi težak položaj občin Sevnica in Kočevje, ki ga v okviru določil 
zakona o cestah ni bilo mogoče rešiti.« 

Dajem priporočilo na glasovanje. Kdor je za tako oblikovano priporočilo, 
naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (7 poslancev.) 

Ugotavljam, da je priporočilo sprejeto z večino glasov. 

Prehajam na 14. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga odloka o razvrstitvi javnih cest II. reda v SR Sloveniji. 

Predlog odloka je predložil izvršni svet, potem ko je umaknil prvotni 
predlog odloka z dne 28. oktobra letošnjega leta. Predlog odloka je predložil 
izvršni svet na podlagi sklepa gospodarskega zbora na 24. seji z dne 31. maja 
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1971, ko je obravnaval osnutek odloka. Prosim predstavnika izvršnega sveta, 
če želi še umestno obrazložiti predlog? (Ne želi.) 

K predlogu odloka ste prejeli skupno poročilo odbora za proizvodnjo in 
blagovni promet gospodarskega in republiškega zbora, poročilo zakonodajno- 
pravne komisije, in mnenje delegatov občin. Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? Besedo ima tovariš Danilo Cerkvenik. 

Danilo Cerkvenik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Včeraj sem predložil amandma k predlogu odloka o razvrstitvi javnih 
cest II. reda v SR Sloveniji z dne 28. oktobra 1971, in sicer, da se del oziroma 
odcep ceste Mengeš—Duplica v dolžini 4 km uvrsti med ceste II. reda oziroma 
da še naprej ostane regionalna cesta. Poudaril sem, da ima ta cesta izreden 
gospodarski in drugačen pomen ter da je bila vseskozi regionalna cesta. Želim 
poudariti, da se za to ne zavzemam zaradi ozkih občinskih interesov, temveč iz 
širših vidikov, kajti ugotavljati, kdo vse so uporabniki tega tako pomembnega 
dela ceste, je silno težko. 

Menim, da je ta cesta po svoji legi, po svoji urejenosti in po svoji obre- 
menjenosti resnično regionalnega pomena, kajti če bo postala lokalna cesta, 
potem je vprašanje, kako se bo odvijal promet po njej. Z drugimi besedami: 
Kolikor bi občinski skupščini Domžale in Kamnik določili omejitev osnega 
pritiska, potem se bo moral ves promet preusmeriti iz Savinjske in Tuhinjske 
doline prek Kamnika na Moste in Mengeš, namesto da bi šel naravnost iz 
Kamnika v Mengeš in Trzin proti Ljubljani in v druge smeri. 

Želel bi vas opozoriti, da gre v tem primeru resnično za regionalno cesto, 
ki je pomembna za Ljubljano in širšo okolico. Prepričan sem, da tudi nihče 
izmed tistih, ki so dali predlog, da se cesta preuvrsti v lokalno cesto, ne bo 
uporabljal regionalnih cest, ki tečejo vzporedno, temveč bo uporabljal prav 
ta cestni odcep. Zato predlagam, da amandma podprete. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi besedo? Tovariš Ivo Sonc, prosim! 

Ivo Sonc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Sodim, 
da bi amandma, ki ga je predložil Danilo Cerkvenik in podpisalo 15 poslancev, 
morali sprejeti. Zakaj cesta iz Kamnika skozi Mengeš v Trzin in Ljubljano 
poteka že stoletja. Pred vojno je bila banovinska, sedaj pa je bila ves čas 
republiška. Gre le za 4 km ceste, vse drugo pred in za to cesto pa sodi med 
republiške ceste. Nekateri govore, da ne bi bilo prav, če bi bila ta cesta drugega 
reda, češ da je v bližini druga cesta, ki je uvrščena med regionalne ceste. 

Moram povedati, da ima druga cesta popolnoma drugačen značaj. Povezuje 
namreč Ljubljano, Šentjakob, Domžale, Jarše, Duplico in Kamnik in je imela 
večkrat funkcijo vpadnice, ko je bil promet na glavni cesti Celje—Ljubljana 
zaprt. Cesta, ki jo obravnava amandma, pa ni samo stara, ampak tudi moder- 
nizirana, po njej pa poteka velik tovorni promet. Domžalsko-kamniško pod- 
ročje je pred leti izgubilo železnico in zato je tudi promet po tej cesti večji. 
Menim, da je v primeru, če sta na področju dveh občin dve cesti, ki močno 
povezujeta tudi druge regije, nelogično zahtevati, da je regionalna cesta lahko 
samo ena. Menim, da tega ne moremo storiti, kajti če je kamniško-domžalsko 
področje industrijsko razvito, če je promet velik, potem ni nič čudnega, če 
vežeta to področje dve republiški cesti. Podpiram amandma in menim, da bi 
bilo prav, da ga podpro tudi drugi poslanci. 
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Predsednik Tone Bole : Kdo še želi besedo? Tovariš Stojan Makovec, 
prosim I 

Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Ne dajem amandmaja, temveč le nekatere pripombe k razvrstitvi cest 
II. reda v svojem imenu in v imenu občinske skupščine Ajdovščina. 

Prva ugotovitev je, da je cestni sklad SR Slovenije razporedil V lokalne 
ceste predvsem ceste III. reda, ki so v najslabšem stanju oziroma jih je naj- 
težje vzdrževati, obdržal pa si je večino urejenih in moderniziranih cest. Vpra- 
šanje je, ali bo' občina lahko vzdrževala te ceste z razpoložljivimi sredstvi. 
V modernizirane ceste so občinske skupščine vložile precejšnja sredstva, zato 
ne bi bilo prav, da prav te občine dobijo v upravljanje najslabše ceste. 

Svet za urbanizem se je zavzel na prekategorizacijo cest Potočje—Branik— 
Komen—državna meja, cesta št. 316, v regionalno cesto. Cesta povezuje predel 
Italije, ki je gosto' naseljen s slovenskim življem s centrom v Tržiču, ter predel 
italijanskega Gradca, prek slovenskega Krasa po najbližji poti skozi Vipavsko 
dolino v turistični center Crni vrh in naprej proti Ljubljani. Cesta je že delno 
modernizirana in je nemoderniziran le del Komen—Branik—Potočje. Kot pro- 
metna povezava je cesta pomembna za več občin, to je Sežano, Novo Gorico in 
Ajdovščino, predvsem pa je pomembna za razvoj turizma na tem območju in 
območju okoliških zimskih ter letnih rekreacijskih centrov. 

Svet za urbanizem občine Ajdovščina zato predlaga, da se cesta zaradi 
turističnega in prometnega vidika in najbližje povezave Tržiča z okolico od 
Ljubljane sprejme v skupino regionalnih cest. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Ce nihče, 
končujem razpravo. Preden preidemo na glasovanje, moramo ugotoviti navzoč- 
nost. Ugotavljam, da smo sklepčni. 

Pred prehodom na glasovanje bi želel obvestiti zbor, da smo prejeli 
amandmaje tovariša Papiča in skupine poslancev, amandma Danila Cerkvenika 
in skupine poslancev, amandma odbora za proizvodnjo in blagovni promet ter 
amandma Ivana Atelška. 

Prehajam na amandma tovariša Papiča. Ker obstoja pravna nejasnost, 
prosim predstavnika zakonodajno-pravne komisije za mnenje. 

Opozorjen sem, da je predlog tovariša Ferda Papiča v zvezi z materijo, 
ki ni predmet tega odloka oziroma republiške zakonodaje. 

Anton Zimšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Predloga tovariša Papiča, ki se zavzema za tO, da se cesta spremeni iz republi- 
ške v magistralno cesto, po informacijah člana izvršnega sveta ni mogoče spre- 
jeti, ker ne sodi v republiško pristojnost. 

Predsednik Tone Bole: Prosim za pojasnilo predstavnika izvršnega 
sveta. 

Boris Vadnjal: O tako oblikovanem amandmaju ne moremo glaso- 
vati, ker republika ni pooblaščena za preuvrstitev cest v magistralne ceste. 

Predsednik Tone Bole.: Besedo ima tovariš Ferdo Papič. 
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Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Imam le eno vprašanje. V odloku o razvrstitvi cest II. reda nimamo ceste 
Celje—Zidani most, nimamo pa je tudi v odloku zveznega izvršnega sveta, ki 
razvršča magistralne ceste. Vprašam, kaj je s to cesto, kolikor je pravkar na- 
vedeno tolmačenje pravilno. Ali se cesta razvrsti v lokalno cesto? 

Predsednik Tone Bole: Besedo ima tovariš Rudolf Cimolini. 

Rudolf Cimolini: Tovariš predsednik, tovariš Ferdo Papič ima 
prav. Cesta, ki je razvrščena med magistralne ceste, to je Pesnica—Gornja 
Radgona pod številko 6 D, in cesta Celje—Zidani most 6 F, ne bi smeli biti tu, 
temveč bi morali biti uvrščeni med regionalne ceste. To je napaka, na katero 
bi morali opozoriti predvsem tovariši iz cestnega sklada. Cesti bi morali biti 
v seznamu regionalnih cest, ker se magistralne ceste sprejemajo po postopku, 
ki je zato predpisan, to je, da se takšni predlogi predložijo zveznemu izvrš- 
nemu svetu. Tako je treba cesti vključiti v odlok o razvrstitvi regionalnih cest. 
To sta cesti 6 D in 6 F. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Papič, ali si zadovoljen s popravkom 
cestnega sklada SR Slovenije? 

Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Predstavnik izvršnega sveta mi je odgovoril, da amandma 15 poslancev ter 
skupščin občine Tolmin in Nova Gorica ni v skladu z obstoječimi pravnimi 
normami, in da zato republika ne more razglasiti, katere ceste so magistralne, 
temveč da je to pristojnost zveznih organov. 

Vprašanje sem postavil zato, ker je prišlo do konkretnega primera, da so 
cesto, ki je bila prej regionalna, brez posebnega postopka prekategorizirali 
v magistralno in to tudi strokovno utemeljili. 

Predsednik Tone Bole: Prosim, da se to utemelji in razjasni. Besedo 
ima tovariš Rudolf Cimolini. 

Rudolf Cimolini: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Ponovno 
se opravičujem, da smo dali omenjeni cesti v seznam cest, ki naj bodo v pri- 
hodnje magistralne ceste. Do tega bo moralo priti prej ali slej, zamuda pa je 
v postopku v zvezi s prenosom pristojnosti zvezne zakonodaje za razvrstitev 
teh cest. Po dosedanjih razvrščanjih cest smo glede na kriterije, ki so podlaga 
za razvrščanje cest, uvrstili obe cesti med magistralne. Gre za povezavo med 
Celjem in tako imenovano avtocesto Ljubljana—Zagreb in za del severne magi- 
strale, to je povezavo med Mariborom prek Gornje Radgone do Lendave. Pred- 
lagamo, da se ta napaka popravi tako, da se v predlog odloka pod zaporedni 
številki cest 387 in 388 uvrstita obe obravnavani cesti, ki sta sedaj uvrščeni 
v seznam magistralnih cest. Glede na bodoče razvrščanje cest pa bomo skušali 
s pomočjo kriterijev, ki so že sestavljeni, pristojne organe v zveznem merilu 
pravočasno opozoriti na naš predlog razvsrtitve magistralnih cest na območju 
SR Slovenije. 

Predsednik Tone Bole Oprostite, sedaj moram tudi sam ugovarjati, 
ker v zvezi z amandmajem tovariša Papiča že 14 dni dobivam odgovor, da 
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amandma ne sodi v pristojnost republike. To sem omenil tudi tovarišu Papiču. 
Tako se ne more več delati, saj je nemogoče, da se to pozabi. Vseskozi sem 
spremljal amandma in dajal pravni pouk, ko pa pridemo na zadnjo sejo, pa 
zvem, da gre za pomoto. 

Boris Saj ina: Tovariš predsednik, menim, da gre za nesporazum. 
Tovariš Rudolf Cimolini je za ceste, ki so bile v prilogi razvrščene kot magi- 
stralne, pojasnil, da ne morejo biti magistralne, temveč da so regionalne. Zato 
je bila razlaga pravne službe o amandmaju tovariša Papiča v redu in še vedno 
drži. 

Predsednik Tone Bole: Vidim, da sem tu sam sebi dajal pravni pouk, 
kajti sedaj, ko se je pravni pouk do kraja izčrpal, smo ugotovili, da je šlo za 
pomoto. 

Besedo želi tovariš Papič. 

Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ker 
je republiški zbor sprejel odlok v besedilu, kot so ga poslanci dobili, pomeni, 
da bo odlok treba usklajevati. Razumel sem tovariša Cimolinija, da je prišlo 
do neljube pomote, čeprav je poglavitni vzrok v tem, da to ni pristojnost repu- 
blike. Zato svoj amandma, ki ga je podpisalo 15 poslancev, umikam in želim, 
da bi vprašanje o magistralnih cestah pred zbor prišlo prihodnje leto, nato pa 
naj se pošlje zveznemu izvršnemu svetu. 

Tovariš predsednik! Predlagam, da cestni sklad za ti dve cesti predloži 
amandma, po katerem se obe cesti razvrščata med regionalne. Po sprejemu 
amandmaja bomo lahko usklajevali besedilo odloka z republiškim zborom. 
V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da te ceste, ki so le pomembne, ne bodo 
dobile nobenih sredstev, saj jih bomo morali šteti, za lokalne. 

Predsednik Tone Bole: Potem glasovanje o amandmaju tovariša Ferda 
Papiča odpade, če sem prav razumel. 

Prehajam na amandma tovariša Ivana Atelška. Tovariš Simšič, prosim, 
ali je to pravno isti primer. (Da.) To pomeni, da tudi o tem ni potrebno gla- 
sovanje. 

Poslanec Danilo Cerkvenik je s skupino poslancev predlagal amandma 
v zvezi s cesto št. 322 oziroma z odcepom te ceste. Prosim poročevalca odbora, 
da zavzame stališča do amandmaja tovariša Cerkvenika. (Odbor se strinja.) 
Prosim predstavnika izvršnega sveta! (Se tudi strinja.) 

Dajem amandma tovariša Cerkvenika na glasovanje. Kdor je za amandma 
tovariša Danila Cerkvenika, naj dvigne roko! (27 poslancev dvigne roko.) Je 
kdo proti? (3 poslanci.) Se je kdo vzdržal? (11 poslancev.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet z večino glasov. 
Prehajamo na amandma k 3. točki odloka, ki ga je predlagal pristojni 

odbor. Besedo ima poročevalec odbora tovariš Divjak. 

Stane Divjak (iz klopi): Glede na amandma k zakonu o cestah je pri 
odboru treba sprejeti besedilo, da velja osmi dan po objavi v uradnem listu 
SRS, uporablja pa se od 1. 1. 1972. 

Predsednik Tone Bole: To pomeni, da se določi isti datum kot pri 
zakonu o cestah. 

25 
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Dajem amandma na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Besedo ima tovariš Boris Vadnjal. 

Boris Vadnjal: Predlagam, da se iz seznama magistralnih cest na 
10. strani črta besedilo »6. D Maribor—Pesnica—Gornja Radgona—Murska So- 
bota—Lendava—Dolga vas—meja 85 876 m«, ter »6. F Celje—Zidani most— 
Krško—Drnovo 1640 m« in prenese v seznam regionalnih cest. Prva se vključi 
cesta 387, druga pa kot cesta številka 388. S tem je v celoti ustreženo pred- 
logom tovariša Ferda Papiča. 

Predsednik Tone Bole : Slišali ste amandma tovariša Vadnjala, pred- 
stavnika izvršnega sveta. 

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

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Na glasovanje dajem celotni predlog odloka o razvrstitvi cest. 
Kdor je za predlog odloka, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 

kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja za kmetijstvo 
in gozdarstvo, s katero je razširjen dnevni red. 

Prosim predstavnika komisije za volitve in imenovanja, če želi še ustno 
obrazložiti predlog? (Ne želi.) 

Dajem predlog odloka v razpravo. Kdo želi besedo? Če nihče, končam 
razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. 

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

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 
Tovariš Jože Eržen se javlja k besedi. 

Jože Eržen: Tovariš predsednik in tovariši poslanci! Ker je seja tako 
hitro potekla, nisem mogel priti prej do besede. Ko se je tovariš Vadnjal opra- 
vičil za dogodke med sejo odbora, bi rad izjavil v svojem imenu — in prepričan 
sem, da tudi v imenu odbora — da tudi mi popolnoma odkrito sprejemamo 
opravičilo in da menimo, da to ne more biti ovira za nadaljnje plodno so- 
delovanje. 

Predsednik Tone Bole: Končujem 33. sejo in opozarjam tovariše po- 
slance na ponedeljkovo sejo in odgovornost, ki jo v zvezi s tem imamo. 

(Seja je bila končana ob 17.25.) 
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GOSPODARSKI ZBOR 

34. seja 

(27. decembra 1971) 

Predsedoval: Tone Bole, 
predsednik gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 12.35. 

Predsednik Tone Bole: Tovarišice in tovariši poslanci! 
Pričenjam 34. sejo gospodarskega zbora skupščine Socialistične republike 

Slovenije. 
Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Vinko Božič, Franc Cuznar, Jože 

Eržen in Albin Kurent. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Za današnjo sejo predlagam razširjeni dnevni red: 
1. predlog ustavnih amandmajev od XXV do LIH k ustavi Socialistične 

republike Slovenije; 
2. predlog ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XXV 

do Lil k ustavi SR Slovenije; 
3. orientacijski načrt bodoče republiške zakonodaje; 
4. usklajevanje zakona o javnih cestah; 
5. usklajevanje odloka o razvrstitvi javnih cest II. reda v SR Sloveniji. 
Ali se poslanci strinjajo s predloženim razširjenim dnevnim redom? 
Ugotavljam, da pripomb ni in da je dnevni red sprejet. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga ustavnih amandmajev od XXV do LIH k ustavi SR Slovenije. 

Obveščam vas, da mi je predsednik republiškega zbora poslal sklep, s ka- 
terim je republiški zbor določil predlog ustavnih amandmajev od XXV do 
LIII k ustavi Socialistične republike Slovenije in to v besedilu, kot ga je pred- 
ložila skupna komisija vseh zborov skupščine Socialistične republike Slovenije 
za ustavna vprašanja. Sklep republiškega zbora ste pravkar sprejeli. 

Ugotavljam, da ste kot gradivo prejeli poleg predloga ustavnih amand- 
majev od XXV do LIII k ustavi Socialistične republike Slovenije še obrazložitev 
besedila predloga ustavnih amandmajev. Danes ste prejeli tudi pismo predsed- 
nika ustavne komisije, v katerem je naveden še amandma ustavne komisije 
k 3. alinei 1. točke XXXVI. amandmaja. 

25* 
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Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda, ki jo je podal predsednik 
skupne komisije vseh zborov skupščine Socialistične republike Slovenije za 
ustavna vprašanja tovariš Sergej Kraigher, smo že poslušali skupaj z republi- 
škim zborom. 

Pričenjam razpravo in vas obveščam, da je republiški zbor za svojega 
predstavnika v našem zboru določil poslanca Jožeta Florjančiča. 

Kdo želi besedo? 
Ugotavljam, da k tej točki dnevnega reda nihče ne želi besede. Končujem 

razpravo in dajem predlog ustavnih amandmajev na glasovanje. 
Predlagam, da glasujemo o vseh amandmajih hkrati. Dajem predlog na 

glasovanje. Kdor je za tak način glasovanja, naj dvigne roko! Ugotavljam, 
da se zbor strinja s predlogom o načinu glasovanja. 

Preden preidemo na glasovanje, vas opozarjam., da je v 2. točki X. amand- 
maja k ustavi Socialistične republike Slovenije določeno, da je sprememba 
ustave v zboru sprejeta, če zanjo glasujeta dve tretjini vseh članov zbora. 

Dajem na glasovanje predlog ustavnih amandmajev od XXV do LIH 
k ustavi Socialistične republike Slovenije. 

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

Ugotavljam, da je gospodarski zbor predlog ustavnih amandmajev sprejel 
in predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 

»Na podlagi X. ustavnega amandmaja k ustavi Socialistične republike 
Slovenije je gospodarski zbor skupščine Socialistične republike Slovenije na 
seji dne 27. decembra 1971 sprejel naslednji sklep: 

1. Sprejme se predlog ustavnih amandmajev od XXV do LIH k ustavi 
Socialistične republike Slovenije v besedilu, kot ga je določil republiški zbor 
skupščine Socialistične republike Slovenije. 

2. O tem se obvestijo drugi zbori skupščine Socialistične republike Slo- 
venije.« 

Prehajam na glasovanje. Kdor je za tak sklep, naj dvigne roko! (Vsi po- 
slanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugo- 
tavljam, da je zbor sklep sprejel. 

O tem bom obvestil tudi ostale zbore skupščine SR Slovenije. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XXV do Lil k 
ustavi Socialistične republike Slovenije. 

Obveščam vas, da mi je predsednik republiškega zbora poslal sklep, s ka- 
terim je republiški zbor določil predlog ustavnega zakona za izvedbo ustavnih 
amandmajev od XXV do Lil k ustavi Socialistične republike Slovenije in to 
v besedilu, kot ga je predložila skupna komisija vseh zborov skupščine Socia- 
listične republike Slovenije za ustavna vprašanja, vendar z nekaterimi do- 
polnitvami. Sklep republiškega zbora ste prav tako prejeli. 

Ugotavljam, da ste že prejeli predlog ustavnega zakona za izvedbo ustavnih 
amandmajev in dopolnitve, ki so sestavni del predloga ustavnega zakona. 

Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda, ki jo je podal podpred- 
sednik izvršnega sveta dr. France Hočevar, smo že poslušali skupaj z republi- 
škim zborom. 

Pričenjam razpravo in vas obveščam, da je republiški zbor za svojega 
predstavnika v našem zboru določil poslanca Jožeta Florjančiča. 
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Kdo želi sodelovati v razpravi? Ugotavljam, da nihče ne želi sodelovati 
v razpravi. 

Končujem razpravo in prehajam na glasovanje o predlogu ustavnega za- 
kona. Tu vas moram ravno tako obvestiti, da je v 2. točki X. amandmaja 
k ustavi SR Slovenije določeno, da je sprememba ustave v zboru sprejeta, 
če zanjo glasujeta 2/s vseh članov zbora, Ustavni zakon se sprejema z isto 
večino glasov kot ustava. 

Dajem na glasovanje predlog ustavnega zakona. Kdor je za predlog ustav- 
nega zakona, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je gospodarski zbor sprejel predlog ustavnega zakona in 
predlagam, da v zvezi s tem predlogom sprejmemo naslednji sklep: 

»Na podlagi X. ustavnega amandmaja k ustavi SR Slovenije je gospodarski 
zbor skupščine SR Slovenije na seji dne 27. decembra 1971 sprejel naslednji 
sklep: 

1. Sprejme se predlog ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev 
XXV do Lil k ustavi SR Slovenije. 

2. O tem se obvestijo drugi zbori skupščine SR Slovenije.« 
Dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za takšen sklep, naj dvigne 

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

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel sklep in bom o tem obvestil druge 
zbore skupščine SR Slovenije. 

Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo orien- 
tacijskega načrta bodoče republiške zakonodaje. 

Orientacijski načrt je predložil skupščini SR Slovenije izvršni svet. Načrt 
pomeni delovni program za izvajanje ustavnega zakona za izvedbo ustavnih 
amandmajev k ustavi SR Slovenije in obsega tiste naloge, ki jih bo potrebno 
opraviti v zvezi z razširjeno zakonodajno pristojnostjo republike. 

Uvodno obrazložitev, ki jo je skupaj z obrazložitvijo ustavnega zakona 
podal dr. France Hočevar, podpredsednik izvršnega sveta, smo že poslušali 
skupaj z republiškim zborom. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? Besedo ima poslanec 
Jurij Pirš. 

Jurij Pirš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Povedal bom svoje mnenje k orientacijskemu načrtu za bodočo republiško 

zakonodajo v zvezi s prometno panogo gospodarstva. Orientacijski načrt bodoče 
republiške zakonodaje izhaja iz razmejitve zvezne in republiške pristojnosti 
oziroma se z njo postavljajo zakonodajne naloge, ki izhajajo iz prenosa do- 
sedanje pristojnosti federacije na republiko na posameznem delovnem pod- 
ročju. V načrtu je pravilno postavljeno, da predpisov o konkretnih ukrepih za 
uresničevanje razvojne politike ni mogoče predvidevati. Vendar pa mora biti 
bodoče zakonodajno delo usmerjeno tako, da bo zagotovljena pod enakimi po- 
goji enotna razvojna politika v celotnem gospodarstvu, v prometu pa posamezne 
vrste prometa. Sicer je bilo za področje prometa predlagano, da bi se ta po- 
membna panoga v dopolnilih k republiški ustavi celovito obravnavala. Pred- 
lagatelji tega so bili: Luka Koper, piranska ladjedelnica in železnice, vendar 
mi ni znano, zakaj predlog ni bil upoštevan. Panoga ni našla ustreznega mesta 
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v ustavnih dopolnilih. Zaradi tega menim, da je potrebno še enkrat poudariti, 
da bi bodoča republiška zakonodaja morala obravnavati promet kot celoto, kot 
enotno gospodarsko panogo z enakimi pogoji poslovanja in z enakimi splošnimi 
pravili gospodarskega in obligacijskega prava ter z načrtno vodeno in enotno 
prometno politiko. Takšno obravnavanje prometa bi omogočilo usklajeno po- 
slovanje vseh vrst in vej prometa, kar je v korist ne samo prizadetih pro- 
metnih organizacij, temveč tudi našega celotnega gospodarstva. 

Nadalje sodim, da je potrebno določiti usklajenost tudi na področju var- 
nosti prometa. Zato naj bi bodoči republiški zakon o varnosti prometa vseboval 
vse tiste določbe, ki so skupne za vse veje prometa. Področje prometa naj bi 
ne bilo enotno urejeno le z republiškimi zakoni, temveč tudi z zakoni, ki jih 
bo s tega področja sprejemala v svoji pristojnosti federacija. Mar ne bi bilo 
prav, da bi bilo v enem zakonu o prevozu vsebovane in urejene določbe za 
vse vrste prevoza v nekakšnem prometnem kodeksu? Takšno obravnavanje 
prometne materije narekuje tudi vsak dan razvitejši in zahtevnejši kombiniran 
prevoz. 

S svojo kratko razpravo sem hotel opozoriti na področje prometa, ki je 
sestavni del ter pomemben del našega gospodarstva, ki pa je bil doslej brez 
načrtno vodene prometne politike le parcialno obravnavan in se je razvijal 
pod neenotnimi pogoji. Vse to je vplivalo, da promet še vedno ni našel ustrez- 
nega mesta, ki bi ga glede na svoj pomen lahko imel. 

Predsednik Tone Bole: Kdo želi sodelovati v razpravi? Ugotavljam, 
da nihče več ne želi sodelovati v razpravi. 

Končujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep: 
1. Predloženi orientacijski načrt bodoče republiške zakonodaje je podlaga 

za nadaljnje konkretno delo, zato naj ga vsi organi, ki sodelujejo v zakonodaj- 
nem postopku, upoštevajo pri bodoči izgradnji republiškega zakonodajnega 
sistema. 

2. Izvršni svet naj sprejme potrebne ukrepe in usposobi strokovne službe 
za to, da bo mogoče predvideni načrt oblikovanja republiške zakonodaje izpeljati 
v obsegu in v rokih, ki so za to predvideni. 

Dajem predloženi sklep na glasovanje. Kdor je za sklep, naj dvigne roko! 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sklep sprejel. 
Obveščam zbor o sklepih, ki sta jih v zvezi z ustavnimi amandmaji XXV 

do LXIII sprejela socialno-zdravstveni zbor in prosvetno-kulturni zbor. 
Najprej bom prebral sklep prosvetno-kulturnega zbora: 
»Na podlagi ustavnega amandmaja X. k ustavi Socialistične republike Slo- 

venije je prosvetno-kulturni zbor skupščine Socialistične republike Slovenije 
na seji dne 27. decembra 1971 sprejel naslednji sklep: 

1. Sprejme se predlog ustavnih amandmajev od XXV do Lil k ustavi 
Socialistične republike Slovenije v besedilu, kot ga je določil republiški zbor 
skupščine Socialistične republike Slovenije. 

2. O tem se obvestijo drugi zbori skupščine Socialistične republike Slo- 
venije.« 

Podpisan je predsednik zbora Miloš Poljanšek. 
Socialno-zdravstveni zbor je sprejel naslednji sklep: 
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»Na podlagi ustavnega amandmaja X. k ustavi Socialistične republike 
Slovenije je socialno-zdravstveni zbor skupščine Socialistične republike Slove- 
nije na seji dne 27. decembra 1971 sprejel naslednji sklep: 

1. Sprejme se predlog ustavnih amandmajev od XXV do LIH k ustavi 
Socialistične republike Slovenije v besedilu, kot ga je določil republiški zbor 
skupščine Socialistične republike Slovenije. 

2. O tem se obvestijo drugi zbori skupščine Socialistične republike Slo- 
venije.« 

Podpisan je predsednik zbora dr. Srečko Koren. 
Ker je tudi naš zbor sprejel enak sklep, dovolite, da o tem obvestim še 

druge zbore. 
Sekretar zbora me opozarja, da od zborov še nismo dobili sklepov o ures- 

ničitvi ustavnih amandmajev. Zaradi tega moramo še počakati. Dovolite, da 
sklep našega zbora podpišem in da o tem obvestim druga dva zbora. 

Dnevni red smo razširili z dvema točkama, v katerem bomo obravnavali 
uskladitev zakona o javnih cestah in odloka o razvrstitvi cest. Ker pristojna 
odbora obeh zborov o tem še razpravljata, seje ne moremo nadaljevati. 

Odrejam odmor. Prosim tovariše poslance, da bi pazili na znak za na- 
daljevanje seje, ker moramo sprejeti tudi sklepe preostalih zborov o ustav- 
nem zakonu. Ce bosta odbora besedilo že omenjenih točk uskladila, bomo 
delo nadaljevali po razširjenem dnevnem redu, to je uskladitev zakona o javnih 
cestah in odloka o razvrstitvi cest. Ker ne vemo, kako bodo stvari potekale 
v drugih zborih, prosim, če bi pazili na znak, da bomo lahko hitreje nadaljevali 
delo. Odrejam odmor do znaka za nadaljevanje. 

(Seja je bila prekinjena ob 13. uri in se je nadaljevala ob 14.45.) 

Predsednik Tone Bole: Tovarišice in tovariši poslanci! Nadaljujemo 
sejo. 

Preden preidemo na razpravo, bomo ugotovili prisotnost z elektronsko 
glasovalno napravo. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na usklajevanje 
zakona o javnih cestah. 

Medtem sta zasedala oba pristojna odbora. Prosim predstavnika odbora 
za proizvodnjo in blagovni promet, poslanca Staneta Divjaka, da poda poročilo 
o delu odbora. 

Stane Divjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odbor je zasedal skupno z odborom republiškega zbora. Po dolgotrajni razpravi 
je prišel do sklepa, da poda naslednje mnenje gospodarskemu zboru. 

Zbor naj se odloči o tem, ali naj se sprejme 30. člen zakona o javnih cestah 
v besedilu, ki vam je bilo predloženo danes na klopi, ali v besedilu, ki ga je 
odbor enkrat že sprejel in o katerem je zbor razpravljal na prejšnji seji. Do 
tega sklepa je odbor prišel zaradi tega, ker je ugotovil, da je bil amandma 
tovarišice Zlebnikove podan brez kakršnekoli pismene argumentacije ali pis- 
menih izračunov. Njen amanda je bil premalo obrazložen. Odbor je tudi ugo- 
tovil, da je tabela, ki je neuradno krožila med poslanci, povzročila zelo veliko 
nezado volj stvo. 
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Danes je odbor dobil k temu amandmaju uradno obrazloženo gradivo 
z izračuni, ki ga je izdelala strokovna služba cestnega sklada. Razprava na 
skupni seji odborov je bila zelo živahna. Prišlo je do številnih pomislekov o 
objektivnosti enega in drugega gradiva oziroma o rezultatih tega amandmaja 
in o tem, kako bi njegov sprejem .vplival na razpoložljiva sredstva za ceste 
pri občinskih skupščinah. Ker je bilo precej poslancev mnenja, da je sporno 
tudi vprašanje postopka, je bil na koncu sprejet sklep, da se iz razloga, ker 
daje predloženi amandma izrazit poudarek samo nerazvitim občinam, ki jih 
je po zakonu 11, in iz razloga, da se o amandmajih in argumentih za njegov 
sprejem ni razpravljalo širše, kakor se je razpravljalo o drugem gradivu, 
gospodarski zbor sam odloči za nadaljnji postopek. Zbor naj torej odloči, ali 
bo amandma sprejel ali pa bo odločil drugače. Besedilo omenjenega amand- 
maja k 30. členu imate pred seboj. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Divjak! Prosim, da glede na to, da 
smo šele sedaj dobili predlog, ta amandma vseeno prečitate. 

Stane Divjak: V predlogu zakona ostane besedilo 30. člena pod 
točko 1, 2 in 3 nespremenjeno. Dodal bi se nov drugi odstavek: 

»Ne glede na določbo 2. točke prejšnjega odstavka pripada občinam, ki 
se na podlagi zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij 
v SR Sloveniji (Uradni list, št. 4/71) štejejo za manj razvite, 100% dohodkov 
od pristojbin za cestna motorna vozila.« 

Preostala sredstva pripadajo republiški skupnosti za vzdrževanje, rekon- 
strukcijo in gradnjo magistralnih in regionalnih cest. 

Od zneska iz 1. točke tega člena pripada posamezni občini: 
— 66,67% zneska v sorazmerju z dolžino lokalnih cest, ki so z občinskimi 

odloki, veljavnimi na dan 1. 1. 1971, kategorizirane kot ceste IV. reda, in tistimi 
javnimi cestami, ki bodo z republiškimi predpisi razvrščene v lokalne ceste; 

— 33,33% pa na podlagi prodanih količin bencina in plinskega olja na 
območju občine. 

Predsednik Tone Bole: V predlogu za uskladitev spornega besedila 
odbora predlagata, da republiški zbor sprejme spremembi in dopolnitvi k 40. in 
121. členu, kar je gospodarski zbor že na zadnji seji sprejel. Republiški zbor 
mora sedaj uskladiti predlog z besedilom, ki ga je sprejel gospodarski zbor. 
Kar je novo za naš zbor, je predlog obeh zborov, ki je naveden v podčrtanem 
besedilu. Ostalo besedilo pa je gospodarski zbor na zadnji seji zbora že sprejel 
in izglasoval. Vabim predstavnika zakonodajno-pravne komisije, če želi sode- 
lovati v razpravi. (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? 
Besedo želi poslanec Janez Kučan. 

Janez Kučan: Tovarišice in tovariši! Sem predstavnik nerazvitega 
področja. Podpisal sem amandma tovarišice Zlebnikove in zanj tudi glasoval. 
Mislim, da do spora glede tega amandmaja ni prišlo zaradi nerazvitih. To je 
samo fasada, za katero se nekateri skrivajo. Menijo, da bodo z amandmajem 
reševali predlog, ki ga sami zagovarjajo. Sam pa menim, da je tako pokazala 
ravno razprava na seji zbora v petek in na republiškem zboru, kateri sem 
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delno prisostvoval. Ti tovariši mislijo, da se bo z zakonom in z amandmaji 
reševalo vprašanje nerazvitih. 

Sem za to, da se vprašanja nerazvitih rešujejo tako, kot smo se dogovorili. 
V tem primeru naj se rešujejo tako, kot je že določeno v sprejetem zakonu, 
in kakor bi pri tem financiranju cest tudi moralo biti urejeno. Po predlogu, 
ki ga je dal odbor, naša občina več pridobi, vendar sem se po razgovoru 
z našimi predstavniki v občini odločil, da glasujem za predlog tovarišice Zleb- 
nikove. To sem storil iz razloga, ker hočem, da se vprašanje nerazvitih rešuje 
načelno, kar želimo vsi predstavniki nerazvitih. Pri amandmaju, ki pa je bil 
v odboru zopet zavrnjen, gre za reševanje problema nerazvitih kot celote. Ne 
gre samo za ta trenutek, kcf je to cestni problem, ampak za načela. Cez nekaj 
dni se bodo pojavili drugi problemi, ki jih ne moremo tako reševati. 

Gre namreč za to, kako v Sloveniji rešujemo nekatera vprašanja. Res je, 
da bi sedaj marsikdo, ki si je tako ali drugače prigospodaril veliko materialno 
osnovo, želel doseči, da bi sedaj ekonomsko reševal probleme slovenske družbe. 
Sem za to, da jih v resnici rešujemo na ekonomski podlagi, vendar šele takrat, 
ko bomo toliko sposobni, da to tudi napravimo. V tem trenutku tega ne mo- 
remo. Zavedati se moramo, da bomo nekatera vprašanja morali reševati tudi 
na podlagi solidarnosti, Ne bom sedaj govoril o tem, kaj je boljše in kaj slabše. 
Številke nam povedo ali je prav, da s prenosom pristojnosti za financiranje 
cest prenašamo tudi različne vsote denarja, ali pa to ni prav. Sem za to, da 
s prenosom pristojnosti prenesemo tudi sredstva. Vendar izračun, ki so ga pri- 
pravili strokovni organi, ki izhaja iz predloga tovarišice Zlebnikove, nakazuje, 
da se v tem primeru prenos sredstev ena proti tri, po starem izračunu pa je 
ena proti pet. Mislim, da je predlog tovarišice Zlebnikove bolj pošten. Menim, 
da bi se morali posvetovati z občinskimi skupščinami, ki so pri tem najbolj 
prizadete, da se ne bi odločili za takšne rešitve, ki na terenu ne bi bile sprejete. 
Pri tem se zopet postavlja vprašanje, kako da dobi na kilometer ceste ena 
občina 20, ena pa samo 5 tisoč din. Koliko teh sredstev, ki se vračajo v občine, 
je namenjenih za že asfaltirane ceste? Ce je cesta asfaltirana, pa dobi občina 
zanjo 1 200 000 ali pa 2 400 000 S din na kilometer. Ali je to bolj pravično in 
prav, kot pa če je cesta makadamska in se zanjo dobi le 600, 500 ali pa 400 000 
S din na en kilometer. Nad tem se je treba zamisliti. Se vedno mislim, da bi 
bilo prav, da se o teh stališčih dogovorimo. Za mene je to samo izseček iz 
celotne problematike in en dokaz več za to, kako se te stvari pri nas rešujejo. 

Predlagam, da se sedaj pri podobnih amandmajih in predlogih ne operira 
več z argumentom, da je to v skladu s politiko pomoči. Menim, da ta razpore- 
ditev prizadene ne samo nerazvitih, ampak tudi marsikatero razvito, zelo raz- 
vito ali polrazvito občino. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Besedo 
ima poslanec Ciril Rajšp. 

Ciril Rajšp: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Menda je jasno, da ne moremo več govoriti o amandmaju tovarišice Zlebni- 
kove, ker je bil v tem zboru že odbit. Zato vprašujem tovariša predsednika, 
ali lahko govorimo o tem predlogu, ki nam ga je danes dal pristojni odbor? Ce 
se ne motim, gre tu za tako imenovani Tothov amandma, ki je bil na tem 
zboru ravno tako odbit. 
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Predsednik Tone Bole: Opozarjam poslance, da danes razpravljamo 
in bomo tudi glasovali samo o predlogu, ki so ga zboru predložili danes. V pri- 
meru, da se s predlogom ne bomo strinjali, bo prišlo do usklajevanja s komi- 
sijo, kot je to sicer že predvideno, po postopku, ki ga določa poslovnnik skup- 
ščine. 

Ciril Rajšp: Dobro, potem dovolite, da nadaljujem! 
Začel bom tam, kjer je nehal tovariš Divjak kot predstavnik odbora. Odbor 

se ni mogel zediniti glede amandmaja tovarišice Žlebnikove, ker mu niso bili 
podani izračuni. 

Danes imamo nov predlog odbora. Tudi zanj nimamo predloženih izraču- 
nov. To je prva ugotovitev. 

Ugotavljam tudi, da je to sedaj sicer lepo videti. Namesto 50 % od pri- 
stojbin za motorna vozila bodo nerazvite občine dobile 100'%. Povedal bi, da 
izračunov nimamo. Imam le izračun za svojo občino. Občina Ormož, ki bo 
upravljala s približno 100 km cest IV. reda, bo dobila le 4 stare milijone. Ko- 
liko je to na 1 km ceste, si lahko izračunate! 

Tovarišice in tovariši! Toliko lepih načel smo že slišali v tem domu, da 
ne bi rad še enkrat omenjal zakona o manj razvitih. Sprejeli smo program 
nadaljnjega razvoja Slovenije, ki naj bi temeljil na načelu policentričnega raz- 
voja. Če je zakon o financiranju lokalnih cest prispevek k policentričnemu 
razvoju, potem tudi ne vem, zakaj se to tako imenuje. Nisem več dovolj 
pameten. 

Tovariš Divjak! Vi ste strokovnjak za ceste. Vedno poslušamo poročila 
cestnih podjetij o tem, kako se otepajo s težavami. V njih zagovarjate trditev, 
da je danes nemogoče vzdrževati cesto z manj kot 800 000 S din na 1 kilometer. 

Kljub temu pa sedaj zagovarjate predlog odbora, da bi morale nekatere 
občine vzdrževati ceste že s 400 000 S din. Verjetno boste mislili: Kje si bil 
prej, da sedaj prihajaš s takim oportunizmom! S tega mesta sem že grajal 
delo našega odbora, ko je bil zakon še v fazi osnutka. Tedaj sem rekel, da ni 
prav, da se je naš odbor strinjal z nemogočim predlogom izvršnega sveta, ki 
je bil še bolj nemogoč od sedanjega zakonskega predloga, ki je predvideval 
način financiranja samo po bencinskem dinarju. To bi pomenilo, da ima občina 
toliko sredstev, kolikor proda bencina. Ne vem, kako se je moglo zgoditi, da 
se je s takšnim predlogom strinjal tudi naš odbor. Danes se prepiramo glede 
predlogov. Pri tem se opiramo na mnenja delegatov občin. 

Tovariši poslanci! Vprašali boste, kateri forum je v Sloveniji razpravljal 
o cestah in bil hkrati enotnega mnenja glede 30. člena, ki govori o financiranju? 
Kateri forum je soglasno predlagal takšno rešitev, kot je v zakonu danes pred- 
lagana? Niti eden! Niti zbor delegatov, naš zbor niti kakšen odbor! 

Mislim, da je žalostno, da gremo na preglasovanje. Glejte, gre za borih 
4,5 milijarde S dinarjev oziroma za 5 milijard, ki se zanje prepiramo že dva 
dni, pred tem pa smo se že eno leto. Zadnjič se nismo dosti obotavljali, ko smo 
dvignili roke za 66 milijard S din posojila za nerazvite republike in Kosovo. 
Ne mislim sedaj kritizirati, če smo to napravih, saj smo napravili prav. Vendar 
je potrebno, da najdemo pošteno rešitev, ki bo kolikor je mogoče vse zado- 
voljevala. Ne rečem, da je predlog tovarišice Mare Žlebnikove najboljši, saj 
bi po njem imele nekatere občine le 400, 450, 500 tisoč S din na 1 km. Ce je to 
res in če smo lahko razpravljali o teh polčetrtih ali petih milijardah S din dva 
dni, potem lahko rečemo, da 30. člen zakonskega predloga ni dober in da ni 
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dober tudi nobeden od naših dodatnih predlogov. Zaradi tega zakon ni takšen, 
da bi ga lahko sprejeli. 

Menim, da postopek izvršnega sveta od vsega začetka ni bil takšen, da bi 
zagotovil uspeh v dogovarjanju glede financiranja lokalnih cest. Izvršni svet je 
bil tisti, ki je sprejel v osnutek predlog, ki je bil izhodišče nadaljnje razprave, 
Takrat sem bil istega mnenja. Odgovorilo se mi je, da je to komaj v fazi 
osnutka. Res je bil šele osnutek, ampak tako stališče so nekateri vzeli za do- 
končno. Zato jih je bilo težko prepričevati o nasprotnem. Ze sam osnutek ni 
bil takšen, kot bi moral biti. 

Zakaj se bijemo? Za nobeno rekonstrukcijo cest IV. reda na pasovnih 
področjih. Srečni bomo, če bomo z zakonom dobili toliko, da bi lahko ceste 
vzdrževali v stalni prevoznosti. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Besedo 
ima poslanec Stane Divjak. 

Stane Divjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Tovariš Rajšp je omenil dve pripombi glede mojega izvajanja. 

Prvič mi očita, da je bilo premalo argumentirano in da sem preveč poudar- 
jal pomembnost predložene rešitve za nerazvite. Omenil sem tudi dejstvo, da 
se ni v zadostni širini javno razpravljalo o predlogu, kot se je razpravljalo o 
prvotnem gradivu. Prosim, da upoštevate tudi to. Poslanci so se v odboru 
zavzemali za to, da se gradivo najprej obdela na zboru delegatov občin po 
istem postopku, kot se je prejšnje gradivo. O tem naj v nadaljnjem postopku 
odloči zbor. 

Omenjen sem bil kot strokovnjak na cestnem področju. Menim, da je to 
precej enostranska pripomba. Če bi se pri predlogu zakona glede razdelitve 
sredstev upoštevalo mnenje strokovne službe oziroma cestnega sklada, bi bil 
verjetno rezultat popolnoma drugačen. Pri dosedanji delitvi je tudi pri sedaj 
prekategoriziranih cestah do danes veljal glede financiranja ključ, ki je upo- 
števal veliko več objektivnih faktorjev. Nikdar nisem trdil, da se da s 400 000 
S din na 1 kilometer vzdrževati lokalne ceste. Vedno smo dokazovali drugače. 
Zastopal sem stališče večine odbora in ne svoje strokovno stališče. 

Predsednik Tone Bole: Besedo ima poslanec Janko Kolarič. 

Janko Kolarič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Bolj ko razpravljamo o zakonu o javnih cestah, bolj prihajamo do prepričanja, 
da dosedanji postopek ni bil dovolj dosleden. Sporni 30. člen povzroča največ 
vroče krvi. Položaj, v katerega nas je spravil 30. člen, jasno dokazuje, da je 
do tega prišlo samo zaradi tega, ker se najprej nismo domenili o tem, kako naj 
se obravnavajo posamezne ceste. 

Ravno tako niso bila sprejeta dovolj pretehtana in utemeljena tehnična 
in druga merila. Najprej bi se morala sprejeti merila in na njihovi podlagi 
bi se delila sredstva. Ne morem se znebiti vtisa, da je pri celotnem postopku 
šlo za nekakšno igro. Če ne bi bilo tako, bi morale ustrezne strokovne službe 
ne glede na višino sredstev najprej predložiti ustrezne tehnične kriterije, ki 
bi morali biti sestavljeni — kot se to navadno dela — iz več komponent. Sred- 
stva bi se nato morala deliti po teh kriterijih. Mislim, da ne bi bilo nepo- 
trebnih razprav in obtožb, kakršnim smo bili priča danes. 
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S predlogom izvršnega sveta nismo bili zadovoljni pa kljub temu ni bil 
spremenjen. S predloženim načinom delitve sredstev se nihče ne strinja. Ne 
vem, kdo je bil tisti, ki je tako delitev predložil. Poslanec Divjak je pravkar 
povedal, da se cestni sklad s predloženo delitvijo ni strinjal. Ali se je z njo 
sploh kdo strinjal? Menim, da je bil način pri sprejemu tega zakona v celoti 
zgrešen in da je zaradi tega tudi prišlo do zapletov pri obravnavi zakonskega 
predloga. 

Amandma, ki ga je predložila tovarišica Zlebnikova, skuša položaj zbolj- 
šati. Verjetno ni popoln, niti ni idealen, vendar je poskus, kako ob takšnem 
postopku vsaj delno spremeniti nesprejemljiv predlog. Ne držijo izgovori, da 
amandmaja niso spremljali ustrezni izračuni. Kdo si je to izmislil, ne vem. 
Menim, da predlagatelju amandmaja ni treba pripraviti tudi izračunov. Za to 
so ustrezne službe. Za takšne primere, ko gre za vsebinsko spremembo, bi 
bilo edino pravilno, da se sprejem zakona odloži in da se napravijo ponovni 
izračuni. Zakon naj se nato ponovno predloži v obravnavo pristojnima zbo- 
roma. Drugačen postopek pa ni najbolj v redu in ga ne podpiram. 

Tudi današnji predlog odbora za blagovni promet, ki naj bi bil zasilna 
rešitev iz neugodnega položaja, prav tako vsebinsko ni v redu. Tu ne gre samo 
za vprašanje manj razvitih, ampak gre tudi za kriterije, po katerih naj se 
sredstva delijo. To so neustrezni kriteriji. Menim, da jih pravzaprav ni. Ne 
gre torej za zasilno rešitev manj razvitih. Razen tega moram ugotoviti, da ta 
rešitev sploh ni bila kvantificirana in da zato ne vemo, kaj pomeni niti za vse, 
še manj pa za posamezne manj razvite občine. Za mene je taka zasilna rešitev 
zelo verbalna. Takšna je tudi za tiste, ki želijo za vsako ceno sprejeti tak zakon. 
Zaradi tega tudi ne bom glasoval. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi besedo? Besedo ima poslanka Mara 
Žlebnik. 

Mara Zlebnik: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Ne bi želela biti 
nadležna, niti vam ne želim vsiljevati svojega mnenja. Problem financiranja 
lokalnih cest in njegova rešitev pa se mi zdita toliko pomembna, da le ne mo- 
rem molčati. Bolj ko o tem razmišljam, bolj sem prepričana, da je v predlogu 
načel za financiranje napaka, ki je nismo ugotovili. Zanikanje načela, da je 
treba s prenosom obveznosti ali pristojnosti prenesti tudi ustrezna sredstva, 
kar je bilo opaziti na zadnji seji zbora, pomeni protislovje glede na naša stalna 
stremljenja. To posebej velja za urejanje razmerij med republiko in občinami. 
Kaj se je zgodilo, da smo se naenkrat obrnili od tega načela? Ali v tem primeru 
menimo, da so bile ceste, ki so bile doslej v republiški pristojnosti, predobro 
vzdrževane? In je zato treba sredstva, ki so bila doslej namenjena njim, 
usmeriti drugam? 

Predlagateljem amandmaja se je očitalo, da niso predložili kvantifikacije. 
Menim, da se tako ni očitalo v naši skupščini še nobenemu predlagatelju. 
Razumljivo je, da predlagatelji amandmajev navadno ne razpolagajo z avten- 
tičnimi podatki, na podlagi katerih bi pripravili kvantifikacijo. 

Danes je ta pripravljena in vidimo, kaj je amandma pomenil. Tudi jaz 
trdim, da to najbrž ni najboljša rešitev. Vsekakor pa je veliko boljša, kakor 
je predlagana rešitev v zakonu. Boljša je zato, ker spreminja razmerje v sred- 
stvih, ki bodo na voljo za kilometer ceste, od 1 : 5,64 na 1 : 2,9. Mislim, da je 
tak poskus vreden vse pozornosti. Predlog, ki sta ga dala odbora za proizvodnjo 
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našega in republiškega zbora in je danes zopet pred nami, tega razmerja v ni- 
čemer ne zboljšuje. 2e zadnjič sem povedala, da se preliva le 264 milijonov S din 
in da še vedno ostane razmerje v sredstvih na 1 km lokalnih cest 1 : 5,63. Zato 
sem odločno proti predlogu, ker je samo metanje peska v oči. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Besedo 
ima poslanec Jože Lesar. 

Jože Lesar: Tovariši in tovarišice poslanci! Osnova amandmaja tova- 
rišice Zlebnikove, ki se nanaša na problem prenosa republiških cest, se veči- 
noma ne dotikajo drugih predlogov, kakor tudi prejšnje verzije izvršnega sveta 
in današnjega predloga odbora za proizvodnjo. Ne vem, ali moramo biti res 
taki strokovnjaki, da bi. razumeli, da gre za izredno kvaliteten premik, za pred- 
log, ki ga ne moremo le pavšalno oceniti kot je že drugič storil naš odbor za 
proizvodnjo in blagovni promet. 

V občini so lokalne ceste tiste ceste, ki povezujejo posamezne kraje v ob- 
čini. Dosedanje republiške ceste, ki so prenesene na lokalna območja pa so 
vendar ceste popolnoma drugačnega pomena. Po konstrukciji, gradnji, fre- 
kvenci in povezanosti predstavljajo bolj pomembne komunikacije, kot so to 
tiste lokalne ceste, ki so bile že doslej kategorizirane kot lokalne ceste. Sedaj 
je med temi cestami velika razlika. Od 1 kilometra do 100 in več kilometrov 
cest dobiva posamezna občina kot novo breme. Pri tem se ne vprašamo, kako 
bodo to sploh lahko vzdrževale. 

Republiške ceste so — kot je bilo že omenjeno — izredno različne. Neka- 
tere so že asfaltirane in so v različnih pogojih ter geografskih legah. Imajo 
zelo različno frekvenco in komunikacijsko pomembnost na terenu. To sploh 
ni upoštevano. Vzame se le km ceste, kakor da so si podobni kot dinar dinarju. 
V strukturo teh cest se niti predlagatelj niti pristojni odbor nočeta poglobiti. 
Kako naj to potem storimo sami? Sliši se, da noben predlog ni kvantificiran. 
Menim, da tudi ne more biti. Razen izvršnega sveta in sekretariata za gospo- 
darstvo ne razpolaga nihče s strokovnimi službami. Še te bi morale imeti čas, 
da bi analizirale to problematiko. Razvrstiti bi morale republiške ceste, ki se 
prenašajo na občine, saj pomenijo zanje različno dodatno breme glede na razne 

Noben amandma ne more biti popolnoma pravičen in sprejemljiv za vsa- 
kogar. To je razumljivo, ker ne temelji na analizah in ker ne vsebuje potrebnih 
podatkov. Se podatki, ki so nam predloženi, so dvomljivi in nas lahko zavedejo. 

Ta problem moramo upoštevati. Tudi če dovolimo, da se glasuje, in tako 
ugotovi,, kateri predlog bo dobil več glasov, je vprašanje, kakšen odmev bo to 
imelo na terenu. Jutri bomo zagovarjali in branili pred volivci odločitev, ki je 
zelo problematična. Se enkrat bi hotel poudariti, da sem med tistimi, ki bi 
moral glade na občine, ki jih zastopam — če bi gledal le z lokalnega stališča — 
ravnati prav nasprotno. Vendar ni moj očitek in smisel le za logiko, za tisto, kar 
je resnično ekonomsko in strokovno, ne dovoli, da bi sprejel drugačno rešitev. 
Mislim, da mi volivcem initi ne bo težko pojasniti, zakaj sem se opredelil za 
amandma tovarišice Zlebnikove, čeprav bodo morebiti po tem predlogu njihove 
občine dobile manj. Lahko jim bom dopovedal, da. je ta amandma bolj pravičen 
in pošten. 

Strinjam se, da je predlog enak tistemu, ki smo ga pred nekaj dnevi že 
zavrnili in je kljub temu zopet pred nami. Predsednik zbora nam je povedal, 
da glede na poslovnik o tem ne glasuj mo več. Čeprav amo ta predlog po lastni 
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presoji že odbili, ga imamo zopet pred sabo. Ali to ni- paradoks? Strinjam se 
s tovarišem predsednikom, da je po postopku tako, po naši vesiti pa bi moralo 
biti drugače. Ne spuščam se sedaj v analizo, zakaj je dO takega rezultata gla- 
sovanja prišlo, dejstvo pa je, da smo vsi pod časovnim pritiskom,. Razen tega 
je v zraku nekaj, kar je podobno tihi grožnji: če zakona ne boste sprejeli, pre- 
vzamete tudi krivdo za to, da novega zaikona ne bomo mogli sprejeti celo leto. 
To je zame, ki sem laik, zelo dvomljiva zadeva. Zdi se mi, da sem vedno bolj 
prepričan, da bi bilo pametnejše, če hočemo ohraniti možnosti za objektivno 
presojo in pametno odločitev, da gradivo (zakon in odlok), ki je predloženo, 
predvsem pa pomembni 30. člen, zavrnemo in hkrati postavimo izvršnemu svetu 
nalogo, da njegove strokovne službe izvrše temeljito strokovno analizo, ki bo 
kategorizirala in razvrstila vse cesitne probleme, ki jih bodo v občinah povzro- 
čile na občine prenesene ceste. Na podlagi strokovnih kriterijev in ugotovljenih 
razlik maj se i zdel a osnova, ki je edino mogoča rešitev, in da. se na podlagi 
poštene, pametne in objektivne presoje prerazporedijo in preusmrijo sredstva 
za vzdrževanje lokalnih cest. 

Druga stvar, za katero menim, da je s tem povezana, je problem časa. To 
je podobno izsiljevanju. S 1. januarjem. 1972 se bo na. občine prenesla cela 
vireta republiških cest. Tega dne od štirih občin na mojem, volilnem, področju 
nifti ena ne bo sposobna, da prevzame te ceste, da jih pluži, vzdržuje itd. Ali 
to ni problem? Kako se bo to vse lahko uredilo? Mislim, da moramo od tega 
odstopiti. Predlagam., da se sprejem zakona odloži. Izvršnemu svetu naj se na- 
roči, da bo skupščini čez nekaj mesecev predložil novo gradivo. To, kar se sedaj 
dogaja z zakoni, ki bodo povzročili .nekaj milijard, izdatkov in obremenitev in 
ki se morajo sprejeti do 1. januarja 1972, za mene mi opravičljivo. 

Vrnil se bom za nekaj dni nazaj. Bil sem poročevalec, ko je bil na dnevnem 
redu zakon o obveznem posojilu za nerazvita, področja, ki se je moral sprejeti 
do 1. januarja 1972, ker je tako določal zvezni zakon. V nasprotnem primeru 
bi morali prevzeti politično odgovornost, če ne bi izglasovali 66 milijard S din 
obveznega posojila. 

Tovariši poslanci! Vprašujem, ali se ni vedelo že dosti prej, da bo zvezni 
zakon prenehal veljati 1. januarja 1972? Ali smo morali zakon dobiti le teden 
dni pred koncem, leta? Ali. smo ga, v skupščini mogli kar na hitro sprejeti, 
čeprav smo se sicer zavezali, da izvršni svet v pol leta analizira in pripravi 
zakon na preštudiranih osnovah? V tem primeru pa ne gre za to. Sedaj bomo 
sprejeli zakon, ki ima dvojen pomen. To ni prehodna rešitev, ampak moramo 
trajino rešiiti ekonomsko, komunikacijsko' in tudi socialno izredno pomembno 
vprašanje. 

Poleg predloga da se izvršnemu svetu naroči, naj izdela popolnoma nov 
predlog, je pomembna tudi naloga, da. se posvetuje z občinami in drugimi usta- 
novami. Le tako bomo dobili kvaliteten predlog, ki nam bo omogočal, da se 
odgovorno zavzamemo za tisto, kar bomo sklepali. Namen moje razprave je bil, 
da dam ta predlog. 

Predsednik Tone Bole: Besedo ima poslanec Cvetko Doplihar. 

Cvetko Doplihar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Mnenja sem, da je Slovenija premajhna, da bi si lahko privoščili takšne 
razlike, kot so začrtane s predlogom zakona o vzdrževanju lokalnih cest. Menim, 
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da so lokalne ceste eden osnovnih pogojev življenja naših občanov in zaradi 
tega jih moramo tudi vzdrževati. 

Še vedno trdim, da je predlog tovarišice Zlebnikove kot amandma najboljši 
med vsemi tremi predlogi. Amandma najbolj upošteva solidarnost pri razde- 
ljevanju zbranih sredstev. Za(to ga še vedno podpiram, kot sem ga od vsega 
začetka. Hkrati sem proti današnjemu predlogu, ker saimo kompromisno rešuje 
tako pomembno vprašanje. 

Predsednik Tone Bole: Besedo- ima poslanec Ferdo Papič. 

Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Bom 
zelo kratek, ker smo o tem dosti govorili že v petek. Strinjam se z izvajanjem 
nekaterih poslancev, ki ne vedo, za kaj bi se odločili. Reči moram, da poro- 
čevalec odbora v petih stavkih ni mogel povedati vsega, kar se je v odboru 
dogajalo, o čemer se je na odboru razpravljalo. Zato so pavšalne ocene o nepo- 
štenosti ali pa delne ocene tega ali onega razpravljanja izredno delikatne. 
Spomniti vas moram, da je bil odbor tisti, ki je prvi ponovno zahteval še nove 
izračune in predloge variant, ki naj bi omogočile najboljšo rešitev. 

Po razpravi šrtirih ali petih članov odbora je na koncu le prevladalo mneu 

nje, da se nam mudi, da moramo glede na dejstvo, da mora biti zakon sprejet, 
najti neko rešitev. 

Zaradi tega je bil potem ponovno omenjen predlog, da ostane nerazvitim 
občinam 100 °/o pristojbin. Verjamem, da tudi ta rešitev ni popolnoma pravilna, 
vendar se moramo zavedati, da se znesek pristojbin, ki so bile v globalu izra- 
čunane na 250 milijonov S din, poviša v letu 1972 od 60 do 80fl/o, kar pred- 
stavlja okrog 100 milijonov S din več in se v tem primeru nekoliko približujemo 
tistim podatkom, o katerih smo govorili, da predstavljajo prerazdelitev v višini 
670 milijonov S din. 

Nekateri poslanci sedaj govorijo, da je razmerje 1 : 5 preveliko. Če pogle- 
damo tabele in izločimo občini Koper in Ljuibljana-Moste-Polje, lahko ugoto- 
vimo, da prevladuje razmerje 1 : 3 ali še nižje. Samo omenjeni občini imata 
precej nadpoprečna sredstva na 1 kilometer cest. Tako ima občina Ljubljana- 
Moste-Polje 17 040 N din, Koper pa 23 101 N din na kilometer. Ce še naprej 
ugotavljamo, kdo ima nadpoprečna sredstva, vidimo, da sita to Nova Gorica in 
Sežana, ki po predloženem izračunu sredstev izgubita po 100 milijonov S din. 
Vidiimo, da dobita po amandmaju na km ceste poprečno toliko sredstev kot 
Ljutomer ali nekatere druge občine, mogoče le za -malenkost več. 

Poleg tega je danes poslanec Lesar jasno postavil pred sekretariat za go- 
spodarstvo in cestni sklad predlog, naj strokovno odločita, katera rešitev je naj- 
bolj pravilna. Mislim, da se bomo pri teh presojah težko znašli. Jasno je bilo 
posredovano stališče, da na občine ne prenašamo le republiških cest, temveč 
tudi ceste III. reda, ki so postale občinske že z ukinitvijo okrajev. Glede na 
nezadostna sredstva je bilo pred štirimi leti rečeno, da se bodo- te ceste finan- 
cirale iz republiških sredstev. Vsem nam je znano, da so ceste III. reda občin- 
ske ceste in ne republiške. 

Prvi sem za to, da se najde iz tega izhod in da najdemo za vse sprejemljiva 
poprečja. V zadnjem izračunu sredstev, ki je krožil med poslanci, je bilo veliko 
napak, zato je bilo tudi dosti protestov. Kot sem že takrat povedal, bi po tistih 
izračunih Tolmin dobival 360 000 S din na 1 km, neka občina na nerazvitem 
področju pa tudi 900 000 ali 1 milijon S din. Ugotavljam, da se v odboru o 
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nobenem od predloženih predpisov ni razpravljalo toliko časa in tako na široko. 
Odbor nima ina voljo podatkov, za to od njega ne moremo pričakovati pravične 
rešitve. Mislim, da je lahko da le tisti, ki to področje strokovno obvlada in 
pozna, ki lahko z gotovostjo reče, da imajo nekatere občine dejansko premalo 
sredstev, tako da nerazvitost ne bi bila le deklaracija, temveč tudi ena od osnov 
za dodeljevanje sredstev. 

Iz tega sedaj ne izhaja — da ne bi kdo napačno razumel — da smo zboru 
hoteli rešitev vsiliti. Zelo si želim,, da bi bal kdo od poslancev navzoč na raz- 
pravah odborov. Takrat bi seveda drugače ocenili naše predloge. Večina po- 
slancev je bila za to, da se amandma ponovno zavrne in da se prouči. Verjetno 
je treba najti med predlogom zakona in predlogom severovzhodnih občin neko 
sredino, ki bi nas res prepričala, da je taka rešitev pravilna in so upoštevane 
vse ekonomske kategorije, kakor tudi kriteriji solidarnosti do tistih, ki nimajo 
dovolj sredstev. Vendar sem pobudo izvršnega sveta in nekaterih članov odbora 
ponovno predlagal, da se lahko sporazumemo tako, da se manj razvitim le da 
toliko, kot je navedeno. Na seji obeh odborov sta od prisotnih 16 ah 17 poslan- 
cev samo 2 glasovala proti, drugi pa so se s tem predlogom strinjali. 

Sklenili smo, da. naj bo dokončni razsodnik zbor. Zdi se mi, da je repu- 
bliški zbor sejo končal. Ne vem, ali se je odločil za ah proti. Kohkor se ni 
odločil, mislim, da ni potrebna nadaljnja razprava in prepričevanje, kakor tudi 
navajanje podatkov. Odločimo se glede na sklep republiškega zbora. Če je od- 
klonil usklajevalni predlog, potem nič ne pomaga, niti nima pomena ponovno 
razpravljati in se odločati o tem predlogu. 

Predsednik Tone Bole: Obveščen sem, da je republiški zbor zakon 
izglasoval. Ni sprejel usklajevalnega predloga, kar pomeni, da se je odločil za 
svoj predog, ki ga je sprejel že v petek. To pomeni, da smo glede postopka v 
takem položaju, da se moramo lotiti usklajevalnega postopka. Sicer pa smo že 
v drugi fazi usklajevalnega postopka. 

Boris Sajina: Z današnjo sejo smo pravzaprav začeli usklajevalni 
postopek. Predlog zakona namreč obravnavamo že drugič. Sporne so predvsem 
določbe 30. člena, kjer je pravzaprav jedro določb, ki se nanašajo na razdelitev 
sredstev. Sedaj imamo pred seboj predlog pristojnih odborov obeh zborov. Od- 
bora sta pripravila predlog za kompromisno rešitev. Danes bomo razpravljali 
o tem predlogu obeh odborov in bomo o njem tudi glasovah. Ce ne bomo spre- 
jeli predloga odborov — govorim samo o podčrtanem besedilu predloga — bomo 
morali ustanoviti posebno medzborovsko komisijo, ki ibo v sodelovanju s pred- 
lagateljem zakona morala pripraviti kompromisni predlog. 

To, kar je danes pred vami, je tudi neke vrste kompromisni predlog. 
Odbora sta malo prehitela običajni usklajevalni postopek z dobrim namenom. 
Želela sta, da bi jima uspelo pripraviti sprejemljivo rešitev. Ker vidimo iz 
dosedanje razprave, da verjetno ne bo tako, bomo to nalogo morali prepustiti 
medzborovski komisiji. Druge možnosti ni. Razprave o 30. členu ne moremo 
odložiti. Naloga zbora je, da danes po morebitnem neuspešnem glasovanju se- 
stavi komisijo. Sedaj lahko zbor še naprej razpravlja in s tem. prispeva k iska- 
nju možnih rešitev, kar bo sicer naloga medzfoorovske komisije. 

Predsednik Tone Bole: Namestnik tajnika skupščine SR Slovenije to- 
variš dr. Petrič me je obvestil, da je republiški zbor že končal sejo. Kakšen je 
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rezultat glasovanja, sem vas. obvestil. Kolikor razumem, moramo nadaljevati 
usklajevalni postopek v komisiji, ne glede na to, ali ;bomo glasovali tako ali 
drugače. Zato predlagam, da niti ne glasujemo, ker to ne bo rešilo situacije. 
To je moj predlog. Upam, da sem bil razumljiv. 

Obveščen sem, da bo republiški zbor kasneje imenoval člane komisije. Ali 
naj člane komisije imenujemo že danes, ali ne? 

Besedo ima poslanec Jože Knez. 

Jože Knez: Tovariš predsednik, poglavitno vprašanje je, ali lahko zbor 
uskladi besedilo zakona z republiškim zborom ali ne. Ce bi se strinjali z repu- 
bliškim zborom, ki je sprejel amandma tovariša Zlendra, iki je enak amand- 
maju tovarišice Zlebnikove, potem bi bil zakon sprejet. Predlog glede 50 in 
100 l0/a je bil dan na seji odborov predvsem zato, da se najde kompromisna 
rešitev in zakon sprejme. Ce republiški zbor vztraja pri svojem predlogu, mi- 
slim, da bi bilo zelo smotrno, če bi z republiškim zborom soglašali, in sporni 
amandma sprejeli v enakem besedilu kot republiški zbor. 

To predvsem zaradi tega, ker vsa zadeva ne zahteva velikih sredstev, kakrš- 
na so bila na primer sredstva, za katera smo glasovah pri zakonu o obveznem 
posojilu, ker gre samo za 600 milijonov starih din. Mislim tudi, da vsi skupaj 
premalo obvladamo stroko financiranja cest, da bi. lahko rekli, da je eden ali 
drugi delitveni mehanizem tisti, iki najbolj ustreza. Osebno sem za tak meha- 
nizem, ki omogoča manjše razlike med občinami. To pomeni, da sem za pred- 
log tovairišioe Zlebnikove. 

Predsednik Tone Bole: Po sedanjem predlogu tovariša Kneza imamo 
dva predloga. Prvi predlog je dal naš odbor na današnji, skupni seji, drugega 
pa je sprejel republiški zbor. 

Jože Knez: Moj predlog je, da odibor umakne svoj kompromisni pred- 
log, ki ni bil sprejet na republiškem zboru. Predlagam, naj se zbor strinja z 
besedilom zakona, kot ga je sprejel republiški zbor in da o tem glasujemo. 

Predsednik Tone Bole: Besedo ima poslanec Stane Divjak. 

Stane Divjak: Brez seje odbora ne morem, odločiti. Zato prosim, da 
prekinemo sejo, da bi se odbor lahko odločil. 

Predsednik Tone Bole: Besedo ima poslanec Ivan Gole. 

Ivan Gole: Tovarišice in. tovariši poslanci! Zase sem. prepričan, da 
tako ne bomo rešili vprašanja financiranja cest. Predlagam, da glasujemo za 
predlog, ki ga je republiški odbor že izglasoval. Vemo, da se bo vprašanje finan- 
ciranja slovenskih cest začelo hitreje reševati, šele takrat, ko bodo ceste dobile 
tiste sredstva, ki jim jih dajejo uporabniki. 

Mislim, da tu ni toliko vprašanje načina delitve, ampak je v Sloveniji še 
vedno kritično dejstvo, da. je priliv sredstev za vzdrževanje in obnovo cestnega 
omrežja premajhen. Zato podpiram predlog tovariša Kneza, da se da na gla- 
sovanje predlog, ki ga je sprejel republiški zbor. 

Predsednik Tone Bole: Besedo ima poslanec Stane Pungerčar. Prosim, 
da razpravljate v zvezi s tem vprašanjem, da se ne bi oddaljevali in razprav- 
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ljali o raznih vprašanjih s področja splošne cestne problematike, ampak le v 
zvezi s postopkom. 

Stane Pungerčar: Zdi se mi, da ne moremo glasovati samo o enem 
predlogu, to je o tistem, ki ga je sprejel republiški zibor. Predloga se razlikujeta. 
Ce seštejem občine, lahko ugotovimo1, da se razlikuje predlog, ki je bil prvotno 
predložen, od predloga, ki ga. je predložila tovarišica Mara Zletbnikova, v raz- 
merju 32 : 28. Iz tega se vidijo razlike. Zato mislim, da bi morali glasovati 
o obeh predlogih. 

Predsednik Tone Bole : To je tudi moje mnenjein predlagam, da gla- 
sujemo. Imamo skupni predlog odborov za proizvodnjo in blagovni promet 
obeh zborov in predlog, ki ga je posredoval republiški zbor. Predlog, da gla- 
sujemo za ta predlog, je dal poslanec Knez. 

Želi še kdo sodelovati v razpravi? Ugotavljam, da nihče več ne želi sode- 
lovati v razpravi. Opozarjam poslance, da prehajamo na glasovanje. 

Na glasovanje dajem predlog za uskladitev spornega besedila 30. člena 
predloga zakona o javnih cestah in sicer je to predlog, ki sta ga dala odbor 
za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora in odbor za proizvodnjo 
in blagovni promet gospodarskega zbora. 

Glasujejo tisti, ki so za ta predlog. 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (16 poslancev dvigne roko.) Je kdo 

proti? (29 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (7 poslancev.) 
Ugotavljam, da predlog ni sprejet. 
Najprej bomo še enkrat ugotavljali prisotnost. (Vsi poslanci pritisnejo na 

tipko pred seboj.) Prisotnih 53 poslancev. 
Dajem na glasovanje besedilo, v katerem je republiški zbor sprejel 30. člen 

zakona, ki ga imate pred seboj na mizi. 
Iz pisma predsednika republiškega zbora predsedniku gospodarskega zbora 

je razvidno, da republiški zbor vztraja piri. besedilu, v katerem je že na prejšnji 
seji sprejel 30. in 21. člen zakona, in da je sprejel 40. člen v enakem besedilu 
kot gospodarski zbor. To pismo ste tudi dobili. 

Ponavljam, da glasujemo o predlogu republiškega zbora in ne o predlogu 
tovarišice Zlebnikove. Obveščam gospodarski zbor, da glasujemo o 30. členu 
v besedilu, ki ga je sprejel republiški zbor na svoji seji v petek. 

Obveščam poslance, da glasujemo. Kdor je za predlog, naj dvigne roko! 
(30 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti predlogu? (18 poslancev.) Se je kdo 
vzdržal? (4 poslanci.) 

Ugotavljam, da je predlog sprejet. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na usklajevanje od- 
loka o razvrstitvi javnih cest II. reda v Sil Sloveniji. 

Prosim poročevalca odbora poslanca Staneta Divjaka, da nam sporoči spre- 
membe v odloku. Sprejete so manjše spremembe pri klasifikaciji magistralnih 
in še nekaterih cest. 

Stane Divjak: Predlog odbora za uskladitev spornega besedila v 
predlogu odloka imate na mizi. 
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Iz seznama se izločijo ceste: 
št. 307: meja—Krvavi potok-—Kozina—Rupa—Socialistična republika Hrva- 

ška, ker ostane cesta I. reda, 
del ceste št. 308: Godovič—Črni vrh—Čol—Aj dovščina—6 a. na delu Col— 

Ajdovščina, ker ostane cesta I. reda, 
št. 385: Lendava—most čez Muro—Mursko Središče—SRH, ker ostane cesta 

I. reda. 
V sez-nam se vnesejo: 
387 dosedaj 6 d + 6 e, 
(Maribor)—Pesnica—Gornja Radgona—Murska Sobota—Lendava—Dolga 

vas—meja na delu (Maribor) in Pesnica—Lendava vključno: 
Gornja Radgona—most čez Muro (meja)—Gornja Radgona. 
388 dosedaj 6 f 
Celje—Zidani most—Krško—Drnovo. 
389 dosedaj del 6 a 
Razdrto—Ajdovščina. 
390 Dekani—Lazaret—meja. 
322 a Mengeš—Duplica. 
Iz obrazložitve predstavnika izvršnega sveta na seji odbora v petek ste 

lahko ugotovili, da se ceste, ki so bile sedaj zunaj seznamov cest II. reda v 
odloku, vnašajo v ceste II. reda, prej pa so bile predvidene za magistralne 
ceste. 

Predsednik Tone Bole: Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
(Ne javi se nihče.) Če nihče ne želi sodelovati v razpravi, prehajam na 

glasovanje. 
Se prej moramo obravnavati 121. člen predloga zakona o javnih cestah. 

Gospodarski zbor ga je v petek sprejel v naslednjem besedilu: »Ta zakon začne 
veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije, uporablja pa se od. 
1. januarja prihodnjega leta.« Republiški zbor je sprejel ta člen v naslednjem, 
besedilu: »Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu.« Ob- 
veščen sem, da se to ne ujema. 

Besedo ima poslanec Ferdo Papič. 

Ferdo Papič: Tovariš predsednik, ftovarišice in tovariši poslanci! Ne 
razumem, da. republiški zbor o tem ni razpravljal, ker smo se na odboru dogo- 
vorili, da bo sprejet naš predlog, in sicer z besedilom: »...uporablja se od 
1. januarja 1972. leta.« Mislim, da je naš zbor to izglasoval in o tem, ne bomo 
ponovno razpravljali. 

Predsednik Tone Bole: Uradno sem obveščen, da je republiški zbor 
sedaj to spremenil, zaradi tega moramo o tem ponovno glasovati. 

Besedo ima Boris Vadnjal, član izvršnega sveta. 

Boris Vadnjal: Tovariši poslanci! Republiški zbor 121. člena ni spre- 
jel v takem besedilu, kot ste ga sprejeli vd, da naj zakon velja od 1. januarja, 
in, to predvsem zaradi tega, ker ni predvideval, da bo gospodarski zbor danes 
izglasoval predlog zakona v istem besedilu. Republiški zbor je računal, da bo 
usklajevalni postopek trajal še cel mesec ali celo več. V tem primeru ne bi 
mogli sprejeti določbe, da bo veljal od 1. januarja. Mislim, da je resnično vse- 

26» 
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eno, če ostane besedilo tako, kot ga je sprejel republiški, zbor, da se ne bi 
zgodilo, da zakon ne bi mogli niti objaviti, -če člena ne bi sprejeli v istem 
besedilu. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Vadnjal predlaga, da je potrebno gla- 
sovati o 121. členu. Besedo ima poslanec Stane Simšič. 

Stane Simšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
K 121. členu je bil dan amandma. Menim, da amandma lahko sprejmemo v 
besedilu, kakršno je sprejel republiški zbor, ker je že iz določil v zakonu o 
javnih cestah razvidno, kdaj začnejo veljati posamezne določbe. 

Predsednik Tone Bole : Poslanec Stane Simšič predlaga, da glasujemo 
o besedilu 121. člena, kot ga je sprejel republiški zbor. 

Stane Simšič (iz klopi): Seveda, ker sploh drugače ne bo sprejet. 

Predsednik Tone Bole: Ali še kdo želi sodelovati v razpravi o tej 
spremembi? Ugotavljam, da nihče. Dajem, na glasovanje besedilo 121. člena kot 
ga je sprejel republiški zbor in ki se glasi: »Ta zakoin začne veljati, osmi dan 
po objavi v Uradnem listu SR Slovenije.« 

Kdor je za predlog republiškega zbora, naj dvigne roko! (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, 
da je 121. člen zakona sprejet z večino glasov v istem besedilu kot v republiškem 
^bocru. S tem je sprejet tudi celoten zakon. 

Stane Simšič: Tudi pri odloku o razvrstitvi javnih cest moramo 
sklepno določbo ustrezno spremeniti, kot smo to storili pri določbi v zakonu o 
javnih cestah. Tudi pri 121. členu zakona smo imeli besedilo »velja od 1. janu- 
arja«, sedaj pa bo. potrebno isto besedilo izglasovati tudi pri predlogu odloka. 

Predsednik Tone Bole: Dajem na glasovanje besedilo 3. točke odloka 
o razvrstitvi javnih cest. 

»Ta odlok začne veljati 8. dan po objavi v Uradtnem listu SR Slovenije.-« 
Kdor je za to besedilo, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sprememba besedila 3. točke odloka soglasno sprejeta. 
Ker je to zadnja letošnja seja, mi dovolite, da vam v imenu skupščine in 

v svojem imenu zaželim srečno in uspešno* leto 1972! 

(Seja je bila končana ob 16.10.) 



mommm- mj im i ibob 

26. seja 

(22. novembra 1971) 

Predsedoval: Miloš Poljanšek, 
predsednik prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 11.35. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovarišice in tovariši poslanci,! Za- 
čenjam 26. sejo prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slovenije. 

Naj vas najprej obvestim, da je odsotna podpredsednica zbora dr. Alek- 
sandra Kornhauser; zaradi tega moramo po 63. členu poslovnika našega zbora 
izvoliti enega izmed poslancev, ki mi, bo pomagal pri vodenju seje. Zboru pred- 
lagam poslanko Dragico Juteršnik. Se strinjate? (Poslanci se strinjajo.) Prosim 
poslanko Juteršnikovo, da zasede mesto v predsedstvu! 

Svojo odsotnost na današnji seji so opravičili poslanci: dr. Aleksandra 
Kornhauser, Jože Florjančič, Majda Poljanšelk, Dušan Sinigoj, Jože Vild, Majda 
Slajmer-Japelj, Branko Mernik, Jože Suhadolnik, Vinko Dobnikar, Adolf Pra- 
protnik, Milan Merčun, Franc Bizjak, Marjan Tavčar, Niko Kralj in Miha 
Jezeršek. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni (red: 
1. odobritev zapisnika 25. seje; 
2. osnutek ustavnih amandmajev od XXV do XLVII k ustavi SR Slovenije; 
3. razvojna projekcija pedagoškega inštituta pri univerzi v Ljubljani; 
4. informacija o kategorizaciji otrok z motnjami v telesnem in duševnem 

razvoju; 
5. predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v svetih 

visokošolskih zavodov in njihovih združenj in o določitvi delovnih in drugih 
organizacij, ki delegirajo' svojega predstavnika v te svete; 

6. poslanska vprašanja. 
Ima kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšno pripombo ali predlog 

za spremembo? (Nihče.) Kolikor ne, ugotavljam, da je predlagani dnevni red 
sprejet brez pripomb. 

Preden preidemo na dnevni red, vas obveščam, da so na današnjo sejo 
zbora povabljeni predstavniki izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, repu- 
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bliškega sekretariata za prosveto in kulturo, zavoda za šolstvo SR Slovenije, 
izobraževalne skupnosti SR Slovenije, komisije vseh zborov skupščine SR Slo- 
venije za ustavna vprašanja, republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno 
varstvo, pedagoškega inštituta pri univerzi v Ljubljani, republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije, 'republiškega-odbora Sindikata delavcev družbenih 
dejavnosti, (republiške konference Socialistične zveze delovnih ljudi Slovenije, 
izvršnega odbora skupnosti študentov Slovenije in republiške konference Zveze 
mladine Slovenije. 

Vse, ki ste se vabilu odzvali, vabim k sodelovanju. 
Besedo ima poslanec Janez Švajncer. 

Janez Švajncer: Rad bi opozoril, da ne na to, niti na katero izmed 
prejšnjih sej ni bila povabljena skupnost študentov Slovenije, temveč izvršni 
odbor skupnosti študentov ljubljanskih visokošolskih zavodov. To je sicer lahko 
le formalno vprašanje, vendar bi ob razpravah o predmetu, ki bi mogel vplivati 
na en ali drug študentski center, lahko dobilo globok vsebinski pomen. Zveza 
študentov Slovenije je sicer bila ustanovljena, vendar je to samo oblika dela; 
uveljavi se takrat, kadar se oba centra sporazumeta za skupen nastop, sicer pa 
Zveze študentov Slovenije vsaj za zdaj formalno ni. Ni nobenega organa, ki bi 
lahko predstavljal stalno skupnost študentov Slovenije; zato sem na zadnji seji 
izvršnega odbora, katerega član v Mariboru sem, sprožil to vprašanje. Poobla- 
stili so me, da prosvetno-kulturnemu zboru povem,, da mariborski študentje 
prosimo, če se da, da v prihodnje vabite oba centra, se pravi ljubljanski izvršni 
odbor in mariborski. 

Predsednik Miloš Poljanšek: To pomeni, da sem narobe naslovil 
vabilo oziroma opisal naslovljenca; gre namreč za izvršni odbor skupnosti štu- 
dentov v Ljubljani. Poleg tega naj bi v prihodnje po predlogu tovariša Švajn- 
cerja, poslanca našega zbora, vabili tudi predstavnike izvršnega odbora mari- 
borskih študentov. Ah je tako prav? (Da.) 

Tako lahko preidemo na 1. točko dnevnega reda, to je na odo- 
britev zapisnika 25. seje. Zapisnik ste prejeli. Ima kdo kakšno pripombo? (Nih- 
če.) Kolikor ne, ugotavljam, da je zapisnik 25. seje prosvetno-kulturnega zbora 
soglasno odobren brez sprememb in dopolnitev. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo osnut- 
ka ustavnih amandmajev od XXV do XLVII k ustavi SR Slovenije. 

Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli osnutek ustavnih amand- 
majev k ustavi SR Slovenije, pregled pripomb in predlogov javne razprave o 
osnutku ustavnih amandmajev ter stališča predsedstva in izvršnega odbora 
republiške konference Socialistične zveze delovnih ljudi Slovenije o javni raz- 
pravi o osnutku ustavnih amandmajev. Danes pa ste na klopi dobili še poročilo 
našega odbora za vzgojo in izobraževanje. 

Uvodno obrazložitev k osnutku ustavnih amandmajev smo poslušali na 
skupni seji vseh zborov delovnih skupnosti. V skladu z določbami 2. odstavka 
2. točke amandmaja X k ustavi SR Slovenije bo naš zbor danes obravnaval 
osnutek amandmajev k ustavi, da bi lahko dal o tem svoje mnenje republi- 
škemu zboru skupščine SR Slovenije. Predstavnik skupne komisije vseh zborov 
skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja je Stane Markič, član te komisije. 
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Osnutek ustavnih amandmajev dajem v razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, 
poslanec Jože Melanšek. 

Jože Melanšek: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišioe in tovariši 
poslanci! V sklepu uvodne obrazložitve podpredsednika skupne komisije za 
ustavna vprašanja dr. Jožeta Brileja je bilo rečeno, da lahko postavimo vpra- 
šanja oziroma terjamo pojasnila v zvezi s končno formulacijo ustavnih amand- 
majev, ki smo jih dobili. 

Postavljam vprašanje, zakaj v XXXVII. amandmaju, kjer se govori o pod- 
ročju telesne kulture, ni bil upoštevan predlog komiteja izvršnega sveta za te- 
lesno kulturo. Besedilo točke 22 pravi, da republika pospešuje in podpira razvoj 
telesne kulture, v pripravah za zakon o telesnokulturnih skupnostih pa govo- 
rimo o treh temeljih: o telesni kulturi, o športu in o rekreaciji. Menim, da se 
moramo danes zediniti, ali bomo uporabljali dosledno samo izraz »telesna kul- 
tura« ali pa vse tri izraze. 

Gre namreč za to, da mora tudi telesna kultura dobiti v ustavnih spre- 
membah svoje pravo mesto tako v obliki aktivne rekreacije kot organizirane 
izrabe prostega časa, lahko več vplivale na to dejavnost in bile na modern 
gočajo, da bi lahko tako republika kot organizacije, ki delujejo na področju 
izrabe prostega časa, lahko več vplivale na to dejavnost in bile na moderen 
način vključene vanjo. 

Zato predlagam, da bi v amandma XXXVII, točka 2, podtočka 22 vnesli 
poleg »telesne kulture« še »aktivno rekreacijo« in »dejavnosti za. smotrno in 
aktivno uporabo prostega časa«. Analogno temu naj se tudi v XXXVIII. amand- 
maju, točka 1, podtočka 10 doda poleg telesnokulturne dejavnosti še »rekrea- 
cijska dejavnost«. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Še kdo želi besedo? Kolikor ne, prot- 
sim tovariša Markiča za pojasnilo. 

Stane Markič: Tovarišice in tovariši poslanci! Najprej bi rad opo- 
zoril na to, da se sedaj dajejo pripombe k tekstu, ki je bil predložen v javno 
razpravo. Naša delovna skupina je medtem, ko so prihajale pripombe iz javne 
razprave, o njih že razpravljala in zavzemala do njih tudi svoja stališča, ki 
jih bo posredovala ustavni komisiji. Koliko' pripomb bo ustavna komisija spre- 
jela, koliko pa zavrnila, danes seveda še ne morem reči. 

V zvezi z vprašanjem, ki ga je zastavil poslanec Melanšek glede telesne 
kulture in rekreacije, moram povedati: 

1. da je bil predlagan za to dejavnost poseben amandma in 
2. da delovna skupina predlaga, da se osnovna misel vključi v sedanji 

tekst ustavnih amandmajev. 
V razpravah smo sodili, da naj ob sedanjem restriktivnem pristopu k spre- 

membi republiške ustave ne bi sprejeli posebnega amandmaja o celotni dejav- 
nosti telesne kulture, oddiha itd. Pač pa smo menili, da bi bilo treba sprejeti 
predlagano misel. Zato smo predlagali pod točko 22 v XXXVII. amandmaju, ki 
govori o zadevah, ki jih republika uresničuje prek svojih organov, tale tekst: 
»pospešuje in podpira razvoj telesne kulture, aktivne rekreacije in dejavnosti 
za smotrno in aktivno uporabo prostega časa.« 

S to dikcijo bi zajeM vsa tri bistvena področja, se pravi telesno kulturo, 
aktivno rekreacijo in izrabo prostega časa. 
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Razen tega smo kot podlago za zakonodajno ureditev te materije vključili 
pod točko 10 v XXXVIII. amandma, kjer se določa zakonodajna pristojnost 
republike, še tole besedilo: »... sistemsko ureditev kulturne, telesnokulturne, 
rekreacijske in raziskovalne dejavnosti.;« 

Moram pa ponovno reči, da sta to predloga delovne skupine in koordina- 
cijske komisije ustavne komisije in da bo o tem razpravljala in sklepala še 
ustavna komisija. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Dovolite, da vas opozorim na tekst, 
ki ste ga danes dobili na mizo in ki vsebuje pripombe, ki jih je naš odbor za 
vzgojo in izobraževanje formuliral v zvezi z razpravo o ustavnih spremembah. 
Ali ima kdo k predloženim spremembam kakšen pomislek oziroma se želi sam 
opredeliti? 

Kolikor ne, končam razpravo z naslednjo ugotovitvijo: Poslanci prosvetno- 
kulturnega zbora smo se, vključujoč se v javno razpravo, opredelili za pred- 
ložene ustavne spremembe in jih sprejemamo, prav tako pa tudi predloge od- 
bora za vzgojo in izobraževanje in pravkar podan predlog poslanca Melanška. 
Ali se strinjate s .takšnim sklepom? (Vsi poslanci se strinjajo.) To mnenje bom 
posredoval republiškemu zboru. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na razvojno pro- 
jekcijo pedagoškega inštituta pri univerzi v Ljubljani. 

Kot gradivo k tej točki ste prejeli razvojno projekcijo pedagoškega inšti- 
tuta in zbornik o delu pedagoškega inštituta v letih 1965—1970. 

Med nami je direktor pedagoškega inštituta dr. Franc Pediček. Ali želi 
'morda še ustno obrazložiti in pojasniti razvojno projekcijo? Prosim, besedo 
ima direktor pedagoškega inštituta dr. Franc Pediček. 

Dr. France Pediček: Spoštovani tovariš predsednik, spoštovani to- 
variši poslanci! Delavci pedagoškega inštituta se zahvaljujemo za pozornost, ki 
jo posveča zbor naši razvojni in delovni listini z naslovom »Razvojna projekcija 
pedagoškega inštituta pri univerzi v Ljubljani«. Naj najprej poudarim -— ker 
ne bi hotel povzročiti nesporazuma — da gradivo, ki ste ga prejeli pod tem 
naslovom, še ne predstavlja idejnega temelja raziskovalnemu makroprojektu o 
sistemu vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, ki ga bomo izoblikovali šele 
na temelju pripomb, ki smo jih prejeli k projekciji. Zatorej nekatere bolj ali 
manj nesprejemljive formulacije v enem ali drugem poglavju ne pomenijo do^ 
končno izoblikovanih idejnih stališč k določenim vprašanjem. Listina je pred- 
vsem programsko, pobudno besedilo za našo ustanovo. Za vse, ki jim, je mar 
raziskovalno področje vzgoje in izobraževanja, pa je predvsem informacijski 
dokument o nadaljnjem razvoju in delu inštituta. 

Mislimo namreč, da mora danes zmagovati pri vsakomuir in pri vseh, ki 
se ukvarjajo z vprašanji vzgoje in izobraževanja na katerikoli ravnini, pre- 
pričanje, da nam lahko nakazuje ustrezne rešitve tudi za te probleme predvsem 
raziskovanje, podprto z javno družbeno in pedagoško znanstveno orientacijo, 
hkrati pa seveda obogateno z raziskovalnimi spoznanji drugih družbenoslovnih 
in antropoloških ved. Vprašanja na področju vzgoje in izobraževanja se nam 
poslednji čas tako goste v svojih protislovjih in nasprotjih, da nam jih ne bo 
mogoče razpletati samo s takšnim delom, kakršnega smo bili vajeni doslej, niti 
samo s premiki v organizacij sko-operativni sferi te dejavnosti, pa tudi ne samo 
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z rešitvami zožene pedagoške znanosti, temveč predvsem na temelju razisikcK- 
valnih spoznanj združenega raziskovalnega dela o problemih vzgoje in izobra- 
ževanja, ki že dolgo niso le problemi pedagoške vede, temveč tudi problemi cele 
vrste družbenoslovnih, elovekoslovnih in drugih znanosti. Do takšnega znan- 
stveno združenega raziskovalnega, torej interdisciplinarnega in »teamskega« 
dela na tem področju pa ne bomo prišli brez ustezno zasnovane ter ustrezno 
organizacijsko-operativne delujoče ustave in seveda tudi. ne brez njenega dolgtK- 
ročno usmerjenega in kompleksnega raziskovalnega programa za področje vzgo- 
je in izobraževanja. 

Vse kaže, da se je naš' parlament zavedel nujnosti takšne poti pri reševanju 
problemov vzgoje in izobraževanja, ko je pedagoški inštitut dobil pri prenosu, 
ustanoviteljskih pravic od skupščine SR Slovenije na univerzo v Ljubljani 
nalogo, da izoblikuje program svojega kadrovskega in, materialnega razvoja, 
dolgoročno delovno usmeritev in konkreten načrt znanstveno raziskovalnega 
dela. Delavci pedagoškega inštituta pri univerzi v Ljubljani poravnavamo s 
predloženo razvojno projekcijo po eni strani svoj dolg do skupščine, vendar 
nam po drugi strani listina ne pomeni samo poravnave tega dolga do slovenskega 
parlamenta, temveč nam hkrati pomeni naše samopobudno besedilo, s katerim 
se želimo vključiti v organizirana in dolgoročnejša načrtovalna prizadevanja naše 
družbe. Tako želimo prispevati s tem gradivom svoj delež družbenemu razvoju, 
pa tudi razvoju našega praktičnega in teoretičnega območja in spreminjanju 
odnosov med vzgojno-izob raže valnim področjem, pedagoško znanostjo in družbe- 
nopolitično zavestjo ter njeno akcijo. Prepričani smo namreč, da zgolj z družbe- 
nopolitično ideološko deklarativnostjo ter večjim ah manjšim omejevanjem 
upravičene relativne svobode in odgovornostne zavezanosti vzgoji in izobraže- 
vanju ter hkrati s tem tudi pedagogiki ne bomo prišli kaj daleč naprej 
v reševanju nakopičenih temeljnih problemov v območju socializacije in huma- 
nizacije ljudi in dela na temelju in v okviru razvijajočega se samoupravljanja. 

Današnjo deklaracijsko> hiperprodukcijo na tem, vedno bolj družbeno zgo- 
dovinskem pa tudi idejno občutljivem območju, je treba namreč prej ali slej 
prerasti z odgovorno raziskovalno mislijo. Ce velja znana zakonitost nastajanja 
in razraščanja birokratizma in administratizma zaradi deklaracijskega vmeša- 
vanja države v druge — npr. gospodarske, politične, družbene in celo turistične — 
dejavnosti, kot to večkrat slišimo, potem prav gotovo velja ista etiologija tudi za 
pojavljanje in razrast birokratizma in administratizma na področju vzgoje in 
izobraževanja. In če vidimo na vseh teh področjih eno izmed rešitev v razisko- 
vanju pojavov, dejstev, potem nemara tudi na torišču vzgoje in izobraževanja 
ne bo veljala kakšna docela drugačna zakonitost. Da se nam je treba danes še 
vedno boriti na področju vzgoje in izobraževanja za takšno reševanje vprašanj 
oziroma miselnosti, je najbrž sdmptomatično. 

Temeljno prepričanje, iz katerega je zrasla pričujoča listina pedagoškega 
inštituta, zatorej ni bilo samo zavezujoča dolžnost do skupščine, temveč prepri- 
čanje nas vseh, da brez organiziranega in dolgoročnega načrtovanja v razisko- 
vanju na področju vzgoje in izobraževanja ne bomo mogli več reševati teh 
vprašanj. Tovrstno raziskovanje pa je osrednja naloga ene izmed raziskovalnih 
institucij za to področje v Sloveniji, to je pedagoškega inštituta pri univerzi 
v Ljubljani. 

Ker je bila razvojna projekcija poslana vnaprej, mi dovolite, tovariš pred- 
sednik, da samo nakažem nekaj temeljnih pobud, iz katerih smo delavci naše 
ustanove oblikovali svojo razvojno listino. Prepričani smo, da je opozorilo na 
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te pobude pomemben sestavni del dokumenta, saj ga je mogoče le v povezavi 
s temi pobudami prav in globlje razumeti: 

1. Z dokumentom smo želeli preseči-našo dosedanjo raziskovalno parcialnost 
in doseči večjo ekspanzijo v tako imenovano industrijo raziskovanja, kar pomeni 
samo večjo ažurnost na tem raziskovalnem področju. Kajti če na tem področju 
ne bomo prišli čim prej do te točke, potem se nam bodo najbrž ti problemi še 
dolgo časa starali; a najhujši dinamit so zastarani problemi. 

2. Doseči delitev dela znotraj ustanove in s tem premagati v naši zavesti 
in akciji raziskovalno zlo, ki ga bi lahko nemalokrat hudobno imenovali tudi 
oehovstvo. To namreč pomeni, da si je treba raziskovalno orodje — naj gre za 
kakršno koli vrsto tega orodja — medsebojno posojati, si z njim medsebojno po- 
magati, da nobeno privatno lastništvo nad raziskovalnim orodjem kot metodo- 
loško pomočjo vsaj za naše razmere ne more biti sprejemljivo. 

3. Postaviti za temelj raziskovanja bazični sistem vzgoje in izobraževanja 
v Sloveniji, kajti sicer se nam raziskave ne bodo mogle zares ustvarjalno in 
ustrezno aplicirati na področju prakse. 

4. Postaviti oziroma doseči maksimalno likvidnost vseh subjektivnih raz- 
iskovalnih sil na področju Slovenije, ki se ukvarjajo z vprašanji vzgoje in izobra- 
ževanja, ter doseči večjo likvidnost raziskovalnega dinarja za to področje. 

5. Prispevati raziskovalni delež razvoju slovenske pedagoške vede. 
6. Ustvarjati problemski prostor in komunikacijo za čimbolj plodno sre- 

čavanje naše vzgojno-izrobraževalne prakse in pedagoške teorije. Na blejskem 
posvetu pedagogov smo se npr. v neki sekciji prav začudeno spraševali, kako to, 
da praksa ni bolj navdušen uporabnik naše pedagoške teorije. 

7. Pritegniti v raziskovalno delo — seveda na primerni ravni — tudi uči- 
telja, tudi vzgojnoizobraževalne delavce, kajti edino učitelj in seveda tudi slo- 
venski otrok lahko nudita najbolj neoporečno verifikacijo raziskovalnih spo- 
znanj na tem področju. Zato je treba učitelja narediti za soraziskovalca na 
ustrezni ravni, ker bo učitelj le tako lahko začel ustvarjalno spreminjati svojo 
prakso. Če je učitelj ne bo spreminjal, je najbrž nihče ne bo mogel spreminjati. 
To pa postaja sestavni del raziskovanja na tem območju. 

8. Pomagati dialogu med družbenopolitično mislijo ter to akcijo in peda- 
goško vedo. 

9. Osvabajati prav z raziskovanjem in njegovimi rezultati pedagoško zna- 
nost različnih pojavljajočih se zunanjih pritiskov ter jo razvojno in zgodovinsko 
prav prek raziskovanja zavezovati za naš skupni napredek. 

Na koncu, tovariš predsednik, naj sporočim v imenu delavcev pedagoškega 
inštituta, da se zahvaljujemo za dosedanjo naklonjenost pri delu in razvoju 
pedagoškega inštituta in hkrati prosimo za nadaljnjo delitev odgovornosti pri 
razvoju naše osrednje raziskovalne ustanove. Strokovno oziroma raziskovalno 
odgovornost za vprašanja vzgoje in izobraževanja v okviru načrtovalnega ma- 
kroprojekta prevzemamo seveda delavci inštituta v povezavi z drugimi razisko- 
valci in strokovnimi delavci na tem področju. Preostalo odgovornost — pri tem 
mislim na finančno-materialno, na odgovornost za ustrezne možnosti, predvsem 
prostorske, in tudi na odgovornost za širšo družbeno upravičenost in niujnost 
našega dela — pa, menim, mora tudi v prihodnje prevzemati — tako kot je bilo 
na seji odbora te hiše že rečeno — skupščina SR Slovenije. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Predloženo gradivo je obravnaval tudi 
odbor našega zbora za vzgojo in izobraževanje ter o tem predložil pismeno 
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poročilo. Zeli poročevalec odbora poslanec Emil Roje le-to še ustno obrazlo- 
žiti? (Ne želi.) 

Tako lahko pričnemo razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, poslanka Lojzka 
Gostenčnik-Zmavc. 

Lojzka Gostenčnik-Zmavc: Spoštovani tovariš predsednik, to- 
varišice in tovariši poslanci! Da ne bomo povsem nemo pustili razvojno pro- 
jekcijo pedagoškega inštituta mimo nas, bi vendarle rada povedala nekaj besed 
tudi glede na to, da se je na odboru za vzgojo in izobraževanje razvila zelo 
živahna ustvarjalna debata o tem gradivu. Za uvod pa mi dovolite, da v kratkem 
pojasnim tovarišem poslancem, s kakšnega vidika je bil razvojni projekt peda- 
goškega inštituta podprt oziroma kako je nastajal. 

Res je, da je pedagoški inštitut dobil pobudo od skupščine SR Slovenije, 
ko se je pridružil univerzi, res pa je tudi, da je naš odbor za vzgojo in izobra- 
ževanje že dvakrat prej razpravljal o vsebini dokumenta, ki ga je predložil 
prof. dr. Schmidt o problemih pedagoške znanosti na Slovenskem. V tem doku- 
mentu, ki ga je prof. dr. Schmidt predložil na pobudo predsednika Miloša 
Poljanska tudi skupščini oziroma odboru za vzgojo in izobraževanje, je bilo 
pojasnjeno, kakšno je stanje pedagoške znanosti na Slovenskem, da je to stanje 
kritično in da se zato zahteva naslednje: 

1. Študentje naj se sistematično prično usmerjati v študij pedagogike, in 
sicer tako sposobni, da bodo kasneje z dopolnilnim študijem teorije pedagogike 
znali tudi teoretično pedagoško misel prenašati v prakso. Ti študentje naj bi bili 
v razvoju inštituta njegovi sodelavci, tako da bi se direktno povezovala peda- 
goška teorija in pedagoška praksa z ustrezno usposobljenimi kvalificiranimi 
delavci. V dokumentu je bila izražena težnja in želja po sistematičnem dotoku 
raziskovalnih kadrov za področje vzgoje in izobraževanja. 

2. V dokumentu je bilo zahtevano, da se inštitut združi z univerzo, kar 
je bilo potem na pobudo skupščine SR Slovenije in izvršnega sveta, zlasti 
republiškega sekretariata za prosveto in kulturo, tudi uresničeno. 

3. V dokumentu je bila izražena tudi želja, da se po Sloveniji razveja mreža 
eksperimentalnih šol, ki naj bodo neposredna delovna baza pedagoškega in- 
štituta. 

4. V dokumentu je bila izražena želja, da se sodelovanje med zavodom za 
šolstvo in pedagoškim inštitutom postavi na strokovni nivo, tako da bi bil zavod 
za šolstvo prenašalec vseh izsledkov, ki jih pedagoški inštitut v svoji znanstveno- 
raziskovalni misli doseže, v prakso in obratno, da je animator inštitutu za 
raziskovalne probleme iz prakse. 

Ker je o teh stvareh dvakrat razpravljal odbor za vzgojo in izobraževanje, 
in to v letu 1969, je bil tedaj sprejet sklep, naj se za uresničitev dokumenta 
zavzame izobraževalna skupnost SR Slovenije. Vsi ti problemi so bih namreč 
zvezani tako s finančnimi izdatki kakor z določeno akcijo, ob kateri je bil 
potreben določen angažma, razgovori itd. Tako je bila izobraževalna skupnost 
po naročilu odbora prosvetno-kulturnega zbora neposreden nosilec akcije za 
realizacijo dokumenta. V ta sklop spada celotna razvojna projekcija peda- 
goškega inštituta, ki pa je bila, kot je dr. Pediček povedal, posebej podprta 
še z dokumentom, ki sta ga izdelala pristojna odbora skupščine SR Slovenije. 

To razlagam zaradi tega, spoštovane tovarišice in tovariši, ker je projekt 
pravzaprav del celotne sanacije znanstveno-raziskovalnega dela na področju 
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vzgoje in izobraževanja, ki pa je tako bistven, da brez njega sanacija tudi sioer 
nima praktičnega pomena. 

Na odboru je bilo postavljeno vprašanje, kako bo inštitut zmogel te obsežne 
naloge, kako se bo lahko kadrovsko krepil in kako se bo lahko sistematično 
odzival vsem problemom, ki nastajajo v praksi. V odgovoru je treba, imeti 
v zavesti predstavo, da izobraževalna skupnost sistematično štipendira učitelje 
iz prakse in gimnazijske dijake za študij pedagogike na filozofski fakulteti. 
S sodelovanjem filozofske fakultete je bilo namreč doseženo, da lahko vsi 
učitelji iz prakse študirajo enopredmetno skupino pedagogike in v dveh letih 
končajo pedagogiko, če imajo na ustrezni kadrovski šoli na višji stopnji oprav- 
ljeno svoje delo s prav dobrim uspehom. Takšnih slušateljev, ki jih izobraže- 
valna skupnost načrtno in sistematično štipendira, je bilo v minulem letu 14 — 
letos jih je tudi 14. S sodelovanjem zavoda za šolstvo, ki te slušatelje določi ali 
izbere iz prakse, kar je doslej edinstvena akcija kadrovanja iz prakse, se prav- 
zaprav ustvarja kadrovska preventiva z delom pedagoškega inštituta, ki se bo 
naslanjal v svojem bodočem delu predvsem na te in tako šolane kadre. 

Ob vsej tej akciji pa so se seveda —< kot običajno — razvijale zelo ustvar- 
jalne misli posameznih strokovnih in znanstvenih delavcev. Tako se je tudi 
porodila ideja o tretji stopnji študija strokovno že usposobljenih pedagogov v 
raziskovalni smeri. To nalogo je prevzel oddelek za pedagogiko. V letošnjem 
letu že teče študij tretje stopnje, kjer študirajo predvsem asistenti, ki so sedaj 
nastavljeni, na pedagoškem inštitutu in ki bodo specialno usmerjeni za znan- 
stveno-raziskovalno delo kot samostojni raziskovalci. 

Tako je torej inštitut v letih 1969 do 1971 z intenzivnimi, razpravami o raz- 
vojni projekciji že pristopil tudi k intenzivnemu urejanju kadrovskih proble- 
mov. V sodelovanju z republiško izobraževalno skupnostjo je izpeljal operacijo 
tako daleč, da danes že dela, na inštitutu številnejša ekipa, sestavljena iz 14 čla- 
nov; v prihodnjih mesecih se bo to število še povečalo. Kot sem že omenila, 
ima inštitut možnost, da se sedaj naslanja na tiste tovariše, ki, bodo delali v 
praksi, in sicer v funkciji šolskih pedagogov, ki jih šolamo v tretjem, in četrtem 
letniku, in pa tiste, ki delajo tretjo stopnjo. S teh dveh vidikov je razvojna 
projekcija realna. 

V vsebinsko plat razvojne projekcije se v svoji razpravi ne želim spuščati. 
Verjetno bo to storil kdo izmed tovarišev poslancev. Menim le, da je bila raz- 
vojna projekcija že tolikokrat obravnavana, da ji lahko izrazimo zaupanje za 
pravilno smer. Sicer pa to tudi še mi dokončni dokument; znanstveno-razisko- 
valna misel pa se že tako mora prilagajati potrebam., ki nastajajo, in tudi 
izjemnim situacijam. Zato želim opozoriti samo še na problem, ki tare tiste, 
ki so ali smo akcijo vodili, in tiste, ki si želijo, da se razvojna projekcija uresni- 
čuje. Problem ni finančnega značaja niti kadrovskega, ampak je to prostorski 
problem. Pedagoški inštitut se je kljub velikim naporom, da bi našel primeren 
prostor v Ljubljani, moral preseliti v Groblje, v enega izmed šolskih oziroma 
in tematskih objektov. To je za delovanje pedagoškega inštituta po sedanjih 
opažanjih le nekoliko preveč oddaljena lokacija. Pedagoški inštitut sodeluje 
z različnimi institucijami, strokovnimi in znanstvenimi, z univerzo, z zavodi 
za šolstvo, ki vse delujejo v Ljubljani. Zato predlagam temu forumu, da bi 
med sklepe vključil ugotovitev, da je sedanje delovno mesto pedagoškega inšti- 
tuta le prehodnega značaja in da bi s stališč skupščine Socialistične republike 
Slovenije in našega zbora podprl idejo, da se ta problem uredi s pomočjo in 
sodelovanjem izvršnega sveta, sekretariata za prosveto in kulturo in vseh 
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institucij, ki se za delo inštituta posebej zanimajo. Izobraževalna skupnost SRS 
je v iskanju rešitve problema najbrž prešibka; lahko pa seveda še naprej 
sodeluje, kot je že doslej. 

Sicer pa se strinjam s tovarišem direktorjem inštituta, da težnja za raz- 
širjeno delo inštituta ni bila samo težnja ene institucije, denimo skupščine SR 
Slovenije ali izobraževalne skupnosti, ampak je bila resnično imanentna težnja 
samega kolektiva, ki v skupini štirih ljudi ni mogel več funkcionirati. To število 
pa se, kot že rečeno, realno in lepo povečuje. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Boris Feldin. 

Boris Feldin: Tovariš predsednik, tovariši poslanci, ne želim pouda- 
riti drugega kot to, da bi naš zbor moral ugotoviti, da podpiramo razvojno pro- 
jekcijo pedagoškega inštituta, ker. se bo njegovo delo gotovo izrazilo tudi v 
okviru izobraževanja na področju osnovnega šolstva. Kot nam je bilo pojasnjeno 
v uvodu in kot je v materialu navedeno, je osnovna smer razvoja začrtana po 
poprejšnjem posvetu z raznimi organi v SR Sloveniji. Menim, da je tak način 
dela, da se stvari, ki so bile v začetku vprašljive, razčistijo že prej, zelo pameten. 

V razvojnem projektu je posebej poudarjena želja, da bi se osnovala neke 
vrste medinštitutska koordinacijska skupina za načrtovanje raziskovalnega dela 
na področju vzgoje in izobraževanja, ki bi imela, domače povedano, pregled nad 
znanstvenim, raziskovanjem na področju vzgoje in izobraževanja. To se pravi, 
da ne bi vsak delal po svoje, ampak da bi vsi vedeli, kaj delajo drugi. Skupina 
bi torej koordinirala delo in ga tako tudi načrtno usmerjala. Mislim, da je tudi 
to misel, ki je navedena v materialu, potrebno posebej podpreti. 

Glede kadrov za raziskovanje na pedagoškem področju menim, da še kar 
dobro skrbimo za kader, ki bo delal na inštitutu, in morda še za kader, ki bo 
pomagal inštitutu na visokem nivoju; zavedati pa se moramo, da bo inštitut 
nujno vezan tudi na pomožni kader, ki bo delal v šolah. Zato mislim, da bi bilo 
potrebno tudi glede tega čimprej sprejeti ali predlagati določene rešitve. Pri 
tem se mi zdi, da imamo v SR Sloveniji še kakega dobrega učitelja-praktika 
z recimo 10—15-letno prakso, ki bi se ga verjetno dalo s prvostopenjskim šti>- 
dijem na katedri za pedagogiko vzgojiti za praktičnega raziskovalca v šoli in 
bodočega sodelavca inštituta. 

Glede prostorov naj bi nam tovariš direktor povedal, kakšno je stanje, ker 
so nekateri sodelavci inštituta, kot smo obveščeni, s prostori še kar zadovoljni. 
Zato naj bi nam inštitut pojasnil, ali so Groblje lahko končna rešitev, ker se dve 
tretjini dela, kakor mi je bilo rečeno, vendarle razvijata v mirnih okoliščinah, 
ena tretjina, ki je nujno povezana z delom v Ljubljani, pa je seveda nekoliko 
ovirana. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Se kdo želi razpravljati? Prosim, to- 
variš direktor Pediček! 

Dr. Franc Pediček: Glede vprašanja poslanca tovariša Feldina tole: 
Delavci pedagoškega inštituta smo se razveselili rešitve, ki nam jo je preskrbela 
izobraževalna skupnost SR Slovenije. V začetku smo z vso dobro voljo sprejeli 
situacijo, v kateri smo se znašli. Vendarle moramo zdaj ugotavljati, po izkuš- 
njah, ki smo si jih nabrali, da Grobelj nikakor ne moremo sprejeti za dokončno 
rešitev. Res je, da smo se navduševali nad obsežnostjo delovnega prostora, 
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nad lepim okoljem in tudi nad mirom, ki vlada v tej oazi; vendarle to ne more 
biti trajna rešitev, kajti mnogim raziskovalcem se sedaj delo zelo drobi, ker so 
vezani na številne komunikacije. Nad tem pa vsi tožijo. Ena izmed rešitev se 
nam ponuja — če smem dati to informacijo — in bo o njej v sredo nekakšen 
preliminarni sestanek v skupščini mesta Ljubljana. Menda tudi oni mislijo na 
pedagoški inštitut in upam, da bomo čez čas lahko dali kakšno boljšo in razve- 
seljivejšo novico. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Kolikor ne, dovolite, da sklenem to točko dnevnega reda, pri čemer naj izrazim 
zadovoljstvo, da je naš zbor lahko spoznal razvojno projekcijo pedagoškega in- 
štituta. Mislim, da pomeni tako razvojna projekcija kot krepitev pedagoškega 
inštituta uspeh (razmeroma široke skupne akcije vseh za vzgojo in izobraževanje 
odgovornih dejavnikov na Slovenskem, ko je dozorela potreba po tem, da je 
treba pristopiti k problematiki in <njenemu razreševanju bolj strokovno in bolj 
znanstveno. Pri tem je bilo kaj lahko ugotoviti, da sam pedagoški inštitut vseh 
teh številnih nalog in odprtih vprašanj ne more strokovno razreševati oziroma 
do njih zavzemati stališč, če ne bo> čimprej okrepljen in če prav zaradi takšne 
problematike ne bo čimprej prišel do svoje dolgoročne delovne orientacije. 

Glede kadrov je tovarišica Gostenčnikova jasno pokazala, po kateri poti gre 
inštitut; mislim, da je ta pot dobra, saj omogoča najhitrejšo izpopolnitev vseh 
tistih vrzeli, ki se v inštitutu in v naši pedagoški znanosti kažejo. Morda pa je 
le prav, da ob tem opozorim na nujnost in potrebo po širšem sodelovanju, na 
kar je že bilo opozorjeno, po neke vrste interdisciplinarnosti, ko gre poleg raz- 
vijanja pedagoške znanosti tudi za vključevanje ostalih znanosti, kot je psiho- 
logija, sociologija in, dalje, tudi za vključevanje strokovnjakov iz posameznih 
predmetov. Nemogoče se je ozko orientirati samo na čim intenzivnejše razvi- 
janje pedagoške vede, ne pa pri tem vključevati vsega ostalega, od česar je 
odvisno naše boljše in učinkovitejše šolsko delo. 

Če je pedagoški inštitut jedro teoretičnega raziskovanja, potem je, deloma 
iz gradiva, deloma pa tudi iz pojasnila, razvidno, da se pedagoški inštitut ne bo 
ravnal samo kot neprizadeti dejavnik v vsej naši odprti problematiki, marveč 
bo hkrati prisoten tudi v vseh dilemah in v neposredni aplikaciji nadaljnjega 
razvoja našega šolskega sistema; seveda pa tudi pri sprotnem uravnavanju 
vsega tistega zaostalega, kar je očitno in prisotno v našem šolstvu. Tu naj opo- 
zorim na neke vrste mobilizacijo, ki jo pripravlja skupščina, da bi izdelali 
dokument o dolgoročni orientaciji vzgoje in izobraževanja na Slovenskem. Pri 
teh prizadevanjih je nemogoče priti do samega okvira oziroma v prvi fazi do 
tez za takšen dokument, ne da bi pri tem vključili naše najeminentejše stro- 
kovnjake iz pedagogike in preostalih ved, ki so v neposredni zvezi z vzgojo 
in izobraževanjem. 

Če nekoliko pokomentiramo vprašanje prostorov, potem moram reči, da naš 
prosvetno-kulturni zbor podpira vse tiste predloge, ki bodo najbolj ustrezali 
samemu pedagoškemu inštitutu in razvijanju pedagoške znanosti na Slovenskem. 
Če je solucija z Grobljami začasna, potem bo seveda potrebno opozoriti vse 
odgovorne dejavnike, da skušajo v perspektivi najti trajnejšo solucijo glede 
prostorov. 

Glede kadrov mislim, da je pot, o kateri je že tekla beseda, v resnici naj- 
hitrejša, da pridemo do kolikor toliko popolne zasedbe inštituta. Res pa je tudi 
to, na kar je opozoril poslanec Feldin in o čemer je govoril tudi direktor 
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dr. Pediček, da je treba postaviti neposredno zvezo z našo pedagoško prakso 
v šolah in imeti najtesnejši stik z našimi najboljšimi praktiki in metodiki. Kajti 
le obojestransko povezovanje lahko daje najboljše rezultate. 

Končujem razpravo, pri čemer naj še posebej opozorim, da naš zbor pod- 
pira stališča odbora za vzgojo in izobraževanje in se strinja z vsemi vsebinskimi 
pripombami, ki jih stališča vsebujejo. 

Ima kdo kakšno pripombo k takšnemu sklepu? (Nihče.) Kolikor ne, konču- 
jem to točko dnevnega reda in odrejam polurni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.35 in se je nadaljevala ob 13.20.) 

Predsednik Miloš Poljanšek: Nadaljujemo sejo prosvetno-kultur- 
nega zbora in prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obrav- 
navo informacije o kategorizaciji otrok z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju. 

Informacijo sta predložila skupščini v obravnavo republiški sekretariat za 
prosveto in kulturo in republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo. 

Vprašujem, ali želi kdo od predstavnikov imenovanih sekretariatov še 
ustno pojasniti gradivo? (Ne želita.) 

Informacijo je obravnaval odbor našega zbora za vzgojo in izobraževanje 
in o tem predložil pismeno poročilo. Poročevalec je poslanec Boris Feldin. Zeli 
morda besedo? (Da.) Besedo ima predstavnik odbora za vzgojo in izobraževanje 
poslanec Boris Feldi n. 

Boris Feldin : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Če- 
tudi je pred nami le informacija o kategorizaciji ter smo program razvoja 
zavoda za usposabljanje obravnavah že na tem ziboru pred kratkim in imeli 
možnost dati pripombe nanj, ne bo odveč, če se ob informaciji dotaknemo ne- 
katerih stvari, ki nastopajo kot posledica kategorizacije. 

Kot poročevalec odbora nimam namena čitati poročila, ki ste ga dobili, in 
upam, da ste se z njimi tudi seznanili; menim le, da je potrebno nekatere stvari 
še posebej poudariti. 

Informacija ugotavlja, da lahko število prizadetih otrok v populaciji oce- 
njujemo le na osnovi evropskega poprečja, ker vzorčne raziskave, ki bi nam 
dala podatke za naše razmere, nimamo. Samo mimogrede: v prejšnji točki dnev- 
nega ireda smo razpravljali o razvojni projekciji pedagoškega inštituta in zato- 
rej lahko upamo, da bo ob realizaciji projekcije inštitut posegel tudi na raz- 
iskave na področju prizadete mladine. 

Nam pa vendarle že dosedanja praksa, vsaj na nekaterih področjih, kaže 
na to, da je na podlagi večletne kategorizacije odstotek te mladine skoraj ne- 
spremenjen in da je enak evropskemu. Tedaj vendarle lahko menimo, da tudi 
naša populacija ne odstopa od evropske ter zato nismo nekaj posebnega v sla- 
bem ali dobrem smislu. Tu menim na prizadetost v vsakem pogledu, tako glede 
telesne kot tudi duševne prizadetosti. Zato menim, da so ugotovitve v infor- 
maciji, da lahko na podlagi dosedanjih izkušenj pridemo do nekaterih sklepov 
glede nadaljnjega izvajanja kategorizacije, pravilne. 

Informacija ugotavlja, da so detekdj&ki postopki pomanjkljivi, kar ne- 
dvomno tudi drži. Vendar kategorizacijski postopek ni toliko odvisen od zmog- 
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ljivosti kategorizacijskih komisij kot prav od težavnega in poznega detekcij- 
skega postopka. 

Dalje lahko ugotovimo, da je v skupini kategoriziranih otrok največ du- 
ševno prizadetih. V informaciji imamo navedeno to število: približno 75 V 
različnih predelih Slovenije seveda drugače. Vse ostalo pa so drugačni primeri. 
Pri teh duševno prizadetih pa so prav mejni primeri in debili tisti, ki nastopajo 
v največjem odstotku, približno 86 '°/o. 

Za otroke s telesnimi motnjami in za invalide ni večjih težav tako glede 
detekcije kakor glede usposabljanja. Pri tem je posebej pomembno, da glede 
na naravo prizadetosti — slepota, naglušnost, paraliza — kategorizirajo take 
otroke komisije v zavodih, ki opravljajo usposabljanje, s čimer je tudi strokovno 
ugotovljen pravilnejši postopek. 

Drugače pa je z vključevanjem v usposabljanje prav tistih duševno pri- 
zadetih, ki se vključujejo v posebne osnovne šole. Tu se pojavljajo posebne 
težave glede možnosti vključevanja v posebne šole; to so predvsem terenske 
prilike, ne nazadnje pa prav gotovo tudi same družine, saj ni lahko dati otroka 
iz družine, še posebej pa prizadetega otroka. Največ teh otrok je iz oddaljenih 
krajev, njih mentalna razvitost pa je nizka in zato že iz varnostnih razlogov, 
vključujoč v to tudi oddaljenost v posebne osnovne šole, vožnje ah pa internat, 
ni dobra. To narekuje ustanavljanje posebnih dislociranih oddelkov posebnih 
osnovnih šol, in to tudi v krajih, kjer ni kompletnih ah popolnih posebnih 
osnovnih šol, predvsem za otroke od 1. do 4. razreda. Z rejništvom ni mogoče 
tega reševati zaradi odpora staršev, kar je razumljivo, kakor tudi zaradi tež- 
jega vključevanja teh otrok v rejniške družine. In seveda tudi zato, ker se take 
družine tudi težko najdejo. 

V zadnjih letih se pojavlja tudi odpor do vključevanja otrok v posebne 
osnovne šole, ko so kategorizirani, to pa zato, ker s končano posebno osnovno 
šolo otroci nimajo enakih možnosti za pokli-cno usposabljanje, saj delovne orga- 
nizacije raje in brez kakšnih večjih predsodkov sprejemajo v uk otroke s 5., 6., 
ah 7. razredom končane redne osnovne šole, kot pa otroke, ki so končali po- 
sebno osnovno šoto. Spoznanje takih posledic vključevanja v posebne osnovne 
šole vzbuja pri starših odpor in zato, ker je njihova privolitev v posebno osnov- 
no šolo vendarle pogoj, vedno težje in manj pristajajo na to, saj spoznavajo, 
kaj pomeni posledica vključitve v posebno osnovno šolo. 

Zato menim, da. bo posebna osnovna šola realnost takrat, ko bo večino 
otrok usposobila za določene poklice pod posebnimi pogoji. Ce tega ne bo, po- 
tem vključevanje v posebne osnovne šole na metodi samega prepričanja ni 
perspektivno; staršem je perspektiva otroka neznana in od tod tudi odpor proti 
vključitvi. 

Pravočasnost kategorizacije lahko v mnogočem prispeva tudi k zgodnejšemu 
usposabljanju, je pa seveda vezana na predkategorizacijski postopek. Nujno bi 
zato bilo, da bi čimprej in v večji meri prešli tudi nad pokategorizacijski po- 
stopek. Zgodnja detekcija — tudi triletnih otrok — je sicer koristna, lahko pa 
nevarna, če bi pomenila samo možnost kategorizacije, ne pa tudi ukrepov, da 
se motnje čimprej odpravijo ali vsaj kolikor toliko popravijo in da se s tem 
veliko prej doseže prekategorizacija. Nevarnost je torej v morebitnem žigu, ki 
bi ga tak otrok dobil, če bi ostali samo na ugotovitvah. Tudi prekategorizacija 
v času usposabljanja v posebnih osnovnih šolah ali v drugih oblikah bi morala 
postati sestavni del usposabljanja. Tako bi bila dana veliko večja vrednost 
sami kategorizaciji. Malokaterikrat se namreč zgodi, da bi se že kategorizirani 
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otrok vrnil v osnovno šolo, četudi bi bilo po določenem času v posebni osnovni 
šoli to vsekakor mogoče. 

Nujno bi bilo v programih kadrovskih šol poskrbeti za temeljna strokovna 
znanja o detekciji, tako pri bodočih vzgojiteljicah v vzgojno-varstvenih za- 
vodih kot pri bodočih razrednih učiteljih; sedanjim pa bi bilo treba v okviru 
večjega obveznega strokovnega izpopolnjevanja zagotoviti tako strokovno zna- 
nje, ki je potrebno za odkrivanje motenj v duševnem in telesnem razvoju 
otrok. Prav tako so zaradi pravočasne in pravilnejše detekcije nujno večje po- 
vezave osnovnih šol z vzgojno-varstvenimi zavodi. 

Predlogi, našteti na koncu informacije za pospešitev kategorizacije, so 
sprejemljivi, seveda ob pogoju, da ne ostanemo samo na pol poti, se pravi, do 
konca posebne osnovne šole, ampak da čimprej realiziramo tudi program raz- 
voja zavodov za poklicno usposabljanje pod posebnimi pogoji. Ob naštetih 
predlogih pa naslednje: 

Zdravstveni pregledi triletnih otrok naj res ne bodo samo zdravstveni 
pregledi, temveč teamsko delo posebnih strokovnjakov, od pediatra do psiho- 
loga, pedagoga in defektologa, saj je le tako mogoče izključiti možnost preveč 
subjektivnih ocen in ugotovitev, ki so lahko dane ob enkratnem stiku z otro- 
kom. Prav zaradi izredne občutljivosti tega je potrebno visoko strokovno in 
teamsko delo v tej zgodnji dobi, saj lahko imajo zmote usodne posledice za 
otrokov nadaljnji razvoj. Pri tem je potrebno posebej poudariti, da bi ponovna 
strokovna ocena morala postati obvezna. 

Preizkus šolske zrelosti je prav tako eden od načinov pravočasne detekcije; 
zato bi morali vsaj v slovenskem merilu poskrbeti za enotnejši preizkus, ki 
sicer lahko upošteva specifičnosti posameznih področij, mora pa biti v osnovi 
enoten, če naj rezultate tega tudi vrednotimo. Sedaj pa vemo, da zrelostni pre- 
izkus šolskih novincev v Sloveniji ni enak in da je v nekaterih območjih neko- 
liko drugačen. 

Mala šola po mojem mnenju v smislu detekcije še ni velika pridobitev, saj 
ni njen osnovni namen, da pospeši kategorizacijo in to tudi ne bi smela biti; 
pač pa lahko prispeva k pravočasni detekciji, če je bilo pri otroku pred tem 
kaj storjeno. 

Znano je, da kaj radi zamenjujemo duševno prizadete z vedenjsko ali 
osebnostno motenimi; zato bi bilo nujno poskrbeti za večjo mrežo diagnostičnih 
postaj, ki jih imamo sedaj le v Mariboru in Ljubljani. Na ta način bi pre- 
cejšnjemu številu otrok pravočasno pomagali in ne samo ugotavljali, da je z 
njim nekaj narobe ter ga okarakterizirali kakor duševno prizadetega. Tu mislim 
predvsem na novejša spoznanja glede možganskih okvar zaradi razhčnih vzro- 
kov, od poroda do bolezni, in posledic tega v vedenjski in osebnostni motenosti. 

Sistematično spremljanje otrok v prvem razredu bi moralo postati pravilo, 
ki bi moralo veljati vedno in predvsem za že kategorizirane in v usposabljanje 
že vključene otroke. Primerov, da se otrok po usposabljanju v posebni šoli vrne 
v osnovno šolo, pa je malo, če sploh so. 

Posebej bi bilo treba podčrtati ugotovitev informacije, da je za postopek 
kategorizacije pomembna strokovnost komisij, ki naj bodo sestavljene iz takih 
ljudi, ki imajo na tem področju tudi izkušnje, saj kategorizacija določi pomoč 
prizadetemu otroku. Dovolj glasno bi morah povedati in se tudi zavedati, da 
bi bilo vse delo kategorizacije zaman, če ne bomo izpolnjevali sistema varstva, 
usposabljanja in zaposlovanja prizadetih, na kar ob sprejemanju različnih ukre- 
pov zelo radi pozabimo. 
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Na koncu je treba dati priznanje obema sekretariatoma, da sta s to infor- 
macijo nakazala vsaj temeljne probleme in nas seznanila tudi s težavami. 
Obema je treba dati priznanje tudi za pripravo popravka pravilnika o kate- 
gorizaciji, ki bo sedaj v pristojnosti republike. Sicer pa se je zbor lahko sezna- 
nil z ostalimi problemi s tega področja že ob sprejemanju programa za razvoj 
zavodov. 

Predsednik Miloš Poljan še k: Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
(Nihče.) 

Končujem razpravo in predlagam, da zbor podpre stališče odbora za vzgojo 
in izobraževanje hkrati z vsem, kar je v ustnem pojasnilu podal tudi poslanec 
Feldin. Se strinjate? (Vsi poslanci se strinjajo.) 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v svete visokošolskih zavodov 
in njihovih združenj in o določitvi delovnih in drugih organizacij, ki delegirajo 
svojega predstavnika v te svete. 

Predlog odloka je predložila komisija skupščine SR Slovenije za volitve in 
imenovanja. Želi njen predstavnik poslanec Emil Roje še ustno pojasniti pred- 
log? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Končujem razpravo in 
predlagam, da sprejme naš zJbor naslednje mnenje: 

»Prosvetno-kulturni zbor skupščine SR Slovenije je na podlagi 9. člena od- 
loka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije na seji 
dne 22. novembra 1971 obravnaval predlog odloka o imenovanju predstavnikov 
družbene skupnosti v svete visokošolskih zavodov in njihovih združenj in o 
določitvi delovnih in drugih organizacij, ki delegirajo svojega predstavnika v 
te svete. 

Prosvetno-kultumi zbor se s predlogom odloka strinja.« 
Kdor je za takšno mnenje, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 

roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlagano 

mnenje, ki ga bom posredoval predsedniku republiškega zbora. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanj a. 

Teh se nam je nabralo več, ker smo na zadnji seji zbora to točko odložili. 
Poslanec Emil Roje je na 23. seji našega zbora postavil poslansko vprašanje 

o možnosti vpisa absolventov osnovne šole v šole druge stopnje. Izvršni svet je 
sporočil, da bo na vprašanje odgovoril namestnik republiškega sekretarja za 
prosveto in kulturo tovariš Roman Oberlinfcner. 

Roman Oberlintner: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Tovariš Emil Roje, poslanec tega zbora, je postavil v zvezi z letošnjimi 
vpisom učencev na srednje šole naslednja vprašanja: 

1. Koliko absolventov osnovnih šol v Sloveniji zaradi pomanjkanja šolskega 
prostora letos ne bo nadaljevalo šolanja? 

2. Ali sta izvršni svet in republiška izobraževalna skupnost že razpravljala 
o tem, kako perspektivno reševati ta problem? 
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3. Kako nameravajo predlagatelji projekcije dolgoročnega razvoja Slovenije 
realizirati predvideni visok odstotek zajemanja učencev na šole druge stopnje? 

Odgovarjam: Na prvo vprašanje je nemogoče dati natančen odgovor, ker 
zavod za statistiko še ni posredoval popolnih podatkov o številu učencev, ki so 
dokončali osnovno šolo v šolskem letu 1970/71. Dalje ni moč dobiti podatkov, 
koliko učencev z dovršeno osnovno šolo je bilo odklonjenih v prejšnjih letih in 
so bodisi doma bodisi v delovnem razmerju čakali na možnost vpisa letos. Upo- 
števati je treba tudi določeno število učencev iz drugih republik, ki so se vpisali 
v slovenske srednje šole. 

Po oceni je končalo v slovenskih osnovnih šolah osmi razred v šolskem letu 
1970/71 okrog 21 000 učencev. Republiški sekretariat za prosveto in kulturo je 
tudi ob letošnjem vpisu izvedel anketo vpisanih učencev v prvi razred srednjih 
šol. Po tej anketi je bilo v slovenske srednje šole sprejetih 23 850 učencev z 
ustreznimi pogoji. Tu so seveda všteti tudi učenci, ki so dokončali osnovno 
šolo v prejšnjih letih oziroma učenci iz drugih republik. 

Zaradi premajhnih zmogljivosti je bilo po tej anketi odklonjenih v srednje 
šole 2580 učencev. Kljub temu je bilo po končanem, vpisu še 1595 prostih mest 
v srednjih šolah, računajoč celo Slovenijo. Pri vprašanju vpisa učencev v sred- 
nje šole pa ne gre le za premajhne kapacitete, ampak tudi za neustrezno mrežo 
šol, za prevelik pritisk na večje centre, za manjše zanimanje za nekatere po- 
klice in podobno. 

Organi izvršnega sveta in republiška izobraževalna skupnost so razprav- 
ljali o perspektivnem reševanju problema šolskega prostora za, srednje šole in 
je v srednjeročnem kakor tudi v dolgoročnem planu razvoja naše republike 
predvideno povečanje kapacitet. V šolskem letu 1974/75 naj bi imeli ob količ- 
niku 1,3 učne izmene 55 000 sedežev nasproti sedanjemu količniku 1,5 izmene 
z 39 800 sedeži v šolskem letu 1968/69. Republiška izobraževalna skupnost je 
sprejela v svoj delovni načrt tudi nalogo, da prouči mrežo srednjih šol, ki bo 
ustrezala tako potrebam posameznih panog gospodarstva in družbenih služb 
kakor tudi potrebam posameznih regij. V stališčih o dolgoročnem družbenem 
razvoju Slovenije, ki so ga predložili izvršni svet, Zveza sindikatov in gospo- 
darska zbornica, je poudarjeno, da bo naraščanje obsega in kvalitete izobraže- 
vanja terjalo povečevanje sodobnemu pouku prilagojenega šolskega prostora 
in zmogljivosti dijaških in študentskih domov. Dalje, da bomo v srednješolski 
sistem postopoma zajeli okrog 70'% mladine v Sloveniji v starosti od 15. do 19. 
leta ter da bomo delež sredstev za izobraževanje povečevali hitreje, kot bo 
rastel družbeni proizvod. 

Ta stališča je obravnavala republiška skupščina v juliju tega leta in tedaj 
sprejela odlok o izdelavi resolucije o dolgoročnem razvoju. Izvoljena komisija 
bo v resoluciji predlagala izhodišča tudi za realizacijo predvidenega visokega 
odstotka zajemanja učencev v šole druge stopnje. Trenutno o načinu realizacije 
seveda še ni mogoče govoriti, saj predlog še ni bil dokončno sprejet. Nobenega 
dvoma pa ni, da bodo morah pristojni organi pripraviti program za izvedbo 
dolgoročnega družbenega razvoja Slovenije tudi na področju vzgoje in izobra- 
ževanja. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Poslanec Boris Feldin je na 23. seji 
zbora zastavil poslansko vprašanje v zvezi s posledicami uporabe zakona o pod- 
laganju depozita pri investicijskih vlaganjih v nove negospodarske in nepro- 
izvodne investicije na področju šolstva in otroškega varstva. 
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Izvršni svet je sporočil, da bo na vprašanje odgovoril pomočnik republiškega 
sekretariata za finance Miro Kert. 

Miro Kert : Tovariš predsednik, tovarišioe in tovariši poslanci! Na po- 
slansko vprašanje tovariša Borisa Feldina dajemo naslednji odgovor: 

Ukrepi, določeni z zakonom o polaganju depozita pri investicijskih vlaga- 
njih v nove negospodarske in neproizvodne investicije, bodo vsekakor omejili 
sprejemanje in izvajanje novih investicijskih odločitev do konca prihodnjega 
leta. Smoter tega ukrepa je stabilizacijski. Bo sicer vplival na določeno odla- 
ganje začetka gradnje nekaterih objektov, kar pa po naši oceni še ne pomeni, 
da bo zaostanek, ki bo nastal iz tega razloga, enak času, za katerega velja ob- 
veznost polaganja depozita, ker bodo temeljitejše uvodne priprave vendarle 
skrajševale tudi dobo gradnje objektov. 

Predpis je bil sprejet po hitrem postopku in ga kot stabilizacijskega nismo 
zavračali. Menimo, da je trajanje veljavnosti predpisa do 31. 12. 1972 razme- 
roma kratka doba in da bo potrebno vztrajati pri njegovih določilih v tem 
obdobju, da bi s tem podprli stabilizacijske težnje. 

Od republiške izobraževalne skupnosti smo sprejeli obvestilo, da se ana- 
liza o obsegu sredstev, ki bi bila v SR Sloveniji potrebna za novogradnjo na 
področju šolstva in otroškega varstva, pripravlja. Tovarišu poslancu jo bomo 
pismeno dostavili. 

Na 4. točko vprašanja tovariša poslanca pa je republiška izobraževalna 
skupnost dala naslednji odgovor: 

Izvršni odbor izobraževalne skupnosti SR Slovenije je na svoji seji dne 
21. oktobra 1971 obravnaval problematiko v zvezi z obveznim polaganjem de- 
pozita pri investicijskih vlaganjih v nove negospodarske in neproizvodne inve- 
sticije. Izvršni odbor izobraževalne skupnosti SR Slovenije je podprl pobudo 
naših poslancev v zvezni skupščini, da se vprašanje 30-odstotnega depozita na 
področju vzgoje in izobraževanja postavi na dnevni red seje pirosvetno-kultur- 
nega zlbora zvezne skupščine. Kot možnost alternativne rešitve je izvršni odbor 
predlagal, da se ob morebitni ohranitvi obveznega depozita ublažijo zakonski 
pogoji, tako da se lahko uporaba sredstev sprosti že po končani gradnji, torej 
pred potekom dveh let. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Prosim, poslanec Boris Feldin. 

Boris Feldin: Tovariš predsednik, tovairišice in tovariši poslanci! Če 
v času skoraj treh mesecev ni bilo mogoče kaj boljšega odgovoriti, mi je zelo 
žal, saj sem zdajle zvedel, kar sem vedel že od začetka. 

Z odgovorom nisem zadovoljen iz več razlogov: 
Prvič: Odgovor mi ne pove, kdo je taka stališča v Sloveniji zavzel in komu 

jih je sporočil. Rad bi poznal tiste organe, ki so taka stališča podprli. Ali je to 
bila skupščina, posamezni organi itd.? Tako bi ob koncu tega obdobja, tudi 
vedeli, na koga naj se obrnemo, ko bo kaj ostalo nerešeno, ne pa, da bomo 
samo ugotavljali, da smo vse stabilizirali. 

Drugič: Pismenega odgovora nisem dobil, vsaj do danes še ne. Lahko, da 
je na poti, pa so snežne težave onemogočile, da bi ga prej dobil. 

Tretjič: Menim, da bi naš zbor moral podpreti oba zvezna poslanca, ki sta 
enako vprašanje sprožila v zvezni skupščini. Kolikor sem obveščen, je zvezna 
skupščina zaprosila za mnenje vse republike. Naša republika ni odgovorila, kar 
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lahko pomeni, da se strinja z depozitom ali pa da še ni bilo časa to vprašanje 
proučiti. Mislim, da bi bila dolžnost našega zbora, da podpremo oba poslanca pri 
morebitni spremembi predpisa, toda ne v tem smislu, da se lahko depozit upo- 
rablja šele po predpisani dobi, ampak da zveza prenese pristojnost predpiso- 
vanja depozita na republike. Tu pa se bomo dogovorili, ah smo za ah proti. 

Četrtič: V zadnjem času nastopajo še »lepša« navodila ob depozitu, ko 
morajo vsi zavodi polagati obvezen 30-odstotni depozit tudi za obnavljanje učil, 
opreme, knjižnic in podobno. S tem se —- tako kaže — strinjajo naši izvršni 
organi v republiki; če je predlagatelj zakona imel to v mislih, potem res ne 
vem, ah ima še smisel, da govorimo o potrebnih izboljšavah v osnovnem šolstvu. 

Zato bi prosil tovariša predsednika, da v skladu s poslovnikom proučimo 
predlog, da vprašanje posledic depozita postavimo na naslednjo sejo zbora kot 
posebno točko dnevnega reda. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Slišali smo predlog, da damo na dnev- 
ni red prihodnje seje zbora dokaj aktualno vprašanje depozita, ki na nek način 
bistveno vpliva na materialno, da ne rečem investicijsko dejavnost v šolstvu 
pa tudi v drugih sferah. Kdor je za predlog poslanca Feldina, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Naj izkoristim to priliko, čeprav ne sodi v ožji okvir obravnavane točke 
dnevnega reda, in povem, da se slovenski poslanci v zveznem prosvetno-kul- 
turnem zboru v resnici zavzemajo' za to, da se odločitev glede depozita prenese 
na republike. Menim, da lahko v našem zboru to pobudo podpremo, da potem, 
kot je že bilo dogovorjeno, razpravljamo v našem zboru še o tem, ali je; v naši 
republiki v resnici smiselno in koristno uveljavljati načelo depozita ali ne. 

Med nami je poslanec zveznega prosvetno-kulturnega zbora tovariš Boris 
Lipužič, ki bo lahko, če se tako zedinimo, prenesel našo podporo v zvezni pro- 
svetno-kultuirni zbor. Se strinjate s tem? (Poslanci se strinjajo.) 

Nadaljujemo s poslanskimi vprašanji. Poslanec Jernej Lenič je zastavil pi- 
smeno poslansko vprašanje o letos zgrajenih in adaptiranih šolskih poslopjih 
ter njihovem financiranju. Izvršni svet je sporočil, da bo na vprašanje odgovoril 
Ludvik Zaje, predsednik izvršnega odbora izobraževalne skupnosti. Ker tova- 
riša Zajca ni, tu pa že imamo pismeni odgovor, prosim sekretarja našega zbora, 
da nam ga prebere. 

Gojmir Komar: Poslanec prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR 
Slovenije tovariš Jernej Lenič je v zvezi z gradnjo osnovnošolskih prostorov 
zastavil naslednja vprašanja: 

1. Kohko šolskih poslopij za potrebe osnovnih šol je bilo letos zgrajenih in 
koliko adaptiranih? 

2. Kaj to pomeni v odnosu do republiške akcije »za stoletnico šolstva sto 
šol«? in 

3. Kolikšna sredstva so bila pri tem angažirana s strani republike, bank, 
prizadetih občin in občanov (prek samoprispevka)? 

Ker so vprašanja medsebojno močno povezana, je tudi odgovor nanje 
skupen: 

V letu 1971 je bilo zgrajenih 42 novih šolskih objektov, v katerih je 260 
učilnic, 15 telovadnic, celotna bruto zazidalna površina pa je 48 876 m2. V letih 
1969 in 1970, ko se je začela republiška akcija »za stoletnico šolstva sto šol«, 
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pa je bilo zgrajenih 25 novih šolskih objektov, v katerih je 191 učilnic, 10 telo- 
vadnic, bruto zazidalna površina pa je 34 547 m2. 

K novim objektom lahko prištejemo še zazidave k starim kakor tudi do- 
zidave z adaptacijami starih objektov. 

V letošnjem letu je bilo dozidanih 9 objektov z 22 učilnicami in 5 telo- 
vadnicami v skupni bruto zazidalni površini 2634 m2. Dozidanih in adaptiranih 
je bilo 6 objektov, v katerih je 39 učilnic in 3 telovadnice, skupna bruto zazi- 
dalna površina pa je 5839 m2. 

V prejšnjih dveh letih pa so bili dozidani 4 objekti z 19 učilnicami in z 2 
telovadnicama v skupni bruto zazidalni površini 2053 m2. Dozidanih in. adap- 
tiranih pa je bilo 9 objektov s 64 učilnicami in 4 telovadnicami, skupna bruto 
zazidalna površina pa znaša 9751 m2. 

Še podatki o sredstvih: 26 °/o ali 57 531 935 din je bilo vloženih iz bančnih 
sredstev; 23 % ali 49 399 774 din iz sredstev krajevnega samoprispevka; 17®/o 
ali 38 495 169 din iz sredstev izobraževalne skupnosti SR Slovenije; 13®/o- ali 
29 155 059 din iz občinskih proračunov; 12% ali 25 208 722 din-iz sredstev go- 
spodarskih organizacij; 4% ali 8 891 124 din iz sredstev temeljnih izobraževalnih 
skupnosti; 1% ali 2 192 845 din iz sredstev izvršnega sveta skupščine SR Slo- 
venije in 4% ah 9 513 003 din iz preostalih sredstev. 

V letih 1969—'1971 je bilo skupno porabljeno 219 357 631 dinarjev. 
Če sumiramo dosedanja prizadevanja v okviru akcije »100 let — sto šol«, 

lahko ugotovimo, da smo doslej zgradili že 67 novih objektov, k tem pa lahko 
prištejemo še vse dozidane ter adaptirane objekte, ki jih je 28. Akcija je torej 
potekala zelo uspešno. 

Navedeni podatki pa so pomanjkljivi, ker nam kljub večkratni urgenci ni 
uspelo dobiti poročila temeljnih izobraževalnih skupnosti Ljiubljane, Tržiča, 
Ribnice, Šmarja pri Jelšah in Slovenske Bistrice. Ce bi dobili podatke tudi od 
naštetih temeljnih izobraževalnih skupnosti, bi bila slika še ugodnejša. 

Kljub vztrajnemu prizadevanju slovenske skupnosti v akciji »100 let — 
100 šol«, pa akcije 1973. leta ne smemo končati, saj moramo glede na število 
obstoječih zgradb tudi vnaprej letno zgraditi vsaj 14 novih šolskih objektov, če 
želimo obdržati v uporabi dosedanje kapacitete šolskih prostorov. 

Poleg tega pismenega odgovora dobi tovariš poslanec še priložene tabele, 
ki jih v ustnem odgovoru ni mogoče posredovati. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Poslanec Jože Melanšek je na 24. seji 
postavil poslansko vprašanje v zvezi z uveljavljanjem in financiranjem nove 
matematike v osnovnih šolah, pred kratkim pa je to vprašanje še dopolnil. 
Izvršni svet je sporočil, da bo na vprašanje odgovoril direktor zavoda za šolstvo 
SR Slovenije tovariš Boris Lipužič. 

Boris Lipužič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Poslanec prosvetno-kulturnega zbora tovariš Jože Melanšek je postavil naslednja 
poslanska vprašanja: 

Med novostmi dela zavoda za šolstvo v letošnjem letu je tudi nova mate- 
matika. Po enomesečnem šolskem delu in glede na dokaj različen pristop in 
odnos do te novitete postavljam naslednja vprašanja: 1. Kako se uveljavlja nova 
matematika v naših šolah, kakšen odnos kažejo učitelji in kakšen starši? 2. Kako 
se je financirala nova matematika v občinah oziroma kako so temeljne izobra- 
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ževalne skupnosti gledale na to? Kolikšen je bil delež staršev, kolikšen delež šol 
in koliko so dale temeljne izobraževalne skupnosti? Kako je bilo urejeno to 
financiranje v dopolnjevanih občinah, kako v nedopolnjevanih in koliko se 
s tem uresničujejo načela o brezplačnih učbenikih? 

Najprej bom odgovoril na ta vprašanja, kasneje pa še na dopolnilna. 
1. Odgovor: Kot je znano, je zavod za šolstvo SR Slovenije v šolskem letu 

1971/72 na podlagi sklepa strokovnega sveta uvedel v vse prve razrede osnovnih 
šol v Sloveniji novo učno vsebino, oblike in metode dela pri pouku mate- 
matike. S tem je začel uresničevati projekt modernizacije osnovnošolske mate- 
matike, ki se bo postopno nadaljeval v naslednjih razredih, tako da bo v osmih 
letih v celoti reformiran pouk matematike v osnovni šoli. Hkrati z uvajanjem 
novosti v osnovnošolski pouk matematike smo med drugim zastavili tudi štu- 
dijsko spremljavo pouka nove matematike. Odločili smo se, da z longitudinalnimi 
in presečnimi študijami sproti ugotavljamo ustreznost učne snovi, učbenikov 
in strokovno usposobljenost učiteljev s pedagoškega in psihološkega vidika. 

Parcialna analiza dosedanjih izkušenj pri uresničevanju projekta moderni- 
zacije osnovnošolske matematike je pokazala, da je nova učna snov v primerjavi 
s prejšnjo za učence bolj privlačna, kar nam je v vprašalniku zatrdilo 94,80 °/o 
učiteljev prvih razredov. Stališča učiteljev do nove učne vsebine so pozitivna, 
saj. jih je 94,81°/o izjavilo, da je učna snov glede težavnosti -ustrezna, 4 %> trdijo, 
da je snov pretežka in le 1,29 %> učiteljev ugotavlja, da je učna snov prelahka. 
Izjavljajo, da je pouk matematike v prvem razredu pester, dinamičen in zani- 
miv. Uveljavljata se ustvarjalnost učencev ter notranja diferenciacija pouka, 
pri urah matematike vlada delovna disciplina učencev. Učitelji tudi menijo, da 
smo jih za pouk matematike v prvem razredu dovolj usposobili; to izjavlja 
72,2Q%> učiteljev. Da smo jih zadovoljivo usposobili, trdi 24,60%, in le 3,2 °/o 
učiteljev prvih razredov meni, da smo jih premalo usposobili za praktično delo 
v razredu. Hkrati ugotavljajo, da nove oblike in metode dela pri novi matema- 
tiki zahtevajo od njih več dela, da so priprave na pouk obsežne in zahtevne. 
Največ težav so v mesecu septembru čutili učitelji v kombiniranih oddelkih; 
še zlasti so bili v zadregi, kako učence tiho zaposliti. 

Ob začetku šolskega leta je bilo po šolah v Sloveniji nad 1000 roditeljskih 
sestankov, katerih se je udeležilo okrog 25 000 staršev učencev prvega razreda. 
Analiza sestankov je pokazala, da so starši modernizaciji osnovnošolske mate- 
matike naklonjeni. Iz zapisnikov je razvidno, da so reformo pouka matematike 
sprejeli z razumevanjem. S posebnim pismom je zavod za, šolstvo SR Slovenije 
ob začetku šolskega leta seznanil s smotrnim potekom reforme vse starše. Pri- 
bližno tretjina staršev je zaskrbljena, ker menijo, da ne bodo mogli pomagati 
otrokom pri učenju, zato jih mnoge šole vabijo k pouku in jih še posebej 
seznanjajo z novim načinom dela. Delavska univerza Borisa Kidriča v Ljubljani 
pa je v program šole za starše vključila tudi novo matematiko za starše. Številne 
šole v Sloveniji mesečno sklicujejo roditeljske sestanke za prvi razred, kjer 
jih učitelji seznanjajo z učno snovjo naslednjega meseca. 

Po teh analizah, ki jih je opravil zavod za šolstvo, lahko sklenemo, da je 
vrednotenje nove učne vsebine, oblik in metod matematike v osnovni šoli v ve- 
čini pozitivno ter da je stališče staršev in učiteljev do modernizacije osnovno- 
šolske matematike dokaj ugodno. 

Glede financiranja projekta modernizacije osnovnošolske matematike je 
stanje naslednje: Kritje stroškov strokovnega usposabljanja učiteljev je zago- 
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tovila izobraževalna skupnost SR Slovenije. Na pobudo zavoda za šolstvo SR 
Slovenije so učbenike, logične bloke in ploščice za učence naročile in poravnale 
stroške temeljne izobraževalne skupnosti v petdesetih občinah. Teh občin ne bi 
navajal, ker bomo poslancu dali odgovor tudi v pismeni obliki. V teh občinah 
so šole predpisale obrabnino v višini 7 do 20 % od skupne vrednosti 34,00 din. 
V tem znesku so vključeni učbenik, ki stane 17,50 din, logični bloki, 10,00 din in 
ploščice, 6,50 din. Maloprodajna cena učbenika in drugega didaktičnega ma- 
teriala pa znaša skupaj 40,50 din. 

V občinah Jesenice, Radovljica in Zagorje krijejo stroške učbenikov za 
učence temeljne izobraževalne skupnosti, preostale stroške, to je za logične bloke 
in ploščice, pa šole. Temeljna izobraževalna skupnost Kočevje je sklenila, da 
krije stroške za. učbenike in didaktični material za učence podružničnih šol in 
centralno šolo v Fari in deloma učencem na centralni šoli Kočevje. V občini 
Domžale krijejo stroške za učbenik starši, druge izdatke pa šole. Občina Po- 
stojna bo šolam povrnila izdatke nad 10 din na učenca. V celjski občini bodo 
šole dobile regres v višini od 35 do 55 °/o. V občinah Velenje in. Mozirje plačajo 
učbenike, logične bloke in ploščice starši sami. Temeljna izobraževalna skupnost 
Velenje je kupila le 80 izvodov učbenikov za socialno ogrožene učence. 

Glede na visoko število občin, ki krijejo stroške za učbenike učencev, se 
z modernizacijo osnovnošolske matematike postopoma (uresničuje načelo brez- 
plačnih učbenikov. Zavod za šolstvo bo v kratkem predložil republiški izobraže- 
valni skupnosti informacijo o stroških za nabavo učbenikov in drugih učnih pri- 
pomočkov v občinah, kjer temeljne izobraževalne skupnosti prejemajo dopol- 
nilna sredstva od izobraževalne skupnosti Socialistične republike Slovenije. 

Nadaljnja poslančeva vprašanja: »Kaj pravi zavod za šolstvo SR Slovenije 
na to, da morajo učenci v prvem razredu zaradi preobsežnega gradiva na račun 
moderne matematike podaljševati ure, ker je snovno ne morejo predelati? Kako 
to delo poteka v kombiniranih oddelkih in ali so kakšne možnosti, za. takšno 
načrtovanje smeri, da bi. bil pouk moderne matematike bolj sistematičen in 
racionaliziran ?« 

Odgovor: Ker nam ni znana velikost vzorca, na katerem, je poslanec Jože 
Melanšek ta pojav proučeval, ne moremo oceniti veljavnosti ugotovitev. Po 
indikatorjih rezultatov naše populacijske spremljave ne moremo sklepati, da je 
učni .načrt preobsežen in da po<uk ni sistematičen in racionaliziran. Nasprotno; 
že sama arbitrarna validacija učnega načrta je pokazala, da je učna snov siste- 
matično razporejena in je v ospredju učne snovi pojmovni vidik, tako da si 
učenci hkrati z oblikovanjem temeljnih pojmov iz teorije množic pridobivajo 
potrebno metodo spoznavanja nasploh. Zato se spreminja funkcija matematike 
v osnovni šoli. Cas manj kot treh mesecev, kar smo uvedli novo matematiko 
v prvi razred osnovne šole, pa je prekratek za dokončne sodbe ali za napove- 
dovanje. Kako se nova matematika vrašča v vzgojno-izobraževalni proces naše 
osnovne šole, spremlja zavod sistematično in programsko in edino ti podatki so 
nam merilo za kakršnokoli odločanje in spreminjanje pojava. Rezultati spremlja- 
ve pa bodo na razpolago vsej javnosti takoj, ko bodo zbrani in obdelani. 

Pripominjamo, da zavod za šolstvo SR Slovenije doslej razpolaga z na- 
slednjim: z arbitrarno validacijo učnega načrta za prvi razred, z učbenikom in 
priročnikom za pouk matematike v prvem razredu, z delovnim zvezkom, potreb- 
nimi učnimi pripomočki in pomagali, z vzorcem časovne razporeditve učne snovi 
in s podobnimi učnimi načrti za štiri mesece, z rezultati formativne spremljave 
za mesec september in oktober, z operativnim planom za leto 1975. 
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In zadnje vprašanje: »Delovnih zvezkov, ki so bili obljubljeni skupno z 
učbenikom in drugim materialom, na šolah še vedno ne uporabljajo, ker jih pač 
še ni. Kje so vzroki in kdo je za to odgovoren?« 

Odgovor: Zavod za šolstvo je v skladu s pravilnikom o postopku za potrje- 
vanje učbenikov in priročnikov za osnovne šole {Uradni list SRS, 20/70) sklenil 
z založbo »Mladinska knjigam pogodbo, s katero se je založba zavezala, da bo 
izdala delovni zvezek za matematiko za prvi razred osnovne šole do začetka 
šolskega leta. Zaradi tehničnih težav delovni zvezek ni izšel; bil pa je šolam 
dan na razpolago 3. novembra 1971. Pred tem pa je zavod za šolstvo razmnožil 
delovni zvezek in so ga po en izvod prejeli učitelji prvih razredov že v juniju 
kot seminarsko gradivo. Tako so imeli vzorec za sestavljanje analognih nalog iz 
delovnega zvezka, ki naj bi ga začeli uporabljati v oktobru. Ker so učitelji 
imeli po en izvod delovnega zvezka, so lahko enomesečno zamudo kompenzirali 
z nalogami, ki so jih sami razmnoževali. Skupno^ so potrebovali 14 takih nalog 
ali tri liste. Pri pouku pa so lahko delali tudi brez teh nalog in jih na mnogih 
šolah uporabljajo sedaj za poglabljanje in utrjevanje znanja. 

O vseh vprašanjih v zvezi z uresničevanjem projekta modernizacije osnov- 
nošolske matematike, o podrobnem operativnem programu in mrežnem planu 
za izvajanje tega projekta pa se bodo lahko tovarišice in tovariši poslanci 
seznanili v bližnji prihodnosti, ko bo zavod za šolstvo predložil skupščini prvo 
poročilo o modernizaciji osnovnošolske matematike. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Poslanec Ciril Plut je na 24. seji 
zastavil poslansko vprašanje v zvezi, s sredstvi, ki jih je federacija odstopila 
republiki. Izvršni svet je sporočil, da bo na vprašanje odgovoril republiški sekre- 
tar za prosveto in kulturo tovariš Slavko Bohanec. 

Slavko Bohanec : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Poslanec Ciril Plut sprašuje takole: 

»V letošnjem letu so bila odstopljena sredstva iz zveze v znesku 5 milijard 
starih dinarjev. Rečeno je bilo, da. se bo del teh sredstev, okrog 1 milijarde 
600 milijonov, porabil za investicije v srednjem šolstvu. Zanima, me, kaj je 
s tem dogovorom, oziroma ali je morda že sklenjeno, da bo ta sredstva dobila 
republiška izobraževalna skupnost za investicije v šolstvu oziroma za srednje 
šole?« 

Na postavljeno vprašanje dajem naslednji odgovor: 
Federacija je republikam odstopila udeležbo pri zveznem prispevku iz oseb- 

nega dohodka iz delovnega razmerja za financiranje invalidskega varstva in 
namensko dotacijo za nekatere izdatke služb za notranje zadeve. V aprilu pa 
je sprejela zakone, s katerim se je preneslo na republike še financiranje bene- 
ficiranih pokojnin borcev. Kot kompenzacijo za vse navedene oblike financiranja 
je hkrati sprejela zakona o povečani 24-odstotni udeležbi republik pri zveznem 
prometnem davku s tem, da je odpadla zvezna dotacija in udeležba pri prispevku 
iz osebnega dohodka, ker je zveza že tako ukinila zvezni prispevek iz osebnega 
dohodka. Z rebalansom iz republiškega proračuna so bile vse te spremembe 
vključene v republiški proračun za leto 1971. 

V naši republiki je povečana udeležba pri zveznem prometnem davku po- 
menila 46 milijonov novih dinarjev več, kot pa so znašale obveznosti, ki jih 
je republika prevzela. Sredstva v višini 46 milijonov so ostala ob rebalansu 
nerazporejena. Doslej pa je na račun sredstev že z zakonom sprejeta obveznost 
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za nadaljnje financiranje kliničnega centra v znesku 25 milijonov novih di- 
narjev. 

Osnutek sredstev v višini 21 milijonov še ni razporejen. Pripravljena bo 
celotna bilanca sredstev za leto 1972, kjer bodo vključeni tudi predlogi za upo~ 
rabo teh sredstev, kakor med drugim, tudi obveznosti republike, ki izvirajo 
iz izvenproračunske bilance federacije. O tem bo v bližnji prihodnosti raz- 
pravljala in odločala skupščina SR Slovenije. 

Predsednik Miloš Poljanšek : Poslanec Janez Svajncer je dal pisme- 
no poslansko vprašanje v zvezi z uvedbo odlikovanj Socialistične republike Slo- 
venije. Izvršni svet je sporočil, da bo na vprašanja odgovoril član izvršnega 
sveta dr. Vladimir Bračič. 

Dr. Vladimir Bračič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Na poslansko vprašanje Janeza Svajncerja -dajem naslednji odgovor: 

V osnutku XLV. dopolnila k ustavi Socialistične republike Slovenije je med 
drugim povedano, da predsedstvo skupščine podeljuje odlikovanja Socialistične 
republike Slovenije. Glede na to, da sedaj obstajajo samo odlikovanja na podlagi 
zveznih predpisov, bo potrebno po sprejetju ustavnih dopolnil izdati zakon o 
odlikovanjih SR Slovenije. S tem zakonom bo potrebno- ustanoviti republiška 
odlikovanja in določiti njihove statute. Sprejem zakona o odlikovanjih SR Slo- 
venije je predviden v zakonodajnem programu republike, ki bo realiziran do 
leta 1973. 

Predsednik Miloš Poljanšek : Poslanec Dušan Sinigoj je postavil 
poslansko vprašanje v zvezi z odnosom fakultetnih učiteljev do sodelovanja pri 
obveznem strokovnem izpopolnjevanju učiteljev osnovnih in srednjih šol. Ker 
poslanca Sinigoj a, ni na seji, bo odgovor posredovan prihodnjič; moram pa pove- 
dati, da izvršni svet tudi ni določil, kdo bo na to poslansko vprašanje odgovarjal. 

Poslanec Miran Hasl je pismeno zastavil vprašanje v zvezi z investicijskimi 
vlaganji na gospodarskih in negospodarskih področjih. Izvršni svet je sporočil, 
da bo na to vprašanje odgovoril predstavnik republiškega sekretariata za finan- 
ce. Prosim, tovariš Miro Kert. 

Miro Kert: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Na do- 
datno vprašanje tovariša Hasla v zvezi s 30-odstotnim depozitom dajemo na- 
slednji odgovor: 

Republiški predpis o uporabi 30-odstotnega depozita je v pripravi in bo 
skupščini predložen predvideno v decembru. Koliko sredstev se bo na ta način 
v republiki zbralo, se ne da ugotoviti, ker so vplačila odvisna od investicijskih 
odločitev. O tem, za kaj se bodo sredstva uporabljala, bo odločila skupščina 
SR Slovenije; naše mnenje pa je, naj bi bila sredstva uporabljena v okviru 
reeskontne politike. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Miran Hasl. 

Miran Hasl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Glede 
na to, da bomo že tako imeli posebno točko o depozitih, se v to ne bi spuščal. 
Pač pa vam bi prebral nekaj odlomkov iz odgovora, ki mi ga je izvršni svet 
poslal na moja vprašanja v zvezi z investicijami na področju gospodarstva in 
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negospodarstva. Ker so bile investicije pravzaprav osnovni razlog za uvedbo 
depozita, menim, da je prav, da vas seznanim s tem, kar sem. dobil. Citiram: 

»Ko govorimo o investicijah in njihovem obsegu in vplivu na izvajanje 
stabilizacijske politike, navadno mislimo na bruto investicije v osnovna sredstva, 
ki so eden od najpomembnejših faktorjev gospodarskega razvoja. Pri tem ni 
toliko pomemben obseg kot ravno efektivnost kapitalnih naložb. Pregled vlože- 
nih finančnih sredstev v osnovna sredstva po podatkih SDK' za gospodarstvo 
in negospodarstvo je v tabeli 1. Toda o tem pozneje. 

Pri tem velja opozoriti, da je zvezni zavod za statistiko ugotovil, da so 
stvarne veličine investicijske potrošnje občutno višje od onih, evidentiranih pri 
SDK, ki spremlja le odgovarjajoče finančne tokove. V pogledu večine in struk- 
ture izvorov sredstev za financiranje bruto investicij v osnovna sredstva po 
nosilcih je za poreformno obdobje značilna ekspanzija bank, zmanjšana pa je 
stopnja samofinanciranja gospodarskih organizacij. Ta tendenca je v zadnjih 
mesecih zaustavljena. Nižji delež gospodarstva v skupnih investicijah je pred- 
vsem odraz njegovega poslabšanega materialnega položaja, čeprav ni zanikati, 
da ima pri tem pomembno vlogo limitirana obrestna mera,.« To je bil odgovor 
na prvo vprašanje. 

Odgovor na drugo vprašanje: »Dinamika bruto investicij v osnovna sred- 
stva označuje v poreformnem obdobju visoka stopnja cikličnega gibanja. Stopnja 
rasti je v letih 1966/67 tako za gospodarstvo, zlasti pa za negospodarstvo, v upa- 
danju; od leta 1968 zaznamujemo nagel porast investicijskih vlaganj, ki je šele 
v zadnjem letu začel upadati. Poreformno obdobje kot celota pa izkazuje hitrej- 
še stopnje rasti gospodarskih investicij nasproti negospodarskim, čeprav je v 
letu 1970, in zlasti še v letu 1971, prišlo do naglega porasta negospodarskih in- 
vesticij. Med gospodarskimi investicijami raste v poreformnem obdobju delež 
vlaganj v rekonstrukcijo, modernizacijo in razširitev že obstoječih kapacitet, 
medtem ko se delež novih kapacitet znižuje. Kako pa se spreminja struktura 
negospodarskih investicij v osnovna sredstva v poreformnem obdobju, je pri- 
kazano v tabelah.« 

Odgovor na tretje vprašanje: »Konkretni podatki na področju negospodar- 
skih investicij v osnovna sredstva so zajeti v tabelah 4. in 5. Stopnja rasti ne- 
gospodarskih področij znaša v Sloveniji za obdobje 1967/70 17,7®/#. Pri tem 
je rast stanovanjsko-komunalne dejavnosti nekoliko hitrejša: 18,8 l0/o, kulturno- 
socialne dejavnosti pa znatno pod poprečjem: 8,9državne in družbene orga- 
nizacije pa'imajo najvišji porast: 35,2 *Vo. Seveda pa je potrebno ob vsem tem 
upoštevati tudi njihov delež v skupnih naložbah.« 

V odgovoru in pojasnilu izvršnega sveta k tabelam sem dobil podatke o 
bruto investicijah v osnovna sredstva, o strukturi negospodarskih investicij 
v osnovna sredstva v SR Sloveniji in v Jugoslaviji, v odstotkih in po tekočih 
cenah. Zahvaljujem se za te podatke, vendar ob tem predvsem pogrešam oceno 
izvršnega sveta o teh gibanjih. Poleg faktografskih ugotovitev bi želel komentar 
in imnenje izvršnega sveta o .dinamiki investicijskih vlaganj tako v odnosih 
med gospodarstvom in negospodarstvom kot znotraj posameznih negospodarskih 
dejavnosti. 

Naj preberem nekaj številk iz tabel, ki bi morale imeti konkretnejše- po- 
datke : 

Struktura negospodarskih investicij v osnovna sredstva v Jugoslaviji: ko- 
munalna dejavnost ima v letu 1966 udeležbo 17, v letu 1970 15 ; šolstvo 7,2 v letu 
1966, v letu 1970 pa 7,4; znanost je v tej strukturi padla od 2 na 1,2, — kultura 
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in prosveta pa od 1,6 na 1,1. Družbeni standard, v katerem so zabeleženi šolstvo, 
znanost, kultura in prosveta, umetnost in zabava, zdravstvo, socialno varstvo in 
telesna vzgoga, je od 88,9 v letu 1966 prišel na 99,3 v letu 1970. 

V SR Sloveniji je gibanje takole: kulturno-prosvetna dejavnost ima 1966. 
leta 27,8, v letu 1970 pa 20,6; šolstvo leta 1966 12,2, leta 1970 7,7; znanost leta 
1966 3,1, leta 1970 1,6. Družbeni standard v celoti: 1966. leta 92, 1970. leta 87 
(za prvih šest mesecev 84.) Ob tem bi bilo zelo interesantno slišati komentar, 
kaj vse to pomeni. 

Zanimive so tudi dinarske postavke v tisočih dinarjev: v šolstvu leta 1966 
94 500, v letu 1970 113 000; znanost leta 1966 24 000, leta 1970 23 000; telesna 
vzgoja v letu 1966 9 114, v letu 1968 10 000, v letu 1969 8 000, da bi pristali v letu 
1970 na 9 437. 

Te tabele nedvomno veliko povedo, vendar zahtevajo zelo jasno oceno in 
tudi komentarje. Človek bi želel vedeti, kaj bo izvršni svet storil, da bi se 
določena nesorazmerja — kolikor seveda to so po njegovi oceni —• spremenila. 

Glede depozitnih ukrepov, ki so sicer posledica čezmernih investicijskih 
vlaganj, bi vendarle kazalo ponovno vprašati, ali so tu navedena investicijska 
gibanja res takšna, tako negativna in za stabilizacijo tako rušilna, da je bilo 
potrebno uvesti 30-odstotni depozit za nakup učil? Ali so naše šole že tako 
opremljene z učili in je njihova oprema tako bogata, da bi nadaljnja vlaganja 
bila že luksuzna oziroma da mora naše področje pomagati reševati težave v go- 
spodarstvu? Odgovor na moje vprašanje o depozitu je bil sicer natančen, vendar 
rahlo neprizadet; zato se tudi jaz vprašujem, kaj meni izvršni svet o primernosti 
takšnega zakona. V okviru vseh akcij, ki jih imamo danes, kot kulturna akcija, 
akcija Socialistične zveze, akcija centralnega komiteja ZKS, predlagam še eno 
akcijo': kupujte učila, da boste pomagali Iskri, Tomosu, Savi, Litostroju, TAM, 
IMV, Cementarni v Anhovem in morda še komu! 

Predlagam, da bi k razpravi o depozitu priključili še razpravo o dosedanjih 
investicijskih vlaganjih na področju negospodarstva. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Moramo se izjaviti o tem, kar je 
predlagal poslanec Hasl, namreč, da točko dnevnega reda, v kateri naj bi raz- 
pravljali o depozitu, razširimo z razpravo o negospodarskih investicijah v Slo- 
veniji. Se strinjate s predlogom? (Vsi poslanci se strinjajo.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Na preostala vprašanja poslanca Hasla bo izvršni svet, kot je sporočil, 
odgovoril na prihodnji seji našega zbora. 

S tem smo izčrpali pismena poslanska vprašanja. Vprašujem, ali želi morda 
kdo postaviti novo poslansko vprašanje. Prosim, poslanec Vinko Kramar. 

Vinko Kramar: V marcu leta 1969 je bil sprejet zakon o stopnjah 
amortizacije osnovnih sredstev delovnih organizacij določenih področij in zakon 
o spremembi zakona o uporabi amortizacijskih sredstev delovnih organizacij 
določenih področij. Sprememba zakona se glasi: »Delovne organizacije s pod- 
ročja zdravstva, socialnega varstva, znanosti in kulture ter vzgoje in izobraže- 
vanja uporabljajo amortizacijska sredstva po predpisih, ki veljajo za uporabo 
amortizacijskih sredstev gospodarskih organizacij, če ni za posamezne vrste de- 
lovnih organizacij s teh področij s posebnim zakonom drugače določeno. 

V zvezi z izvajanjem citiranih zakonskih predpisov postavljam naslednja 
vprašanja: 
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Ali je izvajanje imenovanega zakonskega predpisa vplivalo na redno de- 
javnost kulturnih zavodov? Ali so prizadeti zavodi s področja kulturnih dejav- 
nosti dobili za pokrivanje izdatkov iz naslova amortizacije potrebna, to je, 
dodatna sredstva? Ali je znano, kolikšna so sredstva iz naslova amortizacije 
vseh zavodov kulturnih dejavnosti v Socialistični republiki Sloveniji in kakšne 
so možnosti za čim racionalnejšo uporabo teh sredstev? 

Zvezna skupščina je v novembru leta 1971 sprejela zakona o revalorizaciji 
sredstev organizacij združenega dela. Četrti člen tega zakona se glasi: »Sredstva 
organizacij združenega dela na področju izobraževanja in vzgoje, znanstveno- 
raziskovalnega dela, kulture, telesne kulture, zdravstva, socialnega zavarovanja 
in socilnega varstva ter stanovanja v družbeni lastnini se revalorizirajo na 
podlagi zakonov republik in avtonomnih pokrajin.« 

Vprašujem: 
Ali namerava pristojni organ Socialistične republike Slovenije pripraviti 

v zvezi z navedenim zakonom ustrezen zakonski predpis in na osnovi kakšnih 
podatkov oziroma analiz? 

Predsednik Miloš Poljanšek: Prosim, poslanec Plut. 

Ciril Plut: Prav sedaj, ko uvajamo novo matematiko-, se širi med uči- 
telji, ki to novo matematiko poučujejo, vest, da v Nemčiji, od koder smo novo 
matematiko prevzeli, le-to ukinjajo. Sprašujem, ali je to res, ker takšne govorice 
ne vplivajo dobro na poučevanje nove matematike? 

Predsednik Miloš Poljanšek: Direktor zavoda za šolstvo SR Slove- 
nije tovariš Boris Lipužič bo takoj odgovoril na postavljeno poslansko vprašanje. 

Boris Lipužič: Mislim, da je iz pedagoškega in strokovnega tiska v 
svetu znano-, da nove oblike in, novo vsebino matematike aivajajo v večini vzgoj- 
no-izobraževalnih sistemov v svetu, tako na zahodu v Združenih državah Ame- 
rike kot na vzhodu v Sovjetski zvezi. 

V Zahodni Nemčiji je nova matematika v treh variantah prodrla v posa- 
meznih deželah. Ena izmed teh je matematika v deželi Baden-Wurtenberg, ki 
jo je z nekaterimi adaptacijami, ob komparaciji z drugimi 'učnimi načrti za 
modernizirano matematiko, prevzel naš zavod za šolstvo. Po najnovejših infor- 
macijah, s katerimi razpolagamo — smo pa v stalnem stiku ne samo s to deželo, 
ampak spremljamo rezultate uvajanja modernizacije matematike tudi v drugih 
deželah —- nam ni znano, da bi bil kjerkoli ukinjen učni načrt modernizirane 
matematike v osnovnih šolah. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Je poslanec Plut zadovoljen z odgovo- 
rom? (Da.) Se kdo želi zastaviti poslansko vprašanje? (Ne želi.) 

S tem smo dnevni red izčrpali in končujem 26. sejo prosvetno-kulturnega 
zbora skupščine SR Slovenije. 

(Seja je bila končana ob 14.30.) 



PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 

27. seja 

(21. decembra 1971) 

Predsedoval: Miloš Poljanšek, 
predsednik prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovarišice in tovariši poslanci! 
Začenjam 27. sejo prosvetno-kulturnega zbora skupščine Socialistične re- 

publike Slovenije. 
Svojo odsotnost so za današnjo sejo opravičili poslanci: Janez Švajncer, ki 

je pri vojakih, Franc Bizjak, Adolf Praprotnik, Vlado Uršič, Anton Troha, Janez 
Pešec, Marjan Tavčar, Niko Kralj, Dušan Lavrič, Mira Novak, Vinko Dobnikar 
in Dragica Juteršnik. 

Za današnjo sejo predlagam, naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 26. seje; 
2. poslanska vprašanja; 
3. predlog družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje sploš- 

ne in kolektivne porabe v letu 1972; 
4. finančni načrt sklada Borisa Kidriča za leto 1971. 
Ima kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšno pripombo ali, spreminje- 

valni oziroma dopolnilni predlog? (Nima.) Ugotavljam, da je dnevni red sprejet. 
Pred prehodom na dnevni red vas obveščam, da sem na današnjo sejo po- 

vabil predstavnike izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, republiškega sekre- 
tariata za prosveto in kulturo, zavoda za šolstvo SR Slovenije, izobraževalne 
skupnosti SR Slovenije, kulturne skupnosti Slovenije, raziskovalne skupnosti 
Slovenije, upravnega odbora sklada Borisa Kidriča, republiške konference Socia- 
listične zveze delovnega ljudstva Slovenije, republiškega sveta sveta Zveze 
sindikatov Slovenije, republiškega odbora sindikata delavcev družbenih dejav- 
nosti, republiške konference Zveze mladine Slovenije, izvršnega odbora skup- 
nosti študentov ljubljanskih visokošolskih zavodov, izvršnega odbora skupnosti 
študentov mariborskih visokošolskih zavodov in republiškega sekretariata za 
finance. 

Vse, ki ste se vabilu odzvali, vabim k sodelovanju. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 26. seje zbora. 
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Zapisnik ste prejeli; ima kdo kakšno dopolnitev, spreminjevalni ali dopol- 
nilni predlog? Prosim, tovariš Hasl! 

Miran Hasl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V 
zapisniku je izpuščeno poslansko vprašanje o investicijah. Predlagam, da se za- 
pisnik dopolni na strani 4 in sicer z naslednjim besedilom: 

»Na poslansko vprašanje Mirana Hasla o investicijah v negospodarstvu v 
Socialistični republiki Sloveniji in Jugoslaviji je odgovoril sekretariat izvršnega 
sveta pismeno. Poslanec Miran Hasl je odgovor prebral in z njim ni bil zado- 
voljen. Prosil je, da izvršni svet investicijska vlaganja v predloženih tabelah 
obširneje komentira, jih primerno oceni in iz njih, poleg številčnih ugotovitev 
izoblikuje jasno in konkretno mnenje. 

Na poslansko vprašanje Mirana Hasla o predvidenih finančnih sredstvih za 
področje vzgoje in izobraževanja in o gibanju osebnih dohodkov bo poslanec 
dobil odgovor drugič.« 

Predsednik Miloš Poljanšek: Mislim, da ni razlogov, da dopolnil 
ne bi sprejeli v zapisnik. 

Se kdo? (Nihče.) Če ne, ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno 
odobril zapisnik 26. seje z dopolnilom, ki ga je dal poslanec Miran Hasl. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Poslanec Dušan Sinigoj je pismeno zastavil poslansko vprašanje v zvezi z 
odnosom fakultetnih učiteljev do sodelovanja pri obveznem strokovnem izpo- 
polnjevanju učiteljev osnovnih in srednjih šol. 

Izvršni svet je sporočil, da bo na poslansko vprašanje odgovoril Roman 
Oberlintner. Prosim! 

Roman Oberlintner: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Tovariš poslanec Dušan Sinigoj je postavil naslednje vprašanje: Ob 
obravnavi osipa v osnovni šoli je bil odbor za vzgojo in izobraževanje opozorjen 
na težave, ki jih ima zavod za šolstvo pri organiziranju seminarjev v okviru 
z zakonom predpisanega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev. Fakultetni uči- 
telji namreč nočejo sodelovati na seminarjih, če so le-ti v času šolskih počitnic. 
To naj bi bil med drugim tudi vzrok, da so bili obvezni seminarji za učitelje 
nekaterih predmetov pripravljeni šele v prvih dneh meseca septembra, ko je 
večina šol že začela redni pouk. Odsotnost učiteljev seveda negativno vpliva na 
šolsko delo že v samem začetku. 

V zvezi s tem je vprašanje naslednje: Kako ocenjujejo republiški upravni 
organi in pedagoški znanstveni svet univerze v Ljubljani takšen odnos fakul- 
tetnih učiteljev do sodelovanja pri obveznem in strokovnem izpopolnjevanju 
učiteljev v osnovnih in srednjih šolah? 

Odgovor: Pedagoški delavci spadajo med' tiste strokovnjake, ki jim je ne- 
nehno obnavljanje in izpopolnjevanje znanja še posebno potrebno. Zato so si 
različne oblike strokovnega izpopolnjevanja pedagoških delavcev v okviru peda- 
goške službe in strokovnih društev pridobile že precejšnjo tradicijo. S pravil- 
nikom o obveznem strokovnem izpopolnjevanju učiteljev in vzgojiteljev je stro- 
kovno izpopolnjevanje postalo obvezno za vse pedagoške delavce. Pravilnik 
določa, da je 'treba strokovno izpopolnjevanje za ravnatelje > vzgojno-izobraže- 
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valnih zavodov organizirati vsaj enkrat v dveh letih, za učitelje in vzgojitelje 
pa vsaj enkrat v petih letih. 

Izobraževanje načrtuje in pripravlja pedagoška služba v sodelovanju z izo- 
braževalnimi .skupnostmi, z visokošolskimi zavodi in drugimi organizacijami, 
ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem. 

Ce hočemo zagotoviti daljše oblike strokovnega izpopolnjevanja za učitelje 
vsaj vsakih pet let, je treba vsako leto vključiti v seminarje okrog 3000 pedago- 
ških delavcev. To seveda ni naloga zavoda za šolstvo. Precejšnje organizacijske 
težave nastajajo še zlasti zato, ke,r pravilnik določa, da je treba takšno izobra- 
ževanje organizirati praviloma v času počitnic, da bi čim manj trpelo redno 
delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Pri izbiri predavateljev je zavod vezan 
predvsem na učitelje z univerze in drugih visokošolskih zavodov. To povzroča 
še posebne težave, ker so v času, ki bi bil primeren za seminarje, tudi visoko- 
šolski učitelji obremenjeni z drugim delom. Tedaj .so izpiti, diplome in tudi 
predavanja za izredne študente itd. Univerzitetni učitelji pa imajo seveda pra- 
vico do rednega letnega dopusta. 

Republiški sekretariat za prosveto in kulturo meni, da bo mogoče najti 
ustrezno rešitev predvsem s tesnejšo naslonitvijo na kadrovske šole, ki naj 
bi v svojih delovnih programih namenile ustrezno mesto tudi nadaljnjemu izpo- 
polnjevanju svojih diplomantov. Tako bi ustvarile možnost, da se njihovi uči- 
telji v okviru svojega rednega dela posvetijo tudi tej nalogi. To dolžnost nalaga 
visokošolskim zavodom tudi 21. člen zakona o visokem šolstvu in so jo fakultete 
sprejele v svoje statute. 

Če želim, da bo redno izpopolnjevanje učiteljev in vzgojiteljev še kvali- 
tetnejše, potem more le-to že v večji meri postati trajna skrb ne le šolskih orga- 
nov, temveč predvsem vseh kadrovskih šol. Sedaj je ta skrb vidna bolj pri 
posameznih univerzitetnih učiteljih in oddelkih kot pa pri fakultetnih upravah 
in študijskih komisijah. 

Iz odgovora, ki nam ga je poslalo tajništvo univerze v Ljubljani, in iz ela- 
borata o dopolnilnem izobraževanju diplomantov, ki ga je v začetku leta 1971 
sprejela študijska komisija ljubljanske univerze, povzemamo takšen odgovor: 

»Poslansko vprašanje posega v -problematiko stalnega izobraževanja peda- 
goških delavcev in ga ne moremo reševati ločeno od naporov za izboljševanje 
strokovnega in pedagoškega izobraževanja na fakultetah in pedagoških aka- 
demij. V procesu reformiranja univerze si univerza prizadeva tudi za tesnejše 
sodelovanje pedagoško-znanstvenih delavcev na univerzi pri stalnem strokov- 
nem izobraževanju učiteljev osnovnih in srednjih šol. Vsekakor je jasno, da 
kljub posebni prosvetno-pedagoški službi v republiki visokošolski zavodi ne 
morejo stati ob strani. Ta služba, ki že v svoji zasnovi zajema predvsem osnovno 
in srednje šolstvo, lahko postane organizator in koordinator, ne more pa — 
in tudi interesa nima — prevzemati strokovnih funkcij, ki so po statusu lastne 
najvišjim pedagoškim in znanstvenim zavodom. Potemtakem bodo morale vse 
fakultete, ki vzgajajo pedagoški naraščaj, in pedagoške akademije prevzeti 
patronat nad stalnim izobraževanjem učiteljev v kadrovskem in vsebinskem 
smislu. Edino fakultete namreč razpolagajo z ustrezno učno in raziskovalno 
bazo, ki omogoča spoznavanje z najnovejšimi znanstvenimi dosežki v stroki.« 
Tako univerza. 

Zavod za šolstvo Slovenije nam je v zvezi s poslanskim vprašanjem poslal 
tole stališče: »Kritika seminarjev, ki jih zavod včasih organizira tudi med šol- 
skim letom, je opozorila na nujnost, da damo pri strokovnem izpopolnjevanju 
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učiteljev prednost oblikam, ki so organizirane v času počitnic ali pa med šolskim 
letom, če ne motimo rednega dela na šolah. Ker moramo po določilih pravilnika, 
ki smo ga že navajali, zajeti letno v daljše seminarje okoli 3000 pedagoških de- 
lavcev, se je pri tem skorajda nemogoče omejiti zgolj na šolske počitnice. Ker 
nimamo lastnih centrov, nastanejo v turistični sezoni težave s prostori za nasta- 
nitev seminaristov. Težko pa je tudi s predavatelji, ki so, kot trdijo, ob koncu 
šolskega leta utrujeni in potrebni počitka. Nekateri visokošolski učitelji pa se 
v tem času udeležujejo tudi mednarodnih seminarjev, simpozijev in posvetov. 
Razen tega so nekateri seminarji povezani z nastopi in hospitacijami, ki so 
možni le med šolskim letom. 

Zavod za šolstvo pripravlja konkretne predloge, kako ustrezneje organizirati 
strokovno izpopolnjevanje učiteljev in vzgojiteljev. Med drugim se zavzemamo 
za večjo participacijo in soodgovornost kadrovskih šol pri izpopolnjevanju pe- 
dagoških delavcev in za razvijanje sodobnih organizacijskih in didaktičnih oblik 
ter metod, ki jim bodo omogočale izpopolnjevanje pri delu in kar najmanjšo 
odsotnost od pouka. 

Gradivo s temi predlogi bo zavod v kratkem poslal v obravnavo zaintere- 
siranim organom in zavodom.« Hvala! 

Predsednik Miloš Poljanšek: Poslanec Dušan Šinigoj, si zadovoljen 
z odgovorom? (Je.) Kakšno dodatno vprašanje? Prosim! 

Dušan Šinigoj : Z odgovorom sem zadovoljen, čeprav ugotavlja pred- 
vsem stanje, ne omenja pa vidnih perspektiv, kako bomo to reševali v pri- 
hodnje. Ustrezni zakon smo sprejeli, za obvezno in strokovno izpopolnjevanje 
učiteljev morajo skrbeti sekretariat, zavod za šolstvo in univerza. Mislim, da je 
to stvar univerze, zavod za šolstvo pa naj sedaj to programira. Prišli bomo spet 
do istega nasprotja kot v zadnjem obdobju in bojim se, da se bomo v prihodnjem 
letu vračali na isto vprašanje. Mislim, da je treba rešiti ito problematiko v ce- 
loti v okviru univerze. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Poslanec Miran Hasl je zastavil več 
vprašanj v zvezi s sklepanjem samoupravnih sporazumov. Na nekatera je že 
dobil odgovor v okviru razprave o samoupravnih sporazumih na seji enotnega 
zbora. Dodatno pa prosi še za odgovore na vprašanja, ki so še odprta. 

Izvršni svet je sporočil, da bosta na vprašanja odgovorila njegova pred- 
stavnika in sicer republiški sekretar za prosveto in kulturo Slavko Bohanec in 
namestnik republiškega sekretarja za delo Borut Šnuderl. 

Kdo želi prvi besedo? Slavko Bohanec, prosim! 

Slavko Bohanec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odgovoril bom na vprašanje tovariša poslanca Mirana Hasla, ki se glasi: 

»Koliko finančnih sredstev bodo potrebovale temeljne in republiške izobraže- 
valne skupnosti v letu 1972, da bodo v celoti izpeljale določbe sprejetih samo- 
upravnih sporazumov?« 

Odgovor: Odgovor na vprašanje, koliko finančnih sredstev bodo potrebovale 
temeljne in republiška izobraževalna skupnost v letu 1972, da bodo v celoti 
izpeljale določbe sprejetih samoupravnih sporazumov, je mogoče dati samo za 
področja, ki jih financira izobraževalna skupnost Socialistične republike Slo- 
venije, to je za vzgojno-izobraževalne zavode, ki jih financira republiška izobra- 
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ževalna skupnost neposredno, in za temeljne izobraževalne skupnosti, katerim 
zagotavlja dopolnilna sredstva. 

Po podatkih izobraževalne skupnosti Socialistične republike Slovenije bi 
bilo treba za realizacijo samoupravnih sporazumov o merilih za delitev dohod- 
kov in osebnih dohodkov za zgoraj navedeno področje zagotoviti 608 689 000 din 
ali 30% več sredstev kot v letu 1971, ko so znašala 467 929 000 dinarjev. 
Tolikšno povečanje sredstev za osebne dohodke bi bil potreben tudi za nedo- 
polnjevane temeljne izobraževalne skupnosti, ker so osebni dohodki v osnovnem 
šolstvu v vsej Sloveniji v glavnem izenačeni. 

V tem. znesku so upoštevana samo sredstva, ki se oblikujejo v skladu 
s samoupravnimi sporazumi, to je sredstva za osebne dohodke in sredstva za 
sklade skupne porabe. Pri tem so osebni dohodki za leto 1972 izračunani 
v skladu s samoupravnim, sporazumom o merilih za delitev osebnih dohodkov 
in dohodkov za leto 1971, tako da so vrednosti za posamezne kategorije valori- 
zirane za 20 %. Takšno povečanje opravičujejo podatki zavoda SiR Slovenije 
za statistiko o predvidenem gibanju življenjskih stroškov in cen ter predvide- 
nem porastu družbene produktivnosti. 

V znesku niso zajeti materialni stroški, amortizacija, sredstva za investicij- 
sko vzdrževanje in sredstva, ki sodijo v povračila za dejavnost vzgojno-izobra- 
ževalnih zavodov. Sredstva, ki so potrebna za uresničevanje samoupravnih 
sporazumov, so zajeta v izračunu sredstev, ki ga je v letu 1972 predložila skup- 
ščini SR Slovenije izobraževalna skupnost- Socialistične republike Slovenije 
in sicer za tak obseg dejavnosti, kot je bil v letu 1971. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima namestnik republiškega 
sekretarja za delo tovariš Borut Snuderl. 

Borut Snuderl : Tovariš predsednik, itovarišice in tovariši poslanci! 
Poslanec Miran Hasl ugotavlja, da je bolj ali manj znano, da so osebni dohodki 
statistično sicer ostali v mnogih dejavnostih ob zamrznjenju na isti ravni ozi- 
roma so se povečali le za tako imenovano dovoljeno mero, v resnici pa se 
govori o dvigu četo za 15 in več odstotkov in to še pred sprejemom, samouprav- 
nih sporazumov. Glede na to zastavlja naslednja vprašanja: 

1. Ali so govorice o dvigu osebnih dohodkov v delovnih organizacijah nad 
dovoljeno mejo kljub zamrznjenju resnične, in če so, kako je do tega prišlo? 

. Ali so izplačani osebni prejemki, ki se obračunavajo v breme materialnih 
stroškov, v gospodarstvu in v nekaterih dejavnostih negospodarstva letos res 
presegli že več milijard starih dinarjev? Ah bi bilo mogoče ugotoviti, ali so 
bili pri tem poravnani le dejanski stroški ah pa je šlo za poseben način dvi- 
govanja osebnega dohodka in ali so bile pri tem, soudeležene vse kategorije 
zaposlenih v delovnih organizacijah? 

Nadalje sprašuje, ali bi lahko objavili imena desetih delovnih organizacij 
v SRS, ki so bile »med najboljšimi«, ter kako so se gibali osebni dohodki po 
izobrazbeni strukturi v prvih šestih oziroma devetih mesecih, letošnjega, leta 
in ali se je razlika v osebnih dohodkih med področjem vzgoje in izobraževanja 
ter med drugimi dejavnostmi zmanjšala, povečala ali ostala na isti ravni. 

Na vprašanja odgovarjamo: 
Po statističnih podatkih o gibanju osebnih dohodkov v letošnjem letu so 

se poprečni osebni dohodki v primerjavi z lani doseženo ravnijo povečali do 
novembra v gospodarstvu za 16%, v kulturno-socialni dejavnosti pa za 14°/». 
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Prekoračenje limita 11% še pred sprejemom samoupravnih sporazumov je 
razumljivo, če upoštevamo, da je izvršni svet skupščine SR Slovenije po poobla- 
stilu, ki mu ga je dal zvezni zakon, oprostil prepovedi povečanja osebnih 
dohodkov 133 delovnih organizacij, v katerih je zaposlenih okrog 133 000 delav- 
cev, to pa pomeni okoli 24% vseh zaposlenih v SR Sloveniji. Oprostitev je 
zajela 50 °/o zaposlenih v družbenih službah in se je nanašala na področje 
zdravstva in kulturno^-prosvetne dejavnosti; povečanje za 16 % oziroma 18°/o 
je zajelo 20 % zaposlenih v gospodarstvu. 

Ker so oprostitev izvršnega sveta dosegle predvsem tiste organizacije, kjer 
je bila raven osebnih dohodkov močno pod poprečjem gospodarstva, so zaradi 
tega stopnje povečanja nad 11% upravičene, možne in razumljive. Takšna 
znatna povečanja so v gospodarstvu na primer dosegli: premogovniki za 31%, 
črna metalurgija za 26 %>, tekstilna industrija za 17 % in še nekatere druge 
panoge, kjer je večji del podjetij lahko odmrznil osebne dohodke. 

Iz povedanega se da ugotoviti, da je doseženo povečanje osebnih dohodkov 
nad limitom 11l0/o kljub splošni zamrznitvi opravičljivo. 

Na vprašanje poslanca, za kaj je šlo povečanje izplačanih osebnih prejem- 
kov, ki se obračunavajo v breme materialnih stroškov, ne morem odgovoriti. 
Na voljo so podatki o osebnih prejemkih iz materialnih stroškov, ki so izkazani 
v periodičnih obračunih za. prvo polletje in za 9 mesecev leta 1971. Podatki 
kažejo, da so> se osebni prejemki iz materialnih stroškov v tem obdobju v pri- 
merjavi z istim obdobjem lani povečali za 30 % do 31 %<. V posameznih panogah 
so te stopnje oziroma povečanja dosti večja, na primer v črni metalurgiji in 
železarstvu za 64 % oziroma 47 %. Ni mogoče dognati, ali so- bili pri tem 
poravnani le dejanski stroški, ali pa je šlo morda v posameznih primerih za 
poseben način dvigovanja osebnih dohodkov. 

Služba družbenega knjigovodstva pregledov, ki bi omogočali takšno pre- 
sojo, ni opravila. Za oceno izplačil, ki bi omogočila odgovor na vprašanje 
tovariša poslanca, bi bilo potrebno pregledati podatke iz 2000 obrazcev posa- 
meznih delovnih organizacij. Šele potem bi se lahko ugotovili vzroki povečanja 
prejemkov, število in struktura prejemkov, kar želi tovariš poslanec, ter raven 
posameznih izplačil v lanskem in letošnjem letu. 

V zvezi z vprašanjem, v kakšni meri so bile udeležene posamezne kategorije 
zaposlenih, odgovarjamo takole: Osebni dohodki po izobrazbeni strukturi se 
statistično evidentirajo le enkrat na leto in to z evidenco RAD 10 in z anketo, 
zato na vprašanje, kako so se gibali osebni dohodki po izobrazbeni strukturi 
v prvih šestih oziroma devetih mesecih letošnjega leta, ni mogoče natančno 
odgovoriti, dokler ne bodo na voljo podatki za celo leto. Vendar so stopnje 
porasta poprečnih osebnih dohodkov v letu 1971 v gospodarstvu in v kulturno- 
socialni dejavnosti skorajda enake, iz česar sledi, da so odnosi med osebnimi 
dohodki posameznih področij podobni lanskim. Samoupravni sporazumi s pod- 
ročja prosvete — to je za osnovno, srednje, posebno, glasbeno ter višje in visoko 
šolstvo — so bili predloženi v verifikacijo zelo pozno, tik pred potekom zakon- 
skega roka, to je 8. 10. 1971. 

Doseženi osebni dohodki v letu 1971 so< po naših ocenah za 2—26 % nižji 
od osebnih dohodkov, ki so za navedena področja predvideni po določilih samo- 
upravnih sporazumov za skupino kulturno-socialne dejavnosti. Osebni dohodki 
zaostajajo v srednjih in visokih šolah za ca. 2%, v osnovnih šolah za 19%, 
v glasbenih šolah za 26 % za osebnimi dohodki, ki jih za posamezne skupine 
določajo samoupravni sporazumi. 
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Omejiti velja, da s področja družbenih služb še bolj zaostajajo osebni 
dohodki na področju zdravstvene dejavnosti in tudi upravnih organov. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ima. poslanec Miran Hasl kakšno 
dodatno vprašanje? Prosim ! 

Miran Hasl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ker 
bomo o tej tematiki govorih v nadaljevanju, odgovorov ne bi analiziral. Prosim 
za pismena odgovora, da bi lahko podatke bolje proučil. 

Če so tudi osebni dohodki — po mnenju dr. Bajta. — eden najmočnejših 
dejavnikov, ki povzročajo inflacijo, potem bi verjetno kazalo čimprej opraviti 
analizo o tem in pregledati tistih 2000 obrazcev delovnih organizacij. Tako bi 
se enkrat za vselej izognili vsem mogočim in nemogočim razlagam. V reviji 
Avto sem prebral, kako so nekateri dobivali po dva, tri in štiri milijone dinar- 
jev iz materialnih stroškov in izračunali so, da bi morali posamezniki po tej 
logiki vsak dan prepotovati po 400 km in še več. Da bi. se izognili govoricam ter 
pavšalnim in skrajno napačnim ocenam, bi bilo koristno posredovati kolikor 
je mogoče natančne podatke. 

In drugo. Vedno ugotavljamo, da v nekaterih stvareh nimamo enotnih 
podatkov. V tem zboru in v enotnem zboru sem že zahteval, da bi vendarle 
morali obnoviti ali spremeniti našo statistično službo, kajti kadarkoli zahtevamo 
podatke, vedno znova ugotovimo, da jih iz takšnih ali drugačnih razlogov ne 
moremo dobiti. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ali je to razumeti kot dodatno vpra- 
šanje? 

Miran Hasl (iz klopi): Da. Ker bomo pozneje tako ali tako obravnavali 
podobno tematiko, samo vprašujem, ah je mogoče sestaviti pregled osebnih 
dohodkov, izplačanih v breme materialnih stroškov. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Poslanec Drago Šega je pismeno za- 
stavil poslansko vprašanje v zvezi s financiranjem in prenosom ustanoviteljskih 
pravic do tako imenovanih nacionalnih kulturnih zavodov. 

Izvršni svet je sporočil, da bosta na vprašanje odgovorila republiški sekre- 
tar za prosveto in kulturo tovariša Slavko Bohanec in predsednik predsedstva 
kulturne skupnosti Slovenije tovariš dr. Boris Kuhar. 

Kdo bo prvi? Tovariš Boris Kuhar, prosim! 

Dr. Boris Kuhar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odgovoril bom lahko le na prvi del poslanskega vprašanja tovariša Draga 
Sega, na drugi del bo odgovoril tovariš sekretar Bohanec. 

Tovariš poslanec Drago Šega zastavlja v prvem delu tri vprašanja: 
1. Ali v kulturni dejavnosti dosegajo uresničenje podpisanih samoupravnih 

sporazumov? 
Odgovor: Kulturna skupnost Slovenije ima natančne podatke za vse tako 

imenovane nacionalne zavode iz Ljubljane, ki jih je še v letošnjem letu finan- 
ciral republiški sklad za pospeševanje kulturnih dejavnosti oziroma kulturna 
skupnost Slovenije. Podatke imamo še za nekatere večje kulturne zavode iz 
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drugih krajev Slovenije in nekaj sporočil iz temeljnih kulturnih skupnosti, 
ki smo jih zbrali na nedavnih posvetih po vsej Sloveniji. 

Ti podatki so sicer še nepopolni, vendar že dajejo nič kaj preveč rožnato 
sliko o tem, kako lahko kulturni zavodi uresničujejo samoupravne sporazume 
za plačevanje svojega dela. Za leto 1971 dosegajo kulturni zavodi v poprečju 
75 % do največ 80 % kalkulativnih osebnih dohodkov po družbenem sporazumu. 
So pa tudi zavodi, ki dosegajo samo 61,8®/» kalkulativnih dohodkov po družbe- 
nem sporazumu, kot na primer Slovenska filharmonija, Moderna galerija 77,5 %>, 
Slovenski etnografski muzej 75,5%', SNG Ljubljana 76®/», SNG Maribor 70°/», 
Slovensko ljudsko gledališče Celje 70Na področju knjižničarstva dosegajo 
sporazume okrog osemdeset odstotkov. Iz razpoložljivih podatkov tudi vemo, 
da delavci v večini kulturnih zavodov v občinah dosegajo 90-odstotno realiza- 
cijo osebnih dohodkov po merilih kataloga sindikata družbenih dejavnosti. 
Ce primerjamo osebne dohodke delavcev v kulturnih zavodih z ravnijo osebnih 
dohodkov v gospodarstvu, dobimo med vsemi dejavnostmi prav na področju 
kulture najnižji odstotek, le 83l0/» v primerjavi z indeksom 100 za gospodarstvo. 
Toliko o doseganju osebnih dohodkov. 

Se slabše pa je stanje pri doseganju družbenih sporazumov za druge po- 
stavke, kot na primer za izobraževanje delavcev ter za skupne kulture in 
socialne potrebe delavcev, zaposlenih v kulturnih zavodih, in podobno. 

Ce tovariš poslanec dovoli, bi drugo in tretje vprašanje povezal, ker le tako 
lahko odgovorim v imenu kulturne skupnosti Slovenije. 

Drugo vprašanje se namreč glasi: Ali se pripravlja sanacijski program, ki 
naj bi na podlagi samoupravnih mehanizmov v času enega ali več let zagotovil 
stimulativne materialne odnose tudi v kulturi? Tretje pa: ah je kulturna skup- 
nost Slovenije v tem smislu že izoblikovala, kakšen program in kakšno je sta- 
lišče izvršnega sveta skupščine SR Slovenije do tega programa? 

Odgovor: Podatki, ki sem jih navedel že v odgovoru na prvo vprašanje, so 
nedvomno zaskrbljujoči. Zato bi bil problem v ospredju zanimanja kulturne 
skupnosti Slovenije. Na predsedstvu smo menih, da ne smemo dopustiti, da bi 
v kulturnih dejavnostih ustvarili slabši položaj, kot ga imajo na primer delovni 
ljudje v gospodarskih dejavnostih. Samoupravni sporazumi bi morali biti izraz 
enakosti družbenoekonomskega položaja delovnih ljudi z razli finih področij 
dejavnosti, Toda prav veliko zaostajanje osebnih dohodkov v letošnjem letu 
za dogovorjenimi osebnimi dohodki v družbenem sporazumu nas navaja na to, 
da se bomo morah v okviru kulturne skupnosti Slovenije in vseh kulturnih 
skupnosti posebej potruditi, da bomo tudd na kulturnem področju dosegli 
izpolnjevanje doseženega sporazuma v istem odstotku kot na drugih področjih. 
Pri tem bomo prav gotovo potrebovali precejšnja dodatna sredstva. Zato kul- 
turna skupnost Slovenije tudi predlaga skupščini SR Slovenije, da se sredstva, 
ki pri temeljnih kulturnih skupnostih presegajo dogovorjena odstopljena sred- 
stva republike v obliki 0,5!°/» davka na maloprodajo in davka na avtorske 
pravice iz leta 1971, ne imobihzirajo, temveč pustijo temeljnim kulturnim skup- 
nostim, da z njimi svobodno razpolagajo in jih uporabijo predvsem za perečo 
sanacijo na področju osebnih dohodkov in tako za večje izpolnjevanje družbenih 
sporazumov. 

Kulturna skupnost Slovenije bo še posebej priporočila vsem skupščinam 
občin, da v svojih proračunih v letu 1972 zagotovijo višja namenska sredstva, 
da bodo kulturne skupnosti zagotovile kulturnim zavodom tako plačilo za nji- 
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hove storitve, da bodo le-ti v primernem odstotku izpolnjevali družbeni spo- 
razum in to po predvidenih kalkulativnih osebnih dohodkih za leto 1972. 

V nasprotnem primeru se kaj lahko zgodi, da bodo posamezni kulturni 
zavodi v prihodnjem letu dosegli morda le 50 % ali 60'% po sporazumu pred/- 
videnih kalkulativnih osebnih dohodkov za 1972. leto. 

Predsedstvo kulturne skupnosti Slovenije ni razpravljalo o sanacijskem 
načrtu, temveč je v kratkem času svojega obstoja razpravljalo le o tekočih 
aktualnih problemih v zvezi z izpolnjevanjem družbenih sporazumov. Moram 
pa povedati, da se je sanacija na kulturnem področju začela takrat, ko je 
republika s posebnim zakonom odstopila vsem temeljnim kulturnim skupnostim 
sredstva v višini 0,5 l0/o od republiškega davka od prometa blaga na drobno in 
republiški prispevek od osebnega dohodka od avtorskih pravic. V družbenem 
dogovoru, ki ga je izvršni svet sklenil za odstopljena sredstva s skupščinami 
občin in temeljnimi kulturnimi skupnostmi, pa je posebej naglašeno, da se 
bodo ta sredstva predvsem uporabila za postopno izboljšanje gmotnega stanja 
obstoječih kulturnih zavodov, pri čemer bodo osebni dohodki delavcev na pod- 
ročju kulture in potrebe za funkcionalno dejavnost zavodov usklajeni na ravni, 
za katero smo se dogovorili s splošnimi družbenimi akti za celotno področje 
družbenih dejavnosti. 

Kulturna skupnost Slovenije predlaga, da bi izvršni svet sklenil s skupšči- 
nami občin in kulturnimi skupnostmi podoben dogovor tudi leta 1972. 

Na kancu bi želel poudariti, da pripravljajo odbori kulturne skupnosti Slo- 
venije posebna merila za financiranje kulturnih akcij. Skušali jih bomo uve- 
ljaviti že pri financiranju razpisanih kulturnih akcij za leto 1972. Kulturna 
skupnost Slovenije je sprejela kot svojo poglavitno nalogo, da izdela nacionalni 
kulturni program Slovenije. To ji nalaga tudi zakon o kulturnih skupnostih. 
Za uresničitev tega namerava predsedstvo že na drugem zasedanju začasne 
skupščine republiške kulturne skupnosti, ki bo v kratkem, predlagati ustanovi- 
tev posebne komisije, v kateri naj bi bili najvidnejši slovenski kulturni in 
javni delavci. Ta naj bi izdelal temeljna izhodišča za izdelavo programa ter 
začrtala smeri razvoja kulture na Slovenskem in osnovne smeri kulturne poli- 
tike. Program bo moral predvideti tudi zelo konkretno in učinkovito sanacijo 
kulture na Slovenskem. Da bomo to dosegli, pa ni odvisno samo od kulturne 
skupnosti Slovenije in tudi ne samo od temeljnih kulturnih skupnosti, temveč 
od nas vseh, tovariši poslanci, predvsem od naše skupščine, ki bo sprejela za to 
potrebne odločitve. 

Predsednik Miiloš Poljanšek: Na preostala vprašanja poslanca tova- 
riša Sega v zvezi s prenosom tako imenovanih nacionalnih kulturnih zavodov 
bo odgovoril republiški sekretar tovariš Bohanec. 

Slavko Bohanec: Poslanec tovariš Drago Šega sprašuje: 
Kako je z uveljavljanjem samoupravnega dogovora glede financiranja in 

prenosa ustanoviteljskih pravic do tako imenovanih nacionalnih kulturnih zavo- 
dov in kdo je kriv oziroma kje so zadržki, da še ni prišlo do uresničitve ome- 
njenega zakonskega določila? 

Odgovor: 
Za pravilno razumevanje problematike, ki je predmet poslanskega vpraša- 

nja, je treba najprej navesti nekaj izhodiščnih dejstev. 
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Konec decembra 1970 je skupščina Socialistične republike Slovenije sprejela 
sistemska zakona o kulturi in sicer o kulturnih skupnostih in zakon o sredstvih 
za financiranje kulturnih skupnosti in kulturnih dejavnosti. 

V 6. členu zadnjega zakona je določeno, da se razpolaganje s sredstvi, ki jih 
po 5. členu istega zakona Socialistične republike Slovenije za financiranje 
programov kulturne dejavnosti prepušča temeljnim kulturnim skupnostim, 
ureja z družbenim dogovorom med izvršnim svetom, skupščine Socialistične 
republike Slovenije ter kulturnimi skupnostmi in skupščinami občin za območja, 
za katera so ustanovljene temeljne kulturne skupnosti. Ravno takrat sprejeta 
zakona o republiškem davku od prometa blaga na drobno in o spremembah in 
dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in 
taks pa v svojem 11. oziroma 6. členu sprejemata odstop omenjenih republiških 
sredstev kulturni skupnosti za območje mesta Ljubljane in skupščini mesta 
Ljubljane s sočasnim prevzemom ustanoviteljstva in. financiranja tako imenova- 
nih republiških kulturnih zavodov v Ljubljani, ki jih je doslej financirala 
republika prek sklada Socialistične republike Slovenije za pospeševanje kutur- 
nih dejavnosti, ki je po določilu 37. člena zakona o kulturnih skupnostih 
prenehal delovati z ustanovitvijo kulturne skupnosti Slovenije dne 25. julija 
1971. leta. 

Kulturna skupnost za področje mesta Ljubljane, ki naj bi prevzela financi- 
ranje teh zavodov, je bila ustanovljena 'dne 16. junija 1971. Kulturna skupnost 
Ljubljana je bila ustanovljena kolikor toliko pozno ter se je zato v letu 1971 
usmerila predvsem v utrjevanje svoje organizacije in v pripravo programa 
kulturne dejavnosti za območje mesta Ljubljane. Zaradi tega ni prevzela skrbi 
za financiranje niti tako imenovanih mestnih oziroma občinskih kulturnih dejav- 
nikov niti seveda zavodov, ki jih je doslej financirala republika, odločila se je 
tudi, da v letu 1971 teh —• torej republiških — zavodov še ne bo prevzela. 

Glede na to in ob spoznanju, da je bila republiška kulturna skupnost usta- 
novljena in da je začela normalno poslovati še pozneje kot ljubljanska, je 
izvršni svet Socialistične republike Slovenije že dne 13. maja 1971 sklenil, da se 
republiška sredstva, ki se po zakonu nabirajo na območju petih ljubljanskih 
občin, odvedejo skladu Socialistične republike Slovenije za pospeševanje kul- 
turnih dejavnosti namensko za 'financiranje republiških kulturnih zavodov 
v letu 1971. Sklad je nalogo opravil na seji upravnega odbora 'dne 25. maja 1971. 

S predstavniki mesta Ljubljane so prvi razgovori za prenos ustanoviteljstva 
in financiranja tako imenovanih republiških kulturnih zavodov stekli že med 
mandatom iniciativnega odbora za ustanovitev ljubljanske kulturne skupnosti. 
Izhodišče za razgovore je bil osnutek družbenega dogovora, ki ga je pripravil 
republiški sekretariat za prosveto in kulturo, in ga je kot ustrezno podlago 
za razpravo potrdil odbor izvršnega sveta za znanost, kulturo in prosveto. 

Zaradi že naVedene načelne usmeritve dejavnosti kulturne skupnosti Ljub- 
ljane so v obdobju neposrednega ustanavljanja in krajši čas za tem ti razgovori 
zastali. Obnovljeni so bili takoj po poletnih počitnicah. V njih so sodelovali 
člani odbora izvršnega sveta za znanost, kulturo in prosveto, predstavniki skup- 
ščine mesta Ljubljane, predstavniki ljubljanske kulturne skupnosti in sodelavci 
republiških sekretariatov za prosveto in kulturo in za finance. 

Pri tem je bilo obravnavano in usklajevano besedilo družbenega dogovora 
med izvršnim svetom skupščine Socialistične republike Slovenije in skupščino 
mesta Ljubljana in kulturno skupnostjo Ljubljane, ki ureja odstop republiških 
sredstev kulturni skupnosti Ljubljana in razpolaganje z njimi v letu 1972 in 
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obveznosti skupščine mesta Ljubljane do financiranja programa kulturne skup- 
nosti ter prenos financiranja dejavnosti tako imenovanih (republiških kulturnih 
zavodov na kulturno skupnost Ljubljana. Pripravljeni so bih tudi Vsi potrebni 
podatki o predvidenem dotoku- odstopljenih republiških finančnih sredstev in 
o potrebah nastajajočih kulturnih zavodov v prihodnjem letu na podlagi samo- 
upravnih sporazumov. Obravnavani zavodi so po svojih delegatih vključeni 
v organe ljubljanske kuliturne skupnosti, dejavnost zavodov pa se povezuje 
v enotni program njene kulturne dejavnosti za celotno območje mesta Ljubljane. 

Besedilo družbenega dogovora je bilo predloženo v dokončno obravnavo 
organom izvršnega sveta, na kar ga bo le-ta predložil v podpis še drugima part- 
nerjema. Predloženi družbeni dogovor je na podlagi dogovorjenih in medse- 
bojno usklajenih izhodišč iz poprejšnjih razgovorov z vsemi potrebnimi izračuni 
pripravila posebna skupina predstavnikov kulturne skupnosti Ljubljana, skup- 
ščine mesta Ljubljane in republiškega sekretariata za prosveto in kulturo. 

Ker je bilo besedilo družbenega dogovora v tej skupini usklajeno, lahko 
pričakujemo, da bo dogovor podpisan in da bo začel veljati s prvim januar- 
jem 1972, se pravi, da bo z letom 1972 financiranje teh zavodov prevzela kul- 
turna skupnost Ljubljana. 

Ker je bilo besedilo družbenega dogovora v tej skupini usklajeno, lahko 
pričakujemo, da bo dogovor podpisan in da bo začel veljati s prvim januar- 
jem 1972, se pravi, da bo z letom 1972 financiranje teh zavodov prevzela 
kulturna skupnost Ljubljana. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ima tovariš Sega še kakšno dodatno 
vprašanje? (Prosi za pismeni odgovor.) Da, mislim, 'da ni zadržka za pismeni 
odgovor. 

Poslanec Vinko Kramar je na 26. seji zbora zastavil ustno vprašanje v zvezi 
z uresničevanjem zakonskega predpisa o uporabi amortizacijskih sredstev 
delovnih organizacij določenih področij. Izvršni svet je sporočil, da bo na vpra- 
šanje odgovoril republiški sekretar tovariš Bohanec. Prosim! 

Slavko Bohanec: Tovariš poslanec Vinko Kramar vprašuje, ali je 
izvajanje imenovanega zakonskega predpisa vplivalo na redno dejavnost kultur- 
nih zavodov, ali so prizadeti zavodi s področja kulturnih dejavnosti dobili za 
kritje izdatkov iz naslova amortizacije potrebna, to je dodatna sredstva, ali, je 
znano, kolikšna so sredstva iz naslova amortizacije vseh zavodov kulturnih 
dejavnosti v Socialistični republiki Sloveniji, kakšne so- možnosti za čim pra- 
vilnejšo uporabo teh sredstev, in ali namerava pristojni organ Socialistične 
republike Slovenije v zvezi z navedenim zakonom pripraviti ustrezen zakonski 
predpis in na temelju kakšnih podatkov oziroma analiz. 

Odgovor: Izvajanje zakona o amortizaciji iz leta 1969 je vplivalo na redno 
dejavnost kulturnih zavodov v Sloveniji, kar je razvidno iz nekaterih številčnih 
podatkov. V letu 1969 so kulturni zavodi namenili za amortizacijo 1 088 000 din, 
kar je za 100 °/» več kot v letu 1968. V letu 1970 se je delež za amortizacijo 
v primerjavi s prejšnjim letom povečal za 86%. 

Na dirugo vprašanje: Nimamo na voljo podatkov, iz katerih bi bilo razvidno, 
kateri kulturni zavodi po Sloveniji so na račun izvajanja zakona o amortizaciji 
od svojih financerjev dobili dodatna finančna sredstva in kateri zavodi tega 
niso bili deležni. Navedemo lahko samo primer zavodov, ki jim je ustanovitelj 
republika in jim je upravni odbor sklada Socialistične republike Slovenije za 
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pospeševanje kulturnih dejavnosti na račun amortizacije dodelil namenska 
dodatna sredstva v višini, ki je bila obračunana po zakonu in potrjena s strani 
službe družbenega knjigovodstva. 

Na tretje vprašanje: Ni še znano, kolikšna sredstva so za amortizacijo 
izločali kulturni zavodi v letu 1971. Vsekakor ne manj kot terjajo predpisane 
stopnje. Natančni podatki bodo razvidni iz zaključnih računov v februarju 
prihodnjega leta in jih bomo tovarišu poslancu posredovali takrat. 

Na zadnje vprašanje pa tole: V zvezi z zakonom o revalorizaciji sredstev 
organizacij združenega dela, ki ga je novembra letos sprejela zvezna skupščina, 
nas je republiški sekretariat za finance obvestil, da je v pripravi ustrezen 
republiški predpis. Sestavljalec predpisa se bo ravnal po zveznih koeficientih, 
objavljenih v Uradnem listu SFRJ, št. 50-51/71. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala! Ali je še kakšno dodatno vpra- 
šanje? Besedo ima Vinko Kramar. 

Vinko Kramar: Z odgovorom sem sicer zadovoljen, čeprav ni popoln. 
Ni bistveno, koliko plačujemo, saj se plačuje po normalnih stopnjah, ki so 
predvidene za gospodarstvo. Osebno menim, da omenjena stopnja za kulturne 
zavode ni ustrezna, ker gospodarijo nekoliko drugače kot proizvodne organi- 
zacije. Kulturne zavode bi bilo potrebno glede uporabljanja in trošenja amor- 
tizacije izenačiti vsaj s stanovanjskimi podjetji. SDK pravzaprav ne dovoljuje 
nobenega investicijskega vzdrževanja razen novih gradenj in zelo velikih 
investicijskih del, tako da amortizacija, ki jo plačujejo kulturni zavodi, kakor 
mrtva leži na žiro računih in se z devalvacijo tudi zmanjšuje, kulturno področje 
pa tako izgublja sredstva. Predpis, ki velja za stanovanjske zgradbe, pa določa, 
da se amortizacija lahko uporabi za vzdrževanje starih zgradb, delno pa za 
novogradnjo. Ker veljajo normativi za stavbe 80 let, bodo tudi kulturni zavodi 
nalagali amortizacijo 80 let in je ne bodo uporabljali; /takšno nalaganje sred- 
stev je pravzaprav odvajanje rednih sredstev kulturnih zavodov; ker so sredstva 
na vpogled, jih banke uporabljajo za vse mogoče in tudi za gospodarstvo. 
Razmisliti bi bilo treba o tem, da bi kulturni zavodi amortizacijo uporabljali 
vsaj tako kot podjetja stanovanjskega gospodarstva, to je delno za vzdrževanje 
starih zgradb, drugo pa naj bi se združevalo. Sedaj ni nikogar, ki bi sredstva, 
razdrobljena po posameznih zavodih, združeval in jih nalagal na področje 
kulture, ine pa da jih uporabljamo za druge namene. 

Predsednik Miloš Poljanišek: Tovariš Kramar, ali naj to razumemo 
kot pojasnilo k prejšnjemu vprašanju? 

Vinko Kramar: Da, k prejšnjemu, že zastavljenemu vprašanju. Želel 
bi, da bi kultura iz tega nekaj dobila, ne pa da nalagamo sredstva po veljavnih 
finančnih in ostalih predpisih, od tega pa ničesar nimamo. Zgradbe je treba 
vzdrževati; z investicijskim vzdrževanjem, ki je minimalno, jih ne moremo, 
zato bi bilo prav, da gre — tako kot za stanovanjsko gradnjo — del amortiza- 
cije za redno vzdrževanje, del pa za nove gradnje, seveda pod pogojem, da jih 
združujemo bodisi pri temeljni kulturni skupnosti, bodisi pri občinski skupščini 
ali drugje; o tem bi bilo treba razmisliti. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Želi tovariš Bohanec k temu razmiš- 
ljanju še kaj pripomniti? (Da.) Besedo ima republiški sekretar Slavko Bohanec. 
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Slavko Bohanec: Zahvaljujem, se tovarišu Kramarju za dodatne 
sugestije in prav gotovo jih bomo upoštevali pri iskanju najboljših rešitev. 
Dodal bi samo tole: Kolikor vem, velja glede stopenj amortizacije za. te insti- 
tucije drugačen režim kot za gospodarske organizacije. To kot dopolnilo raz- 
mišljanju tovariša poslanca. 

Sicer pa mislim, da ima tovariš poslanec popolnoma prav, ko meni, da bi 
z amortizacijskimi sredstvi kazalo začeti dobro gospodariti v okviru samouprav- 
nih skupnosti, ki smo jih nedavno ustanovili na kulturnem področju. 

Predsednik Miloš Poljan šek: Poslanec našega zbora Vladimir Mušič 
je pismeno zastavil vprašanje v zvezi s simpozijem o prometni problematiki 
območja tako imenovanega Gornjega Jadrana. Kasneje pa me je poslanec pis- 
meno obvestil, da vprašanje umika. Meni namreč, da po razpravah in sklepih 
zasedanja predsedstva ZKJ v Karadjordjevem do podobnih primerov ne bo 
več prišlo. 

Poslnec Jože Melanšek je poslal pismeno vprašanje v zvezi z delovnimi 
prostori organizacijske enote zavoda za šolstvo SRS Ljubljana. Izvršni svet 
je sporočil, da bo na vprašanje odgovoril direktor republiškega zavoda za šol- 
stvo, tovariš Boris Lipužič. Tovariš Lipužič, prosim! 

Boris Lipužič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Poslanec tovariš Jože Mblanšek je glede na novico v televizijskem dnevniku 
7. decembra letos zastavil nekaj poslanskih vprašanj v zvezi s prostori zavoda 
za šolstvo oziroma njene ljubljanske organizacijske enote. 

Na njegovih pet vprašanj odgovarjamo: 
Prvo vprašanje: Kako gleda izvršni svet skupščine SR Slovenije na novo 

stanje prostorskih kapacitet organizacijske enote zavoda za šolstvo SR Slove- 
nije Ljubljana? 

Odgovor: Pedagoška služba, enotno organizirana za območje vse republike 
v zavodu za šolstvo, je pedagoško-svetovalna, operativna in strokovno-razvojna 
služba republike in občin ter je namenjena predvsem vzgojno-izobraževalnim 
zavodom, katerih ustanovitelji so občine. Ker je to skupna strokovna služba 
republike in občin, ji mora republika zagotoviti prostore za sedež zavoda 
v Ljubljani, občinske skupščine pa zlasti za regionalne organizacijske enote 
zavoda, ki zajemajo' območja več občin. 

Ker je stanovanjsko podjetje Dom v Ljubljani prodalo gospodarski orga- 
nizaciji Jugotehnika v Ljubljani prostore, ki so bili v občini Ljubljana-Center 
in jih je doslej uporabljala organizacijska enota zavoda za šolstvo SR Slovenije 
za območje ljubljanske regije, in ker občinska skupščina Ljubljana-Center 
v sodelovanju z drugimi občinami v Ljubljani in ljubljanski regiji do odločitve 
občinskega sodišča o prisilni selitvi organizacijske enote Ljubljana ni zagotovila 
drugih prostorov, je dal izvršni svet skupščine SR Slovenije začasno na razpo- 
lago organizacijski enoti Ljubljana pet prostorov s površino 95 m2 in sicer 
dotlej, dokler ne bo mogoče najti trajnejše in primernejše rešitve za organiza- 
cijsko enoto zavoda v Ljubljani. 

Drugo vprašanje: Kako gleda na to mestni svet ljubljanski? 
Odgovor: Skupščina mesta Ljubljana je bila dve leti o stvari sproti obve- 

ščena. Po dosedanjih stikih s pristojnimi predstavniki pričakujemo, da bo 
skupščina mesta Ljubljana skupaj s petimi občinskimi skupščinami storila vse 
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potrebno, da bi zagotovila ustrezne razmere za delo pedagoške službe v Ljub- 
ljani. 

Tretje in četrto vprašanje: Kakšne bodo posledice takega odnosa do te 
pedagoške institucije? Kdo je odgovoren za mačehovski odnos in kako je 
mogoče, da dovoljujejo takšno urejanje prostorskih kapacitet organizacijiskih 
enot zavoda za šolstvo SR Slovenije? 

Odgovor: Ce pedagoška služba ne bo čimprej dobila ustreznih prostorov, 
da bi lahko nemoteno opravljala z zakonom določene naloge, menimo, da bo to 
nedvomno skrajno negativno vplivalo na sistematično strokovno delo na izobra- 
ževalnem področju; težko je namreč razumeti dosedanji odnos pristojnih orga- 
nov družbenopolitičnih skupnosti Ljubljane glede delovnih razmer pedagoške 
službe, ki je javna služba splošnega družbenega pomena. 

Peto vprašanje: Ah je mogoče, da bi na eni prihodnjih sej prosvetno-kul- 
turnega zbora skupščine SR Slovenije obravnavali celotno* problematiko dela 
zavoda za šolstvo SR Slovenije z vsemi pospeševalnimi in zaviralnimi faktorji? 

Odgovor: Zavod za šolstvo SR Slovenije bo za eno prihodnjih sej prosvetno- 
kulturnega zbora skupščine SR Slovenije pripravil informacijo o delovnih raz- 
merah in o možnostih za uresničevanje nalog, ki jih mora opravljati po zakonu 
o pedagoški službi in po drugih predpisih. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala, lepa za odgovor! 
Tovariš Melanšek, imate morda še dodatno vprašanje? (Da.) Besedo ima 

poslanec tovariš Melanšek. 

Jože Melanšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zahvaljujem se za odgovor in sem z njim zadovoljen. Primerjajoč kritični oceni 
v televizijskem dnevniku in v Prosvetnem delavcu in izvajanje tovariša direk- 
torja pa je videti, da vsa stvar ni tako pereča, kakor je kazalo v začetku. Zato 
nimam nobenih dodatnih vprašanj. Želel bi le, da v prihodnje javna sredstva 
obveščanja informirajo tako, kakor smo slišali danes. Tista novica je bila malo 
bolj kritična in ostrejša kot današnji odgovori. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariš Lipužič želi pojasniti še 
nekaj. 

Boris Lipužič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Novica je bila posredovana tik pred prisilno izselitvijo in je popolnoma ustre- 
zala takratnemu stanju. Vendar je izvršni svet takoj ukrepal in poskrbel zasilne 
prostore organizacijski enoti Ljubljana, Upamo, da bodo občinske skupščine 
v Ljubljani in skupščina mesta Ljubljana razumele, da je potrebno zagotoviti 
ustrezne delovne razmere za to službo, ker je sedanja rešitev samo zasilna in 
ne omogoča rednega normalnega dela. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Izčrpali smo poslanska vprašanja in 
vprašujem, ali želi kdo zastaviti novo vprašanje? Prosim, tovariš Bohinc! 

Jože Bohinc: Spoštovano predsedstvo, tovarišice in tovariši poslanci! 
V zadnjem času smo spet priča precejšnjim težavam pri financiranju Mladin- 
skega gledališča v Ljubljani. Znano je, da ustanovo financira skupščina mesta 
Ljubljane, na katere območju gledališče tudi deluje. Posledice finančnih težav 
pa so seveda tudi kadrovske, saj gledališče ne more imeti zadostnega števila 
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stalnih igralcev in je zato uresničevanje načrta v veliki meri odvisno tudi od 
zunanje pomoči. Mladinskoi gledališče pa razen tega ni samo ljubljansko, marveč 
s svojimi stalnimi gostovanji pokriva velik del širšega slovenskega prostora. 
Zato je po svoji naravi dela tudi slovensko. 

Vprašujem: Ali kulturna skupnost Slovenije v svojem programu oziroma 
proračunu za leto 1972 predvideva kakšna sredstva, s katerimi bi. sofinancirala 
ali pa vsaj delno podprla mladinsko gledališče in s tem omogočila normalno 
delo tega edinega gledališča na Slovenskem, ki je namenjeno izkjučno mladim 
gledalcem? 

Kot mi je znano, je tudi nekdanji sklad Socialistične republike Slovenije 
za pospeševanje kulturnih dejavnosti podpiral take zavode, ki so s svojim pro- 
gramom segale v širši slovenski prostor. Mladinsko gledališče pa ima pri tem 
še poseben značaj, saj je kot edino slovensko gledališče za mlade in ima hkrati 
dokaj šnje ambicije in načrte, da bi zadostilo potrebam in željam mladih gle- 
dalcev tudi številnim naročilom iz številnih krajev Slovenije. 

Ker bi bil zato zanimiv tudi podatek o dejavnosti tega gledališča zunaj 
Ljubljane, dodatno vprašujem: 

S koliko predstavami in v katerih krajih je gostovalo Mladinsko gledališče 
v letu 1971? 

Podatek bi lahko samo potrdil upravičenost prvega vprašanja, s katerim 
želim utemeljiti potrebo po dodatnih sredstvih za ito ustanovo. 

Se eno vprašnje: Ali kulturna skupnost Slovenije ah pa ljubljanska kul- 
turna skupnost ne bi mogla prevzeti vloge pobudnika za sklenitev družbenega 
dogovora; z njim bi se kulturne skupnosti v občinah obvezale, da sofinanci- 
rajo del programa Mladinskega gledališča, namenjenega za gostovanja po Slo- 
veniji? Za takšen ukrep in podporo bi morale še zlasti poskrbeti po sprejemu 
zakona o financiranju kulturnih dejavnosti in zaradi sredstev, ki so bila dostop- 
ljena temeljnim kulturnim skupnostim. 

Naročniki so sicer že doslej plačevali del stroškov za gostovanja, vendar 
bi se s sklenitvijo družbenega dogovora program gostovanj lahko razširil na 
več občin, ki se zanimajo za takšno akcijo. S takšnim dogovarjanjem gledališču 
ne bi pomagali samo finančno, ampak bi si gledališče tudi lažje utrlo pot 
do gledalcev po Sloveniji, ki so željni dobrih mladinskih predstav. Razen tega 
bi skupna akcija poživila ustvarjalno delo in spodbudila mlade pionirske ozi- 
roma mladinske igralske skupine v šolah in kulturnih organizacijah po Sloveniji. 

Menim, da bi tako pobudo podprla tudi Zveza kulturno-prosvetnih organi- 
zacij Slovenije, ki s svojim programom in delom prav tako spodbuja ustvar- 
jalnost mladih. Podoben družbeni dogovor o organizirani akciji gostovanj po 
krajih Slovenije bi lahko sprejeli tudi za vsa druga gostovanja poklicnih gleda- 
lišč, kot tudi drugih kulturnih hiš, ki goje glasbeno in podobno umetnost. 

Kulturne skupnosti po občinah bi morale v svojih proračunih namensko 
zagotoviti del sredstev za gostovanja Mladinskega gledališča, saj bi s tem 
nadaljevale prakso, ki jo je dokaj uspešno že začel in uresničeval bivši sklad 
za pospeševanje kulturnih dejavnosti. Mislim torej, da bi bil tak dogovor za 
enotno akcijo gostovanj po Sloveniji zelo ustrezen in potreben. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ah je mogoče dobiti odgovor že 
danes? (Deloma.) Potem je vendarle boljše, da počakamo do prihodnjič, ko bodo 
pripravljeni odgovori na vsa vprašanja. 
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Se kdo? Prosim, tovariš Vinko Kramar! 

Vinko Kramar: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Tudi jaz bi 
zastavil vprašanje kulturni skupnosti Slovenije. 

Znano nam je, da je gospodarjenje na področju kinematografije v zadnjem 
obdobju vse težje. To je nekatere filmske distributerje zunaj Slovenije — le-ti 
so v večini, saj imamo v Sloveniji samo enega — pripravilo do tega, da so se 
odrekli podnaslavljanju filmov v slovenščini. O tem bi kazalo spregovoriti, ker 
verjetno v prihodnje distribucija Vesna filma iz Ljubljane ne bo mogla zadostiti 
niti desetini potreb v Sloveniji, čeprav gre za majhno tržišče. 

Prosil bi, če bi se mogoče kulturna skupnost Slovenije oziroma njen pri- 
stojni organ ali republiški sekretariat za prosveto in kulturo skušala nekoliko 
zavzeti za, ta problem, da bi slovenski gledalci v prihodnje imeli kar največ 
slovensko podnaslovljenih filmov. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Vaše vprašanje ni jasno. 

Vi nko Kramar: Postavljam vprašanje, ali se kulturna skupnost Slo- 
venije v okviru svojega programa namerava angažirati pri reševanju problema 
podnaslavljanja filmov v slovenščini. 

Predsednik Miloš Poljanšek : Še kdo želi postaviti vprašanje? Pro- 
sim, besedo ima tovariš Meglič. 

Janez Meglič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Še eno vprašanje kulturni skupnosti, ker že govorimo o njej. 

Pred dobrim letom smo sprejeli zakon o filmskem prispevku, ki naj bi 
ga kinematografi plačevali od letošnjega leta. Zakon predvideva — mislim, 
da v 6. členu —• naj vse kinematografske organizacije filmski prispevek obra- 
čunajo v oeno vstopnic. Kulturna skupnost Slovenije je razposlala dogovore 
o plačevanju filmskega prispevka tistim manjšim kinematografom, ki delujejo 
pri »Svobodah« ali pa pri drugih prosvetnih društvih, šele v novembru, čeprav 
zakon predvideva, da se dogovor sklene do februarja tekočega leta. Seveda 
podjetja tega pavšalnega zneska niso mogla pravočasno vključiti v ceno vstop- 
nic. Ker že tako večina kinematografov životari in zadnje čase celo dela z iz- 
gubo, bi bilo dobro kulturni skupnosti Slovenije predlagati, da za leto 1971 
oprosti plačila filmskega prispevka tiste manjše kinematografe, ki delajo v 
okviru prosvetnih društev ah »Svobod« in nimajo velikega prometa ah pa vsaj 
ne več kot 70 000 dinarjev, kakor to predvideva tudi sam zakon. 

Zato vprašujem kulturno skupnost, če je manjše kinematografe mogoče 
oprostiti plačila filmskega prispevka za leto 1971. 

Predsednik Miloš- Polj anšek : Še kdo, prosim? Poslanec Miran Hasl 
ima besedo. 

Miran Hasl: Ker smo že pri kulturnih skupnostih, mi dovolite še eno 
vprašanje. 

Z uvajanjem kulturnih skupnosti prihajamo na terenu do resnih težav 
v odnosu med tako imenovanimi poklicnimi kulturnimi dejavnostmi in med 
amaterizmom. Pojavlja se tudi napačno interpretiranje priporočila, da naj 



446 Prosvetno-kulturni zbor 

imajo prednost knjižnice, muzeji itd. in da naj zato dobijo vsa razpoložljiva 
sredstva občinskih in odstopljenih republiških sredstev. Prednost da, toda ne 
vseh sredstev. 

Menim, da je takšno gledanje napačno. Zato kulturno skupnost vprašujem, 
kaj bo .storila, da bi se zagotovilo- izvajanje zakona o kulturnih dejavnostih 
in da bi se finančno podpirale vse dejavnosti ne glede na to, ali pripadajo 
poklicni ali amaterski dejavnosti? 

Predsednik Miloš Poljanšek: Še kdo- želi besedo? Kaže, da ne. Zato 
lahko končam to točko dnevnega reda in preidem. na 3. točko dnevnega 
reda, to je na predlog družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financi- 
ranje splošne in kolektivne porabe v letu 1972. 

Predlog izhodišč je hkrati z oceno gospodarskega razvoja SR Slovenije 
v letu 1972, ki jo je pripravil zavod SRS za planiranje, predložil skupščini v ob- 
ravnavo izvršni svet. Ali želi predstavnik predlagatelja gradivo še ustno 
oblazložiti stališče? (Da.) Besedo ima podpredsednik izvršnega sveta dr. France 
Hočevar. ' 

Dr. France Hočevar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Ne bi ponavljal stvari, ki so. vam že znane iz gradiva. Mislim, tudi, da je 
današnja razprava preliminarna, njen namen pa je, da zberemo mnenja in 
predloge in hkrati določimo tudi izhodišča za politični dogovor o tem, kakšna 
naj bo republiška bilanca v prihodnjem letu in kako naj se giblje poraba 
v prihodnjem letu. Hotel bi le opozoriti na nekatera izhodišča in na nekatere 
druge okoliščine, ki, bi jih morah imeti posebej pred očmi, ko o tej zadevi 
razpravljamo in ko tudi pomagamo, da bi prišlo do dogovora, ki bo zadovoljeval 
gospodarstvo in negospodarstvo. 

Pri dločanju bilance je imel izvršni svet pred očmi predvsem dvoje: 
1. gospodarska gibanja, kakor jih predvidevamo v letu 1972, in 
2. stabilizacijski program, ki je bil sprejet v skupščini kot podlaga za delo 

tako skupščine kot tudi izvršnega sveta. 
Med razpravljanjem o predvidevanju gospodarskih gibanj v prihodnjem 

letu in o tem, kako se pri takih predvidevanjih lahko uresničuje stabilizacijski 
program, je nastajal predlog bilance, ki vam je danes predložen. Predlog zasle- 
duje predvsem to, da se v letu 1972 doseže večja stopnja stabilizacije. To se 
pravi, da bi morala biti v prihodnem letu gospodarska gibanja bolj umirjena. 
Da pa bi sploh lahko govorih o stabilizaciji, moramo izhajati predvsem, iz dveh 
osnovnih izhodišč: 

1. da moramo že enkrat prenehati porabljati več, kot proizvajamo, in 
2. da ne smemo več obremenjevati gospodarstva, če že ne moremo zmanjšati 

njegove obremenitve, ker želimo, da bi se njegova reprodukcijska moč po- 
lagoma okrepila. 

Ce naj porabljamo manj, kot proizvajamo, in se opremo na katerokoli 
merilo za določitev bilance za prihodnje leto, potem to pomeni, da mora biti 
poraba v letu 1972 manjša, kot je na primer dvig družbenega proizvoda ah kot 
je morda dvig nekega drugega pokazovalca gospodarske rasti. Pri tem ni bistve- 
nih razlik v tem, kakšen prostor se ustvarja za porabo tako na gospodarskem 
kot na negospodarskem področju. Bistveno je izhodišče, da se gibljemo znotraj 
okvirov gospodarske rasti, znotraj okvirov družbenega proizvoda in da z neneh- 
nim preseganjem tega okvira ne prispevamo k nadaljnjemu razvoju inflacij- 
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skega gibanja. Mislim, da je to osnovno izhodišče, ki ga moramo imeti preti 
očmi in ki ga moramo sprejeti tako v tem. zboru kot v preostalih zborih naše 
skupščine. Pravzaprav je bilo to stališče že sprejeto, ko je skupščina razprav- 
ljala o stabilizacijskem programu. 

Seveda takšen okvir splošne porabe kot si ga zastavljamo za prihodnje 
leto, ne pomeni, da porabo v letu 1972 v primerjavi s porabo leta 1971 zmanj- 
šujemo ali da vsega tistega, kar smo že dosegli v letu 1971, ne bomo financirali 
tudi v letu 197,2. Težiti pa moramo, da ravnovesje, ki smo ga, v zadnjih letih 
ustvarili med posameznimi sferami negospodarstva pa tudi med gospodarstvom 
in negospodarstvom, ohranjamo tudi v prihodnje. „ 

In še tretja pomembna stvar: odločneje kot doslej se moramo spopasti s po- 
sameznimi oblikami neupravičenega bogatenja in z vzroki, ki povzročajo in 
povečujejo socialno razlikovanje v naši družbi. Hkrati moramo sprejeti tudi 
nekatere ukrepe, da se popravi položaj delovnih ljudi z nižjimi osebnimi 
dohodki. 

Poleg okoliščin, o katerih sem govoril, pripravljamo bilanco za prihodnje 
leto še med razčiščevanjem položaja v federaciji v skladu z ustavnimi amand- 
maji,. Gre predvsem za dva kompleksa problemov, ki sta dozorela za rešitev in 
ki ju moramo pri sestavljanju republiške bilance upoštevati. Kot veste, je bil 
v federaciji dosežen sporazum o poravnavi izvenproračunske bilance. Z vsemi 
pasivami in aktivami so jo prevzele republike in sicer po kriterijih, ki so bili 
sporazumno' določeni. Posledica tega je, da bo naša republika morala v letu 1972 
za poravnavo izvenproračunske bilance prispevati 25 milijard starih dinarjev. 
Pri tem naj povem, da v prihodnjih letih bremen zaradi prevzema izvenprora- 
čunske bilance v naši republiki ne bo več, ampak bodo v naslednjih letih 
začela pritekati, celo aktiva. Iz bilančnih izhodišč lahko vidite, da izvršni svet 
ni našel druge možnosti, kot to, da predlaga, naj se izvenproračunska bilanca 
krije z imobiliziranimi sredstvi, se pravi s presežki, k čemur sorazmerno prispe- 
vajo vsi uporabniki, pri katerih so se po sklepu skupščine presežki nabrali, 
vključno z vsemi občinami v republiki. 

Razen tega bo nov način financiranja federacije prek prispevka republik 
povzročil, da bo morala naša republika odstopiti, svoje dohodke — verjetno 
prometni davek — v taki višini,, da bo zagotovljenih 197 milijard starih dinar- 
jev, kolikor bo znašal prispevek naše republike za financiranje federacije v pri- 
hodnjem letu. 

Moram povedati, da se tem težkim razmeram, v katerih smo pripravljah 
republiško bilanco za leto 1972, pridružujejo še nekatere nove. S tem v zvezi 
vas obveščam,, da je z,a danes popoldne sklicano zasedanje zvezne skupščine, 
ki bo razpravljala o položaju, v katerem se je po objavljenih irezultatih dogo- 
vorov na mednarodnem monetarnem področju v zvezi z devalvacijo dolarja in 
revalvacijo nekaterih drugih zahodnih valut znašla tudi naša država. Obveščeni 
smo — mislim, da to lahko povem, da bo tudi naša država sprejela ustrezne 
ukrepe, ki bodo seveda bistveno vplivali na predvidena gospodarska gibanja. 
Posebno še v naši republiki, in to iz dveh razlogov: 

prvič zaradi tega:, ker naša republika zelo veliko izvaža, in drugič zaradi 
tega, ker tudi, veliko uvaža, zlasti reprodukcijski material, ker ima predvsem 
predelovalno industrijo. 

S tem se bo naša republika seveda znašla v novem položaju. Vsa predvi- 
devanja o tem, kako bodo potekala gospodarska gibanja v prihodnjem letu, 
se bodo spremenila oziroma jih bomo morali na novo proučiti in na novo dolo- 
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čiti. Zato moramo povedati, da izvršni svet zaenkrat umika vso kvantifikacijo 
izhodišč bilance za 1972, tako da bi morali danes razpravljati predvsem o na- 
čelnih izhodiščih. Izvršni svet pa bo čimprej, vsekakor do začetka januarja, 
predložil novo kvantifikacijo za bilanco v letu 1972 in to na osnovi izhodišč, o 
katerih se bomo dogovorili. 

Razen ukrepov, ki jih bo< sprejela naša država v zvezi z devalvacijo dolarja, 
je pričakovati, da bo nedavna zamrznitev cen še obveljala. V tem času bo treba 
omiliti nekatera nesorazmerja med cenami, preden se bodo cene znova sprostile. 
Lahko predvidevamo', da bo uravnavanje cen potrebno predvsem na področju 
energije, surovin, kmetijskih pridelkov, .stanarin in na še nekaterih drugih 
področjih, kjer so cene pod svetovnimi cenami in so glede na devalvacijo 
dolarja še toliko manj primerne. 

Lahko vas obvestim tudi o tem, da bo danes v zvezni skupščini predložen 
tudi ukrep, da, se osebni dohodki uravnavajo v večji meri kot doslej v vsej 
federaciji. To je uporaba recepta, ki je znan v vseh državah za boj proti 
inflaciji, se pravi, da je treba zaustaviti gibanje spirale cen in osebnih dohod- 
kov. Naša republika se je zavzemala za to, da se v zakon, ki se predvideva 
in ki bo prav tako danes popoldan sprejet, vnese takšna formulacija, ki bo 
dopuščala, da se republikam, ki na podlagi družbenega dogovora in samouprav- 
nega sporazuma že zdaj uravnavajo osebne dohodke, prepusti, da na tej pod- 
lagi uravnavajo gibanje osebnih dohodkov tudi v 1972. letu, seveda v skladu 
s politiko, ki bo v Jugoslaviji začrtana na tem področju. Ni težko uganiti, da 
bo zaradi tega restrikcija na področju gibanja osebnih dohodkov večja, kot je 
bila prvotno zamišljena in kot je tudi v bilanci predlagana. 

Republika bo morala glede na enotno zvezno politiko o tem vprašanju tudi 
v primeru, če bo samostojno uravnavala osebne dohodke z družbenim dogovo- 
rom in samoupravnim sporazumom, sprejeti nekatere ukrepe, predvsem pri 
zgornji meji osebnih dohodkov, ki jih verjetno ne bo več preprečevala z obdav- 
čenjem, ampak z zakonskim limitom, ki bo veljal brezpogojno. Upam, da nam 
bo uspelo, da 'bodo družbeni dogovori in samoupravni sporazumi v naši repu- 
bliki vendarle obveljali. Moram pa pri tem opozoriti, da je naša republika edina 
v državi, ki ima pripomočke za uravnavanje in usmerjanje osebnih dohodkov. 
Nobena druga republika še ni sprejela zakona o usmerjanju osebnih dohodkov, 
zato je razumljivo, da bo zvezni zakon za vse druge republike določil okvir, 
ki ga osebni dohodki ne bodo smeli, preseči,; naša republika pa bo morala okvire 
tega gibanja, seveda sprejeti in temu prilagajati samoupravne sporazume. 

V položaju, do katerega je prišlo, se seveda nima smisla pogovarjati 
o kvantifikaciji. Morala pa bi. se obdržati izhodišča o tem, kako naj se sestavi 
bilanca v letu 1972, pa tudi izhodišča, kako naj se financirajo posamezna 
področja. 

Kakšna pa so izhodišča za področje izobraževanja, znanosti in kulture? 
Izhodišča za izobraževanje v predlogu bilance predvidevajo, naj se sredstva za 
področje izobraževanja oblikujejo na nižji ravni kot naraščanje družbenega 
proizvoda. To se pravi, naj se tudi na področju izobraževanja poraba omeji 
pod stopnjo porasta družbenega produkta v letu 1972. Ker se je predvidevalo, 
da bo družbeni proizvod v letu 1972 nominalno porastel za 19'°/», se je glede 
izobraževanja predlagalo, naj bi sredstva za izobraževanje v letu 1972 porastla 
za 18'%, se pravi, za 1'% pod družbenim proizvodom, seveda pa več kot 
za državno upravo ali za nekatera druga področja. 
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Izhodišče, naj bi izobraževanje imelo sorazmerno prednost pri financiranju, 
bo ostalo tudi v novi situaciji, o kateri sem govoril; to pa zaradi tega, ker 
želimo, da izobraževanje razvijamo naprej, kolikor je le mogoče. V zelo restrik- 
tivni situaciji pa naj vsaj ohranimo vse, kar smo pridobili. Ker se porast 
sredstev za izobraževanje (18%>) giblje v okviru stopnje, ki je bila do sedaj 
dana izobraževanju, in ker je nastajala celo razlika okrog dveh in pol milijard 
starih dinarjev, je izvršni svet v bilančnih izhodiščih predlagal, da se tudi ta 
razlika uporabi v letu 1972 namensko za financiranje novih oddelkov in za 
participacijo republike pri gradnji osnovnošolskega prostora. Razen tega je 
izvršni svet predvideval, da se iz proračuna doda k temu še mihjai^a in 
600 milijonov starih dinarjev kot participacijo republike pri gradnji srednje- 
šolskega prostora in domov za učence ter za. investicije v visoko šolstvo, osnovno 
šolstvo in posebno šolstvo, kolikor je zanj republika posebej odgovorna. 

Kaj od tega bo v novih razmerah republika sposobna narediti, je težko 
reči; zavzemati se moramo za to, da to, kar smo se namenili narediti, do 
največje možne mere tudi vzdržimo. Vedeti moramo, da je bilo na področju 
izobraževanja do leta 1971 marsikaj storjeno in da je v proračunu republiške 
izobraževalne skupnosti marsikatera naloga že upoštevana v skladu z našimi 
možnostmi. Tako je že za leto 1971 v proračunu postavka za modernizacijo 
izobraževanja v znesku 400 milijonov dinarjev in za razne druge potrebe, ki 
jih prejšnja leta nismo financirali. Vse to je vsebovano tudi v predlogu za 
leto 1972 v primeru, če bi se izobraževanje financiralo po stopnji 18 B/o. 

Republiška izobraževalna skupnost je opozorila, da je poleg tega v letu 1972 
potrebno na novo financirati še nekatere naloge, ki jih v letu 1971 nismo 
financirali ah pa jih nismo financirali v zadostni meri. Poleg stvari, ki sem 
jih že omenil in ki so zajete v finančnih izhodiščih (sredstva za nove oddelke, 
za participacijo republike pri. financiranju osnovnošolskega in srednješolskega 
prostora in dijaških domov), bi bilo na vsak način potrebno dodati oziroma 
povečati sredstva za štipendijo. V socialnih razmerah, ki se bodo še zaostrile 
na podlagi ukrepov, ki se pripravljajo, je potrebno sprejemati ukrepe, da se 
omili socialni položaj predvsem ljudi z nižjimi osebnimi dohodki. Pri tem so 
poleg otroških dodatkov, za katere izvršni, svet predlaga, da se znatno' povečajo, 
pomembne še mnoge druge stvari, pa tudi nekatere stvari na področju izobra- 
ževanja, med njimi tudi štipendije. Poleg tega bi. bilo potrebno, da v naši 
republiki uvedemo obvezne male šole za vse otroke; s tem niso povezana velika 
sredstva, gre le za milijon dinarjev, zato upamo, da bomo v letu 1972 lahko 
financirah kljub novi situaciji. V letu 1972 je treba na novo poskrbeti še 
dodatna sredstva, za zdravstveno zavarovanje dijakov in študentov v znesku 
300 milijonov starih dinarjev. 

Glede osebnih dohodkov smo pri bilančnih izhodiščih izhajali iz tega, da 
naj bi se v vseh sferah izobraževanju, zdravstvu, znanosti, kulturi in državni 
upravi — osebni dohodki enako obravnavali in reševali. V takratnem položaju 
smo v izvršnem svetu oblikovali predlog, ki je vsebovan tudi v bilančnih 
izhodiščih, da naj bi se osebni dohodki v letu 1972 povečali diferencirano, se 
pravi po večji stopnji za zaposlene z nižjimi osebnimi dohodki in po manjši 
stopnji za zaposlene z višjimi osebnimi dohodki. Tako smo mislili, da bi osebni 
dohodki ne presegli stopnje 18; po tej stopnji naj bi urejali osebne dohodke 
le za nižje kategorije, srednje kategorije smo nameravali urejati po stopnji 15, 
tiste z najvišjimi osebnimi dohodki pa po stopnji 10. 
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Nov položaj, ki bo nastopil z 'restriktivnimi ukrepi za gibanje osebnih 
dohodkov, bo seveda vplival na višino osebnih dohodkov v prihodnjem letu; 
zelo verjetno je, da indeksa 118 v novih razmerah ne bomo mogli- vzdržati 
in ga bomo morali pomakniti navzdol. Pri tem bo stopilo v ospredje vprašanje 
ekvivalenta za povečane življenjske stroške, kar se bo moralo uskladiti z našo 
težnjo, da se osebni dohodki tudi v novi situaciji rešujejo diferencirano, se 
pravi z večjim indeksom pri nižjih osebnih dohodkih in z manjšim indeksom 
pri višjih osebnih dohodkih. Na vsak način pa bomo tudi v novih razmerah 
izhajali iz potrebe, da se osebni dohodek v vseh sferah enako obravnava 
in to ne samo v vseh negospodarskih sferah, ampak tudi v gospodarstvu. Ne 
bomo zahtevali, da se na področju družbenih služb uvedejo posebni in ostrejši 
restrikturni ukrepi, ki za gospodarstvo ne bi veljali; nasprotno, mislim, da se 
glede osebnih dohodkov v vseh sferah, v gospodarstvu in negospodarstvu, mo- 
ramo postaviti na enaka izhodišča in jih enako obravnavati. V situaciji, ko bodo 
vsi delovni ljudje še veliko bolj občutljivi za svoj materialni položaj, jih 
moramo enako reševati, na podlagi enakih izhodišč. 

Takšno stališče do osebnih dohodkov v bistvu velja tudi za znanost in 
kulturo; zato o tem ne bom več govoril. Dodal bi le še to, da je financiranje 
znanstvenoraziskovalnega dela v naši republiki urejeno z republiškim zako- 
nom, v katerega je vključen koeficient, ki daje v letu 1972 za 21 *Vo povečana 
sredstva, seveda na podlagi gospodarskih gibanj, ki smo jih prvotno predvide- 
vali. Ce bodo gibanja sedaj postavljena na nižjo raven, kar bomo najbrž morah 
storiti, se bodo seveda ta in vsi podobni indeksi sorazmerno zmanjšali. Moram 
pa vsekakor reči, da ob bilanci, ki je predložena, še manj pa ob bilanci, ki bo 
predložena, ne pride v poštev, da bi se vzel v pretres predlog, naj bi republiški 
zakon glede financiranja znanosti spremenili tako, da bi se financirala po 
indeksih, ki veljajo za eno leto nazaj namesto za dve leti, kot zakon zdaj 
določa. Mislim, da zdaj absolutno ni čas za to, da bi v republiškem zakonu 
karkoli spreminjali. 

Zavedamo se posebno težkega položaja v republiških kulturnih institucijah. 
Mislim, da o težkem položaju v kulturi ne moremo govoriti nasplošno, saj je 
bilo danes že povedano, da smo prav v letošnjem letu na tem področju napravili 
precejšnje premike. Sredstva v občinah za kulturne namene so se znatno dvig- 
nila: po 80 pa tudi po 100%» v primerjavi s prejšnjim letom. To je v razmerah, 
v katerih smo, vsekakor precejšen skok; zato je bilo mogoče, da so se marsika- 
tera vprašanja v kulturi, ki so bila že dlje časa, odprta, uredila. V vse sporazume, 
ki jih je izvršni svet sklenil z občinskimi skupščinami in s temeljnimi kultur- 
nimi skupnostmi, smo kot pogoj posebej zapisali, da morajo biti sredstva 
uporabljena predvsem za sanacijo sedanjih kulturnih ustanov, ker nima nobe- 
nega smisla, da ustvarjamo nove kulturne institucije, ne da bi najprej rešili 
kulturne institucije, ki že delujejo in ne da bi najprej podprli dejavnosti, ki že 
obstajajo. Prav tako mora to veljati tudi za leto 1972. 

Republiške kulturne institucije niso dobile od novih sredstev nobene koristi, 
ker se je pokazalo, da pol odstotka prometnega davka, ki je bil namenjen 
občinam in ki bi ga morale dobiti ljubljanske občine, ni bilo dovolj, da bi se 
pokrile potrebe republiških kulturnih institucij. Tako je republika že v letu 1971 
poleg sredstev, ki so se nabrala s pol odstotka prometnega davka, dala še 
posebna -sredstva iz proračuna. Kljub tej dodatni pomoči pa moramo ugotoviti, 
da je situacija zelo slaba, da je kritična. Tu so bili danes že navedeni indeksi, 
ki kažejo, da v kulturnih institucijah pri osebnem dohodku znatno zaostajajo 
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z.a merili, ki jih postavljajo samoupravni sporazumi. Zato je sekretariat za 
prosveto in kulturo položaj v republiških kulturnih ustanovah posebej proučil 
in izvršnemu svetu predlagal, da se takoj, že od prvega decembra letošnjega 
leta, za reševanje osebnega dohodka v teh zavodih dodatno namensko določijo 
tolikšna sredstva, da bi dosegli približno 90'% osebnega dohodka, ki ga določa 
samoupravni sporazum. 

Ker se da sklepati, da v novih razmerah nekakšnega zamrznjenja osebnih 
dohodkov samoupravni sporazumi, ki urejajo osebni dohodek v naši republiki 
za leto 1972, verjetno ne bodo valorizirani, ampak bodo ostali na istem nivoju 
kot v letu 1971, se moramo na področjih izobraževanja, znanosti in kulture pri- 
zadevati, da dosežemo maksimalno, vsekakor pa. zadostno stopnjo izpolnjevanja 
.samoupravnih sporazumov, ki so bili sklenjeni že za leto 1971. Trenutno imamo 
takšno stanje, da dosegajo kulturne institucije, vsaj republiške, od 65 % do 
80 %, izobraževalne pa okrog 80 %> ali morda nekaj več. Naši napori morajo 
biti usmerjeni v to, da se doseže višja stopnja izpolnjevanja samoupravnih 
sporazumov, na primer 90 do 95 %. M|islim, da naj bi bila v to usmerjena 
naša prizadevanja za reševanje osebnega dohodka na teh področjih. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Odrejam 20-minutni 
odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.10 in se je nadaljevala ob 11.55.) 

Predsednik Miloš Poljanšek: Za današnjo sejc> ste kot gradivo 
k tej točki dnevnega reda dobili še izračun sredstev izobraževalne skupnosti 
SR Slovenije, pripombe te skupnosti k predloženim izhodiščem in finančni 
načrt dohodkov kulturne skupnosti Slovenije za leto 1972. Danes pa ste na 
klop dobili, tudi pripombe republiškega sveta Zveze sindikatov in delovni osnu- 
tek ugotovitev in sklepov, ki naj bi jih naš zbor sprejel k tej točki dnevnega 
reda. 

Besedo želi predsednik skupščine izobraževalne skupnosti SR Slovenije 
dr. Lujo Suklje. 

D,r. Lujo Suklje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Tovariš predsednik je že povedal, katero gradivo, ki ga je pripravila republiška 
izobraževalna skupnost, ste prejeli. Gre za izračun sredstev izobraževalne skup- 
nosti SR Slovenije za leto 1972, za pismo, ki ga je poslal izvršni odbor predsed- 
nikom raznih družbenih organizacij, in za pripombe naše upravne službe ozi- 
roma tovariša predsednika izvršnega odbora Ludvika Zajca k družbenoekonom- 
skim in bilančnim izhodiščem za financiranje splošne in kolektivne porabe 
v letu 1972. 

Mislim, da ni potrebno, da bi podrobneje pojasnjeval gradivo, ki vam je 
bilo predloženo. Želel bi le opozoriti na, nekatera naša osnovna izhodišča in na 
nekatere bistvene pripombe. Izračun sredstev izobraževalne skupnosti za 1. 1972 
je temeljil na 100>0/o realizaciji družbenega dogovora in samoupravnih spora- 
zumov o dohodkih in osebnih dohodkih, pri čemer je upošteval 20'°/o valorizacijo 
za prihodnje leto po objavljenih predvidevanjih. Vendar je naša skupščina, 
ko je takšen izračun sprejemala, predvidevala, da. zaradi stabilizacijskih ukrepov 
v prihodnjem letu verjetno ne bo< mogoče v celoti realizirati družbenega dogo- 
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vora in samoupravnih sporazumov. Zahtevala pa je, kar se ujema z izvajanji 
tovariša podpredsednika Hočevarja, da se družbeni dogovori in samoupravni 
sporazumi izpolnjujejo v enaki meri v vseh družbenih službah v pričakovanju, 
da bo to samo izraz uskladitve s podobno .redukcijo na področju gospodarstva. 

Kair zadeva pripombe našega izvršnega odbora, ki izraža vznemirjenost 
zaradi omejitev, ki bi jih morali pričakovati, če se sprejme predlog odbora 
za prosveto in kulturo pri, izvršnem svetu, bi želel opozoriti na naslednje: 

Realizacija predloga izvršnega sveta, bi pomenila samo 80%» realizacijo 
družbenega dogovora, glede materialnih izdatkov in glede stroškov za mate- 
rialno vzdrževanje na področju izobraževanja pa stagnacijo ali celo omejitev 
v primerjavi z letošnjo porabo. Pomeni tudi to, da ne bo mogoče v celoti 
izpolniti tistih dolžnosti izobraževalnih zavodov, ki jih predvidevajo zakon in 
dokumenti, kakršne sta letos izdala centralni komite Zveze komunistov Slove- 
nije in republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. 
Končno želim opozoriti še na to, da se nam ne zdi pravilno, da se imobilizirana 
sredstva namenjajo za kritje tistih izdatkov, ki so nastali zaradi nediscipline 
drugih; izobraževalna skupnost se je dogovora strogo držala. Kolikor pa se ta 
sredstva odtujijo za namene zunaj področja, kjer so bila prihranjena, mislim, 
da ne bi mogli sprejeti dejstva, da bi bil na področju izobraževanja odstotek 
odtujevanja večji kot pri drugih družbenih dejavnostih. Seveda bomo z vsem 
razumevanjem razpravljali o vseh predlogih, ki nam jih bo predložil izvršni 
svet, vendar s ponovnim opozorilom, da moramo v težkem položaju, v katerem 
smo, prispevati k stabilizaciji vsi enako. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Vse predloženo gradivo je obravna- 
vala tudi skupina poslancev našega zbora in predložila zboru svoje mnenje, 
ki ste ga dobili z gradivom. Opozarjam na to in začenjam razpravo. Besedo ima 
poslanec Leo Fusilli. 

Leo Fusilli: Spoštovano predsedstvo, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ne glede na izvajanje tovariša podpredsednika izvršnega sveta mislim, da je 
potrebno nekaj povedati o izhodiščih za leto 1972; in ker imam pripravljeno 
razpravo, želim izrabiti priložnost z željo, da bi nova izhodišča upoštevala moje 
besede. 

Potem ko smo z drugimi zainteresiranimi tovariši natančno proučili druž- 
benoekonomska in bilančna izhodišča za financiranje v letu 1972, smo na žalost 
ugotovili, da izčrpne razprave v tem zboru in stališča družbenopolitičnih 
organov in organizacij glede razvoja šolstva v SR Sloveniji ostajajo spričo 
današnjega položaja skoraj neuresničene. Glede pomembnih dokumentov, ki 
jih je naša skupnost sprejela, moramo na žalost ugotoviti, da jih bo nemogoče 
realizirati, če pristojni organi in celotna družbena skupnost ne bodo energično 
ukrepali. Globoko se zavedamo težav, v katerih je naša družba, vendar ne 
moremo in ne želimo biti več zapostavljeni kakor skoraj ves čas po vojni. 
Odločno zahtevamo, da je naše delo ovrednoteno tako kot delo v drugih delov- 
nih organizacijah. Na restrikcije bi bili pripravljeni samo tedaj, če bi prizadele 
enakomerno vse dejavnosti, saj je vsakemu znano, da sta šolstvo in prosveta 
skoraj vselej v podrejenem položaju. Zato bo treba najprej izravnati naš položaj 
z drugimi uporabniki proračuna in z gospodarstvom, šele nato se bomo lahko 
pogovarjali o restriktivnih ukrepih. 
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V šolah smo se z velikim zadovoljstvom, lotili izdelave samoupravnih spo- 
razumov, misleč, da bodo uravnavali materialni položaj naših delavcev; vendar 
je v naših kolektivih kmalu nastopilo razočaranje, ker ni bilo dovolj sredstev 
za tekoče leto in, kot kaže, jih v prihodnje ne bo dovolj niti za, to, da bi 
uresničili sporazume na nivoju leta. 1971. Ugotovljeno je, da so nekateri porab- 
niki proračuna brez večjih težav ta problem že v tem letu rešili. Šole pa so 
dobile salomonski odgovor: »Ce imate denar, ga razdelite po sporazumu!« 

Na tem mestu moram pripomniti tudi tole: Smo pred vrati leta 1972, ko 
bo začel veljati zakon, po katerem bodo morali delavci, ki nimajo ustrezne 
izobrazbe, zapustiti svoja delovna mesta tistim,, ki te pogoje izpolnjujejo. Spra- 
šujem, kdo bo hotel v takih razmerah še priti na šole, če pa lahko drugje pride 
do boljših materialnih možnosti? Pred očmi imam iniciativo izvršnega sveta 
naše republike izpred nekaj let, ko je bilo zatrdno obljubljeno — in v začetku 
tudi deloma realizirano — normaliziranje razmer v celotnem šolstvu. Danes 
pa ugotavljamo, da nismo samo na poti stagnacije, marveč celo na poti recesije, 
če se izhodišča ne bodo spremenila. 

Tudi glede investicij v šolstvu je treba na žalost ugotoviti,, da smo še daleč 
do razglašenega, načrta »sto let — sto šol«, čeprav je bilo precej storjeno tudi 
v tej smeri. Ker je to dolgoročni načrt, vemo, da ga ne bo mogoče tako hitro 
uresničiti; vendar pa je nujno, da se načrta lotimo bolj energično, zlasti pa 
da zagotovimo sredstva za tiste objekte, ki se že postavljajo. V mislih imam 
adaptacijo' italijanskega šolskega centra v Kopru, ki ga financira republika 
Slovenija z ustrezno participacijo občinske skupščine v Kopru. Popolnoma 
razumljivo in logično je, da pred tremi leti odobrena sredstva sedaj ne zado- 
stujejo več. Zato bi bilo nujno, da se oba investitorja z ustreznim deležem lotita 
reševanja tega za nas življenjskega vprašanja. Čeprav dajemo na tem mestu 
vse priznanje izvršnemu svetu in skupščini SR Slovenije za izkazano razume- 
vanje za potrebe vse italijanske narodne skupnosti, moramo poudariti,, da bi 
sedaj, ko so dela že pri koncu, nastala v primeru zastoja nepopravljiva škoda, 
saj že sedaj ne moremo zagotavljati normalnega pouka. 

Ob koncu najodločneje podpiram mnenje skupine poslancev našega zbora 
in predlagam, da se to mnenje v celoti sprejme kot sestavni, del resolucije; 
mnenje naj bi poslali družbenopolitičnim forumom in enotnemu zboru delovnih 
skupnosti skupščine SR Slovenije. 

Predsednik Miloš Poljan šejk: K besedi se javlja glavni tajnik 
raziskovalne skupnosti dr. Edo Pirkmajer. 

Dr. Edo Pirkmajer: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Razisko- 
valna skupnost Slovenije podpira vsa prizadevanja za stabilizacijo našega živ- 
ljenja in seveda tudi z vsem razumevanjem sprejema predloge, ki jih je danes 
navedel tovariš podpredsednik izvršnega sveta. Vendar želi ob razpravi o teh 
vprašanjih opozoriti na posledice, ki jih bodo ti ukrepi in tudi sprejem takih 
izhodišč, kakršna so bila dana, brez dvoma imeli za delo raziskovalne skupnosti 
oziroma za raziskovalno dejavnost sploh. 

Raziskovalna skupnost Slovenije je pred kratkim pripravila študijo, ki 
razčlenjuje sedanje stanje raziskovalne dejavnosti; študijo je posredovala tudi 
skupščini. V današnji razpravi bi želel le na kratko opozoriti na neko ugoto- 
vitev: stanje v raziskovalni dejavnosti je pri nas danes takšno, da z njim ne 
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moremo biti zadovoljni, čeprav smo bili zlasti v zadnjih dveh, treh letih priča, 
da so prišle do veljave težnje po odločnem izboljšanju stanja na tem področju. 

V svojem prispevku smo dali tudi nekaj predlogov; prispevek k današnji 
diskusiji naj bi jih na kratko povezal. V Sloveniji deluje danes približno 
1300 raziskovalcev, če ne štejemo tistih, ki so na univerzi; če štejemo še te, 
potem jih je med 1500 in 1600. To pomeni približno 9 do 10 raziskovalcev na 
10 000 prebivalcev, kar je v primerjavi z našimi sosednjimi evropskimi in dru- 
gimi deželami v svetu kar lepa številka. Žalostno pri tem je, da je starostna 
struktura nezadovoljiva — približno 40 let — čeprav vemo, da so v raziskovalni 
dejavnosti najproduktivnejši ljudje med 30. in 40. letom. 

Ugotovitev, s katero tudi ne moremo biti zadovoljni, zadeva sredstva, ki 
pridejo na enega raziskovalca. V letu 1969 se giblje ta številka med 220 000 do 
250 000 dinarjev na raziskovalca na leto, se pravi, po starem 22 do 25 milijo- 
nov, medtem ko so v drugih deželah te številke bistveno večje. Imam nekaj 
podatkov, s katerimi vas ne bi utrujal, povem naj le, da se razlike povzpnejo 
tudi do faktorja 4. Kljub temu smo lahko s stanjem v Sloveniji v primerjavi 
z Jugoslavijo še kar zadovoljni, ker je Slovenija daleč pred. drugimi republi- 
kami, skoraj za 100 % nad poprečjem. 

Druga stvar, na katero bi želel opozoriti je, da je pri financiranju razisko- 
valne dejavnosti delež družbe pri nas razmeroma majhen. Pri nas vlaga v razi- 
skovalno dejavnost družba neposredno prek svojega specializiranega sklada, 
sklada Borisa Kidriča, med 20 in 25 % vseh sredstev, medtem ko je ta odstotek 
v drugih državah bistveno večji: v Avstriji 38, Belgiji 31, Kanadi 53, Franciji 65, 
Nizozemski 39, Veliki Britaniji 51, ZDA 55 %. To seveda ne pomeni, da so vsa 
sredstva, ki jih vlada ali družba vlagata v raziskave, v specializiranih državnih, 
vladnih inštitutih, ampak ima družba na razpolago precejšnja sredstva za 
intervencije v gospodarstvu in v družbenih službah prav na področju razisko- 
valnega dela. Pri nas pa se bojim, da je naše gospodarstvo še tako razdrobljeno, 
da mu niti ne moremo naložiti naloge, da bi s sredstvi, ki so zbrane v njegovih 
razdrobljenih fondih, opravljal na tem področju pomembnejšo intervencijo. To 
je po mnenju raziskovalnih skupnosti tudi eden izmed razlogov, da je razisko- 
valna dejavnost v današnjem življenju brez dvoma premalo učinkovita. 

Sredstva sklada Borisa Kidriča, prek katerega lahko družba opravlja vsaj 
del svojih intervencij na področju raziskovalne dejavnosti, so v preteklih letih 
naraščale za približno 20%>; tudi prvotna bilančna izhodišča predvidevajo tako 
rast. Če pa pogledamo, kakšna je realna rast teh dohodkov, bomo videli, da 
se pri nas realno veča s približno stopnjo 2 %. Ker moramo pri tem skrbeti za 
to, da raziskovalni kader raste, saj brez tega ni mogoče zagotoviti dotoka novih 
ljudi in izboljšati starostne strukture, pa realna sredstva na raziskovalca kljub 
2% realnemu porastu padajo. Ta problem je pri nas še toliko bolj pereč, ker 
je deloma tudi zaradi nezadostno razvitega okolja zelo težko zagotoviti, da bi 
raziskovalci iz raziskovalnih institucij odhajali na druga delovna mesta, kjer 
bi svoje raziskovalne izkušnje lahko s pridom uporabljali. 

Raziskovalna skupnost si je zadala program, da tako stanje premosti; odlo- 
čila se je, da bo svoja sredstva, se pravi, sredstva sklaida Borisa Kidriča, v prvi 
vrsti koncentrirala na nekaj ključnih področij. Sprožena je bila iniciativa, naj 
se financirajo oziroma kreditirajo tista področja oziroma tiste raziskovalne 
naloge, za katere bi se pobuda sprejela tudi zunaj kroga raziskovalnih organi- 
zacij — od skupščine, izvršnega sveta, gospodarske zbornice, večjih gospodarskih 
organizacij in podobno. Nadalje naj bi se sredstva usmerila v financiranje 
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tako imenovane infrastrukture, se pravi, tiste raziskovalne dejavnosti, ki ni 
raziskovalno delo, ampak je samo njegova podlaga. Sem sodi nabavljanje nove 
opreme, financiranje dokumentacijske službe ustreznih knjižnic in podobno. Več 
naj bi vlagali tudi v opremo raziskovalnih organizacij in v kadre. 

Zaradi tega smo predložili finančni načrt, ki predvideva 148 milijonov dinar- 
jev dohodkov in izdatkov za sklad Borisa Kidriča. Pri tem so upoštevana tudi 
sredstva, ki pritekajo v sklad iz vračanja anuitet od posojil, ki jih je sklad 
dajal. Če bo zaradi splošnega varčevanja treba naš proračun bistveno zmanjšati, 
bodo seveda s tem zmanjšane tudi možnosti za popolno uresničenje sprejetega 
programa. Verjetno v prihodnjem letu tudi ne bomo mogli doseči nobenega 
bistvenega premika pri večji učinkovitosti raziskovalnega dela. 

Pripravili smo tudi vrsto predlogov, kako naj bi sredstva pritekala v naš 
sklad. Poglavitni predlog je bil, naj bi se obračun sredstev za raziskovalno delo 
opravil na podlagi družbenega proizvoda za eno leto nazaj in ne za dve leti, 
kot to predvideva sedanji zakon. Ko je bil zakon sprejet, smo z velikim zaupa- 
njem gledali v stabilnost naše splošne ekonomske situacije in zaradi tega vpra- 
šanje, ali. se računa za 'eno ali za dve leti nazaj, tedaj ni bilo bistveno. Čimbolj 
pa so razmere nestabilne, tem večja je stopnja inflacije, večji je razmak med 
letom, za katero se računajo sredstva, in letom, od katerega se računajo sred- 
stva. V stabilnih razmerah tega prav gotovo ne bi bilo treba spreminjati. 

Želel bi opozoriti še na eno-: velik del sredstev sklada Borisa Kidriča 
ni namenjen za investiranje, ampak za obnavljanje opreme. V sedanjem polo- 
žaju pa so ta sredstva bistveno zmanjšana, ker morajo raziskovalne organizacije 
položiti za vsako opremo, ki jo nabavijo, 30*Vo depozit. To ne pomeni nič dru- 
gega kot zmanjševanje realne vrednosti sredstev, ki so koncentrirana v skladu 
Borisa Kidriča in v drugih fondih, ki podpirajo raziskovalno delo. Ta predpis 
se izvaja do take absurdnosti, da morajo raziskovalne organizacije plačevati 
depozit celo za knjige, ki jih nabavljajo. Tako nekateri celo razmišljajo ali 
ne bi bilo bolje, če bi knjige kupovali raziskovalci sami, za svoj denar. 

Ob tej priložnosti bi rad poudaril tudi to, da je opremljenost naših razisko- 
valnih organizacij bistvenega pomena, če hočemo dohajati svetovni tempo. 
Kajti znano je, da se amortizacijska doba za opremo raziskovalnega dela če- 
dalje bolj krči; danes je nekje med štirimi in petimi leti. To seveda ne zaradi 
tega, ker bi bila oprema tako slabo izdelana, pač pa zaradi tega, ker se v tem 
času njena, da tako rečem, raziskovalna vrednost in aktualnost za posamezne 
raziskave zniža. Mislim, da bi morda kdaj drugič kazalo temu vprašanju 
posvetiti večjo pozornost. 

Svoj prispevek bi končal s tem, da bi še enkrat poudaril, da bomo restrik- 
cijske ukrepe seveda sprejeli, saj so le stabilni pogoji gospodarjenja tisti, ki 
edini lahko omogočijo učinkovito raziskovalno delo. Moramo pa se zavedati, 
da pod takimi pogoji v prihodnjem letu ne bomo mogli napraviti bistvenejših 
premikov v naši dejavnosti. 

Predsednik Miloš Poljanšek: K besedi se javlja poslanec Dušan 
Sinigoj. 

Dušan Sinigoj: Tovariš predsednik, tovairišice in tovariši poslanci! 
Mislim, da je kljub temu, da je tovariš podpredsednik dr. Hočevar umaknil 
kvantifikacijo k izhodiščem, potrebno spregovoriti o nekaterih izhodiščih, ki 
so obravnavana v začetku gradiva, ki nam je bilo predloženo. 
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Podpiram prizadevanja izvršnega sveta, da bi stabilizirali, gospodarstvo, 
ker sem prepričan, da bi stabilizacija zelo koristila tudi vsem družbenim služ- 
bam. Iz kvantifikacije, ki je bila predložena, namreč vidimo, da prav družbene 
službe prenašajo in morajo prenašati največji delež devalvacije in da so v tem 
najbolj prizadete. 

Mislim, da je bil izvršni svet v izhodiščih nekoliko premalo pogumen že 
v samem začetku. Predvidel je le en ukrep in sicer, da bo poraba v prihodnjem 
letu naraščala počasneje od rasti družbenega proizvoda. Verjetno bo s predvi- 
denimi zveznimi restrikcijskimi ukrepi tudi to korigiral in se bo tudi ta stop- 
nja še spremenila. Vendar bo potrebno izredno veliko naporov, da bi dosegli 
že samo to. Brez dvoma jih bomo zmogli, v družbenih službah, nisem pa pre- 
pričan, da jih bomo zmogli v gospodarstvu, Že dosedanji samoupravni sporazumi 
nam dokazujejo, da bodo osebni dohodki v prihodnjem letu —■ razen če ne 
bodo zamrznjeni — naraščali hitreje kot predvidevamo in da bodo v vseh delov- 
nih organizacijah v gospodarstvu poskušali v celoti doseči samoupravne spo- 
razume; medtem pa na področju izobraževanja, predvidevamo, da bomo dosegli 
samoupravne sporazume znatno manj, na primer 20'%» pod predvidenim 
nivojem. 

Menim, da je premalo poguma tudi v drugi smeri. Ce velja, da moramo 
za usklajevanje skupne porabe v okvirih možnosti vsi. zategniti pasove, 
moramo tudi določiti oziroma se dogovoriti za prioritetna področja. Teh ne 
smemo zavreti, ker v bistvu pomenijo ustvarjanje pogojev tako za stabilizacijo 
kot za nadaljnji progres na področju gospodarstva in drugje. Menim, da je 
izvršni svet v zadnjih dveh letih ta področja večkrat nakazal; na primer v izho- 
diščih za dolgoročni razvoj Slovenije, kjer je posebej obravnaval področje 
izobraževanja in vzgoje. Prav tako je tudi v izhodiščih petletnega razvojnega 
programa, ki smo ga že prejeli, nismo pa o njem. še razpravljali v skupščini, 
dal prednost prav področju izobraževanja ali, kot sam pravi, ljudskemu fak- 
torju. V prihodnjem obdobju obstaja možnost, da bo prav ljudski faktor 80l0/o 
udeležen v nadaljnjem razvoju produktivnosti in razvoju gospodarstva nasploh. 

Ce je tako in če takšna izhodišča sprejemamo tudi drugod, tudi v central- 
nem komiteju Zveze komunistov Slovenije, tudi v včerajšnji razpravi na Zvezi 
mladine Slovenije, potem mislim, da je potreben v takšni situaciji diferenciran 
pristop. Vem, da je to zelo težko, ker se je težko odločati, kateremu dati in 
kateremu vzeti. To je težko tako v izvršnem svetu, kot v občinskih skupščinah, 
kjer so podobne razprave še bolj vroče kot tu; vendar menim, da se bomo morali 
s tem sprijazniti prej kot slej. Verjetno tudi v gospodarstvu in tudi tam dolo- 
čiti prioriteto za določena področja, zlasti tista, ki več im hitreje prispevajo 
k racionalizaciji znotraj gospodarstva in gospodarskih organizacij.. 

Drugo vprašanje, o katerem bi rad govoril, je vprašanje osebnih dohodkov. 
Izvršni svet pravi v izhodiščih, da se bodo osebni dohodki povečali za okrog 
15'%. Menim, da skupščina ne more sprejeti, drugačnega stališča, kot da se na 
vseh področjih družbenega dela, tako v gospodarstvu kot v družbenih službah, 
dosežejo samoupravni sporazumi enako in enotno. To v bistvu pomeni diferen- 
ciran pristop k razreševanju problema osebnih dohodkov, ker imamo že na 
mnogih področjih realiziran samoupravni sporazum na nivoju letošnjega leta, 
ponekod že tudi prekoračen nivo prihodnjega leta, imamo pa tudi mnoga pod- 
ročja, kjer so samoupravni sporazumi še daleč pod dogovorjenimi nivoji. Mislim, 
da se mora tudi skupščina povsem jasno opredeliti za ustvarjanje enakih mate- 
rialnih pogojev vsem delavcev na Slovenskem. 
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Moram reči, da smo z javno razpravo o družbenem dogovarjanju in o samo- 
upravnih sporazumih ustvarili dokaj pozitivno politično ozračje; nespoštovanje 
dogovorjenega ali nespoštovanje dogovorjenega na vseh področjih enako bo zato 
povzročilo izredno veliko resnih političnih sporov. Na to moramo biti priprav- 
ljeni in se pri obravnavi izhodišč tega tudi zavedati. 

Na kraju bi podprl stališče izvršnega sveta, ki nam ga je obrazložil tovariš 
podpredsednik dr. Hočevar glede zamrznitve osebnih dohodkov. Zamrznitev 
osebnih dohodkov je v sedanjih pogojih verjetno eden od ukrepov, ki se mu 
ne moremo izogniti. Vendar je zamrznitev vedno administrativna in zelo kri- 
vična. Krivična do tistih, ki niso imeli možnosti ali ki so bih pošteni in so 
delali v skladu z dogovorjeno politiko, in seveda ugodna za vse špekulante 
in za vse tiste, ki so imeli možnost, da ne spoštujejo dogovorjene politike. 
Se več: mislim, da je stališče izvršnega sveta pomembno, ker moramo samo- 
upravne sporazume potrdili in bi v tem primeru zamrznitev v naši javnosti 
prav gotovo pomenila nezaupanje do dogovarjanja. 

Predsednik Miloš Polja n š e k : Besedo ima poslanec Miran Hasl. 

Miran Hasl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Po- 
dobno stališču tovariša Šinigoja je tudi moje: ob uvodnih besedah podpredsed- 
nika dr. Hočevarja sem se vprašal, ali bi kazalo sploh kaj spregovoriti. Vendar 
sem se odločil, da bom kljub vsemu poskušal prispevati nekaj misli. 

Enako kot govorniki pred mano odobravam stališča skupine poslancev in 
k temu predlagam tri konkretne stvari, s katerimi bi predlagana stališča dopol- 
nili in sicer pod morda nekoliko dramatičnim naslovom: »Za izjemno situacijo 
— izjemne ukrepe!« 

Ce menimo, da je osebni dohodek eden zelo resnih virov, ki vplivajo na 
inflacijska gibanja in nestabilnost (pri tem se spomnimo na sobotni časopis 
in prispevek profesorja dr. Bajta!); če menimo, da se bodo razlike v osebnih 
dohodkih med dejavnostmi z različnimi možnostmi uveljavljanja samoupravnih 
sporazumov še povečale; če ugotavljamo, da bodo spričo le 80 — ali še manj 
odstotnih možnosti realizacije samoupravnih sporazumov na področjih vzgoje, 
izobraževanja in kulturnih dejavnosti, nastale zelo resne, tudi politične posle^- 
dice; če priznavamo1, da so nekatere dejavnosti že letos uveljavile samoupravne 
sporazume (vem za občinske uprave in nekatere panoge v gospodarstvu), šol- 
stvo pa tega ne bo moglo storiti; če sprejemamo mnenje gospodarske zbornice, 
da je stališče, po katerem se morajo osebni dohodki v negospodarstvu za vsako 
ceno povzpeti do višine, določene v samoupravnih sporazumih, nesprejemljivo; 
in končno, če smo mnenja, da je letošnja situacija za gospodarstvo in negospo- 
darstvo izjemna, potem so v okviru vsega povedanega potrebni tudi resnično 
izjemni ukrepi. 

Prvič: Vse dejavnosti morajo po zakonu v celoti uveljaviti samoupravne 
sporazume. Da bi se izognili neusklajenostim in naraščajočim razlikam ob 
uveljavljanju samoupravnih sporazumov, lahko vse dejavnosti v gospodarstvu 
in negospodarstvu ne glede na razpoložljiva sredstva uveljavijo samoupravne 
sporazume največ do višine 95 %>, seveda po poprejšnjih obračunih in izračunih. 
To besedilo bi moralo priti tudi v naše stališče oziroma v resolucijo in naj bi 
veljalo za vse panoge iin grupacije v gospodarstvu in negospodarstvu, za vse 
dejavnosti v družbenih službah, za vse interesne skupnosti, za občinske in repu- 
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bliško upravo, za izvršni svet, skratka za vse dejavnosti, ki so sprejele samo- 
upravne sporazume. 

Odstotek povišanja bi glede na start lahko variiral, ker bo nekdo z nižjim 
startom lahko procentualno dobil več. To pomeni, da ne gre za omejitev pove- 
čanja v odstotku, .ampak za dosego neke določene limitirane stopnje po poprejš- 
njem izračunu. 

Drugič: Zahtevamo takojšnjo odpravo 30:% depozita za vlaganja na pod- 
ročju vzgoje in izobraževanja, torej depozita za nakup učil in opreme! Če od 
tega nimamo namena odstopiti, potem predlagam, da v predloženem materialu 
o družbenoekonomskih izhodiščih napišemo tole: »,Ker so nadaljnja vlaganja na 
področju vzgoje in izobraževanja spričo razvitosti, opremljenosti in dosežene 
stopnje modernizacije postala vprašljiva, je treba navedeni, depozit obdržati 
in s tem zavreti preveliko nadaljnjo rast.« 

Tretjič: Zaradi resnih kadrovskih problemov na področju šolstva podpiram 
vsa investicijska vlaganja tudi v kadrovske šole na področju višjega in viso- 
kega šolstva. 

Prosim in predlagam, da se naš zbor o zgornjih predlogih izrazi. Sam name- 
ravam v podobnem smislu in z nekoliko obširnejšo utemeljitvijo razpravljati 
tudi v četrtek na seji enotnega zbora. Zato tudi prosim, da se danes ali pa na 
enotnem zboru izvršni svet o zgoraj predlaganih zadevah opredeli. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariš Feldin ima besedo. 

Boris Feldin: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Glede na umik, 
ki ga je omenil tovariš podpredsednik izvršnega sveta, se mi je porodila misel, 
da so z umaknjeno kvantifikacijo v bistvu umaknjena tudi izhodišča, ker jih 
potemtakem verjetno ne bomo mogli uveljavljati. V bistvu je s tem vse umak- 
njeno. Zato je morda celo razprava neposredna, ker človek ne ve, kaj naj bi 
povedal, da bi bilo bolj prav, in da ne bi potem v zvezi s temi ali drugimi 
izhodišči slišal kaj tretjega. Strinjam pa se s tistimi tovariši, ki pravijo, da bi 
morda v pripravi prihodnjih izhodišč vendarle upoštevali nekatere stvari, ki so 
bile navedene v umaknjenih izhodiščih. Zal sem s časom v zaostanku, pa sem 
še vedno pri 30-odstotnem depozitu; in če sem predložena izhodišča dobro 
prebral, sem na strani 4 pod točko 4 v prvem in drugem odstavku opazil, da bo 
depozit namenjen za reeskont kreditov, ki jih bo banka dala za poravnavo 
obveznosti republike, ali z drugimi besedami, to pomeni, da se vplačani 30-od- 
stotni polog ne bo vrnil tistemu, ki ga je prispeval, pač pa bo namenjen za 
pokrivanje drugih obveznosti. Ker je trenutna praksa vseh SDK v Sloveniji 
— da pa ne bom šel predaleč, bom rekel vsaj v štirih občinah, ki jih poznam — 
taka, da pobirajo depozit za vsako učilo, za vso opremo, za vsako knjigo, skratka 
za vsako stvar, ki je osnovno sredstvo in ki bi se v bistvu nadomeščalo' s sred- 
stvi amortizacije, pomeni, da s tem pobirajo amortizacijo in jo prenašajo dru- 
gam. Tako mislim jaz in prosim, da bi tudi izvršni svet premislil, če je tako. 
In če je tako, potem se ne bom razburjal, če ta družba misli, da je to res luksuz. 
Potem je pač luksuz in povejmo, da je vsako novo učilo, vsaka nova knjiga — 
da poudarim: učna knjiga —< luksuz. 

Glede presežkov pa tole : Nekje je omenjeno, da jih bo v Sloveniji približno 
60 milijard starih dinarjev in da obveznosti, ki se prenašajo na republiko, zne- 
sejo 25 milijard. To bi bilo 41 % pa nekaj čez. Zanima me, kako je prišlo do 
izjeme, če predvidevajo izhodišča 48 °/o pobranega presežka, to se pravi, da ga 



27. seja 459 

poberemo 48 %, 41 '°/a ga rabimo, se pravi, da smo nekje naredili izjemo. Komu 
smo jo naredili, ,kdo se je zanjo dogovoril, zakaj smo jo naredili? Da ne bi bil 
preveč cehovski, bi rekel takole: Res je, da je zdravstvo v težkem položaju, 
samo utemeljitev, ki je v izhodiščih, po mojem ni, sprejemljiva — vsaj za mene 
ne — ker pravi, da zdravstvu pa presežkov ni mogoče pobrati, ker je obveznosti 
sprejelo že prej in jih je treba kriti. Zakaj jih nismo sprejeli tudi mi, pa bi 
nam jih sedaj tako lepo krili? Mislim, da že načelno ni prav, cla tistemu, ki se 
je zadolžil ali sprejel obveznosti, to priznamo s tem, da poberemo drugemu in 
damo prvemu, da to lahko krije. Prosil bi tudi, da v prihodnjih izhodiščih čisto 
jasno tudi povemo, zakaj so sprejeli obveznosti, kdo jim jih je naložil in da 
potem to tudi javno razglasimo, da se ne bomo potem vedno lovili, češ da 
nihče ničesar ni vedel, kaj nam je bilo poudarjeno v razpravi in tudi v samih 
izhodiščih. Sindikat nam je posredoval mnenje, da bo stabilizacijski program 
takrat postal resničnost, kadar bodo pri sestavljanju načinov izpeljave sode- 
lovali vsi delavci, vseh področij. 

Morda ne vem več natančno, ampak če se prav spomnim, niti naš zbor niti 
enotni zbor o stabilizacijskem programu nista razpravljala. Razpravljala sta 
republiški zbor in gospodarski zbor. Po lepi logiki bi dejal, da če se res hočemo 
nekaj dogovoriti, potem se dajmo skupaj dogovarjati. V nasprotnem primeru 
me ne bi nihče prepričal, da smo se o čem sporazumeli, če pa me za mnenje 
še vprašal ni. 

V prihodnji obrazložitvi te bilance pa bi želel -slišati tudi o tem, kako se 
udeležba posameznih družbenih dejavnosti odčrtuje v družbenem proizvodu in 
narodnem dohodku. To smo že nekaj let ponavljali, dobili razne številke, pa še 
vedno ne vemo, pri čem smo. To navezujem tudi na vprašanje, ali današnjega 
položaja posameznih dejavnosti ne bo mogoče nikoli več spremeniti, ali pa bo 
položaj posameznih dejavnosti nekoč vendarle mogoče določiti na podlagi druž- 
benega dogovora, mislim takega družbenega dogovora, ki ga sicer uveljavljamo 
v stališčih raznih organov in organizacij, in se potem nanj opirati, ali pa je ta 
položaj za vedno zacementiran in se dviga samo po procentih, pa čisto nič 
drugega. 

Ustavil bi se še pri razbremenjevanju gospodarstva. V zvezi z dohodki za 
pokrivanje potreb prevečkrat govorimo samo o prispevku gospodarstva. Mi- 
slim, da ni vedno samo tako. Treba se je zavedati, da imamo še več drugih 
načinov zbiranja sredstev, tistih sredstev, ki so že bila izplačana, in zajemanja 
teh sredstev, se pravi, da do dodatnih sredstev ni treba priti le z obreme- 
njevanjem gospodarstva, ampak jih lahko poberemo tudi kje drugje. To lahko 
storimo z davki; v izhodiščih je to že predvideno za februar ali marec, vendar 
je v novem položaju vprašanje, kako bi to potekalo. 

Prosil bi, če bi sestavljalci prihodnjih izhodišč te misli vendarle malo upo- 
števali. Naj povem še to, da bi vendarle kazalo že v preliminarne razprave pri- 
tegniti vse dejavnike. Četudi nam je tak material samo osnova za razpravo, pa 
vseeno predstavlja tudi neko stališče, vsaj glede na izkušnje prejšnjih let lahko 
rečem, da se tudi izhodišča, ki smo jih sestavili julija meseca, niso bistveno 
spremenila do februarja, ko smo jih dokončno sprejemali. Zato mislim, da je 
treba že v začetku priprave izhodišč in bilance pritegniti vse dejavnike: repu- 
bliško izobraževalno skupnost, kulturno skupnost, znanstveno-raziskovalno 
skupnost in druge, da se nekatere stvari razčistijo, še preden postanejo sestavni 
del izhodišč in bilance. Hvala lepa. 
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Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Tovarišica Kornhauser- 
jeva ima besedo. 

Dr. Aleksandra Kornhauser: Podpredsednik izvršnega sveta 
dr. Hočevar je pojasnil, da je kvantifikacija še povsem nejasna. Čeprav so 
nekateri govorniki pred mano vzeli to za zlo, menim, da ima tudi svojo pred- 
nost. Pri današnji razpravi nam namreč odkriva jasnejši pogled na izhodišča 
in na usmerjanje politike ter omogoča, da se lahko bolj opredelimo zanje. Pri 
tem pa bi želela naš zbor opozoriti, da moramo pogledati nazaj in naprej. 
Nazaj na tisto', kar smo v preteklem letu precej zavzeto' delali za razvoj na 
področju izobraževanja, vzgoje in kulture. Če strnem vse naše delo v zakone, 
ki smo jih sprejeli v skupščini, v sklepe in stališča, ki jih je sprejela Socia- 
listična zveza glede razvoja izobraževanja in vzgoje, in v sklepe centralnega 
komiteja Zveze komunistov, zlasti tiste, ki se tičejo socialne diferenciacije, po- 
tem mislim, da ti sklepi zavezujejo' vse nas, ki razpravljamo in si prizadevamo, 
da bi zagotovili pogoje izobraževanja in vzgoje za prihodnje leto. 

Najprej bi se ustavila pri virih socialne diferenciacije. "Veliko jih je bilo 
omenjenih v razpravi in eden temeljnih je bil priznan, da ima namreč mlada 
generacija različne pogoje za pridobitev izobrazbe. Ce pogledamo, kakšne so 
naše socialne strukture, vidimo, da se ponavljajo. Da so zaprte strukture. Če 
naj poenostavim: otroci nekvalificiranih staršev največkrat ostanejo nekvali- 
ficirani. Če pogledamo, kateri del se osiplje v osnovnih šolah —■ in soglašamo, 
da je osip porazen, saj še vedno presega 30 odstotkov in se ponekod približuje 
40 in več odstotkom — potem vidimo, da gre za tiste socialne strukture, ki bi 
potrebovale največjo pomoč — pomoč šole, dopolnilni pouk, dodatno izobra- 
ževanje. Če gledamo srednje šole, je zadnja analiza pokazala, da je polovica 
učencev srednjih šol iz premožnejših slojev; če gledamo visoko šolstvo, se ne- 
davna ugotovitev, da ima slabšo socialno in regionalno strukturo kot predvojno, 
še ni bistveno popravila; če pogledamo kulturo, vidimo, da postaja last vse 
ožjega in ožjega kroga ljudi. Zato se vprašujem, kako je v sistemu, ki razglaša 
napredne družbene Cilje, to mogoče. Mislim, da je eden izmed temeljnih odgo- 
vorov ta, da so naše izjave zelo široke, načelne in napredne, da z zakoni, sklepi 
in resolucijami sprejemamo vse več in več obveznosti. Takrat, ko bi morali 
sprejete dogovore uresničiti, pa odstopamo od njih in ugotovimo, da za to pač 
ni možnosti. 

Tovariš Fusilli je navedel porazno stanje, kakršno je pri nas še vedno v 
šolstvu. Prosvetno-kulturni zbor prav gotovo ne more očitati sedanjemu izvrš- 
nemu svetu, ki mu gre priznati vse zasluge za bistven korak naprej na pod- 
ročju izobraževanja, korak, ki bi bil seveda večji, če ne bi prišlo do tako 
močnih inflacijskih teženj. Ne moremo pa mimo ugotovitve, da se deset in več 
let ni skoraj nič skrbelo za napredek tega področja in da so vsi ti ukrepi nujni 
sanacijski ukrepi, ki pa se morajo nadaljevati, drugače ne moremo pričakovati 
izboljšanja. 

Stanje v osnovnem šolstvu je še vedno porazno, saj imamo povsod po dve 
izmeni — večinoma po<vsod po dve — ponekod tri izmene. Se vedno je siro- 
mašna gmotna oskrba šol, čeprav se lahko sklicujemo na to, da smo v pre- 
teklih letih marsikaj vložili. Ponavljam, da se tako dolgega zaostajanja ne da 
opraviti v nekaj letih. Najbrž se vsi strinjamo, da je naravnost porazno stanje 
srednjih šol in zlasti srednješolskih domov. In ob takih ugotovitvah ne bi smeli 
več govoriti o možnostih za odpravljanje socialne direfenciacije. In to tiste 
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socialne direfenciacije, ki ne izhaja iz nobenega dela, ampak tepe mladega člo- 
veka brez njegove krivde in ga tepe za vse življenje. 

Zato bi zahtevala, da prvič, pri sprejemanju sklepov, zakonov, izhodišč, pla- 
nov in resolucij upoštevamo tudi materialne možnosti, in drugič, da pri dogo- 
varjanju o delitvi sredstev izhajamo iz sprejetih sklepov, ne pa, kot se dogaja, 
da sprejemamo razna stališča ne glede na materialne možnosti in da se pri 
delitvi prerekamo — tako kot se danes in kot se bomo še prerekali — aH mili- 
jon več ali milijon manj. Zaradi neskladja, ki nastaja med sklepi, stališči, za- 
koni in materialnimi možnostmi, pa se bomo morali vendarle enkrat dogovoriti, 
ah bomo revidirali materialne možnosti ali sklepe in stališča. Ta dvojnost je 
dvojna morala, ki je ne moremo več nadaljevati in zdi se mi, -da se naš zbor 
s to dvojnostjo ne more več strinjati, ker gre na eni strani za farizejsko pri- 
znavanje vloge izobraževanju, vzgoji, kulturi in znanosti — z vsemi poudarki, 
ki jih sprejemajo, ponavljam, Socialistična zveza, Zveza komunistov pa tudi 
naša skupščina — po drugi strani pa ne dajemo materialne baze, na kateri 
temelji uresničevanje takih sklepov. 

Ce sem ostra, sem ostra tudi zato, ker imam pred seboj poročilo odbora 
za družbenoekonomske odnose, odbora za finance in proračun in odbora za 
družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora. Torej zbora, 
v katerega so pravzaprav uprte tudi naše oči. In ta pravi na drugi strani: 
»Med primarne naloge bi morali postaviti delitveno razmerje med splošno in 
osebno porabo«. In dalje: »splošna poraba pri nas je relativno visoka, čeprav 
se giblje nekoliko pod splošnim gibanjem«. To se pravi, da je stališče uglednih 
komisij najvišjega zbora naše skupščine proti splošni porabi, kar pomeni v ko- 
rist osebne porabe. Ne bom rekla, da gre za tipično potrošniško miselnost, 
ampak bom poskušala gledati izključno s stališča gospodarstva. Postavili smo 
zelo jasne smernice za načrtovanje kadrov ter za načrt popravljanja izobraz- 
bene strukture v Sloveniji. Načrt je natančno določen, opredeljen časovno in 
po obsegu. Ko govorimo o sredstvih za področje izobraževanja in vzgoje v na- 
slednjem letu, bi se morali vprašati, kaj smo storili, da bi popravili osnovno 
kadrovsko strukturo v gospodarstvu in družbenih službah. Ne glede na to se 
tudi gospodarski zbor sklicuje predvsem na materialne gospodarske investicije, 
pozablja pa na investicije v kadre in tu bi omenila ugotovitev OECD, ki je 
jasno povedala, da je delež napredka, ki izhaja iz idej, večji od deleža napredka, 
ki izhaja iz investicij v materialno opremo in razširjena tržišča. 

Dalje: Na strani 3 pravi dokument, da se ne bi smeh zadovoljiti s tem, da 
bi splošno in kolektivno porabo med letom omejevali, če bi se hoteli povzpeti 
previsoko, pač pa bi morala izhodišča predlagati primernejše načelo, od tega 
da se bodo prispevne stopnje med letom znižale, oziroma da bodo preveč od- 
vzeta sredstva vrnjena — gospodarstvu je tu mišljeno — v drugačni obliki. 

Mislim, da gre pri tem za tipično lastniško miselnost. Torej nižanje pri- 
spevnih stopenj. Kaj to pomeni? To pomeni, naj bi v porastu —■ bodisi v in- 
flacijskem, torej nominalnem, ali pa v produktivnem, če apliciram na našo po- 
rabo — delež izobraževanja, kulture in znanosti padal, medtem ko deleži dru- 
gih rastejo. Mislim, da je tako izhodišče edinstveno na svetu, kajti če gledamo 
sistem razvitih ali nerazvitih, v nobenem ta delež ne pada, ampak se s po- 
rastom veča tudi delež, ne pa samo absolutna vrednost. Mislim, da so taka 
stališča ne samo nevzdržna, ampak v širšem smislu tudi reakcionarna. 

In končno ne morem mimo presežkov, ah izločenih sredstev nad limitom 
10,8 %. Ce gledamo njihov delež, vidimo, da znašajo za otroško varstvo 23,7 
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milijona, za republiško izobraževalno skupnost 72, republiški proračun 96, za 
občine, predvsem temeljne izobraževalne skupnosti, 140, za kulturne skupnosti 
2,8. To so tisti, ki naj jih restrikcija udari. Zdravstvo je izločeno. In tudi jaz 
se vprašujem z govornikom pred mano, zakaj. Če ne upoštevamo resnice, da v 
šolo najbrž ne bom več hodili, v bolnico pa še, potem res ne vidim drugega 
temeljnega razloga. 

Moram povedati, da sem načelno proti takemu sistemu omejevanja ne samo 
za zdravstvo, ampak za vsa našteta področja, ker je nevzdržen. Pritok viškov, 
kakršne imamo pred seboj, dokazuje, da se je ta sistem izrodil. Tepe tistega, ki 
se je vnaprej omejil v dogovorjene okvire — otroško varstvo, izobraževalne 
skupnosti, kulturne skupnosti — ter ga osiromaši natančno za stopnjo 
inflacije. Nagradi pa tistega, ki je inflacijo povzročal; nagradi ga prav za stop- 
njo inflacije. Ali ni to naravnost spodbujanje inflacije? To gotovo pride prav 
tistemu, ki inflacijo povzroča, saj bi jo, če bi to nadaljevali do kraja, nazadnje 
lahko prignal do take stopnje, da bi večino sredstev pobral nazaj. 

In tragično je, da se je ta sistem tako izrodil prav na področjih, ki so raz- 
vojno tako družbeno kot gospodarsko najbolj občutljiva, to je v otroškem var- 
stvu, kjer tolče zaposleno ženo, v šolstvu, znanosti in kulturi. 

Če si sedaj ogledamo le predlog, ki ga je dal dr. Hočevar, se vprašamo, kaj 
pomeni 18 % porasta. Za tiste, ki so v osebnih dohodkih — in seveda mate- 
rialnih — rasli vzporedno z inflacijo, pomeni res samo odstotek manj od pred- 
videne 19-odstotne stopnje rasti družbenega proizvoda in tak predlog je ute- 
meljen. Šolstvo pa je v letu 1971 ostalo po načelu oziroma sistemu, da zaostaja 
za eno leto. Kdo bo pokril sedaj to zaostajanje, saj vidimo, da je po obvestilih 
sekretariata naše skupščine znašal porast osebnih dohodkov v Sloveniji v letu 
1971 nad 19 oziroma blizu 20 ®/o in da je bila s tem bistveno osiromašena osnova 
na področju otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti? Ker pa je bila osiro- 
mašena osnova, pa pomeni 18 % za to osiromašeno' osnovo bistveno manj kakor 
18% za vsa druga področja. Da je to res, kažejo podatki, na katere nas je 
opozoril že dr. Hočevar, to je, da se bodo samoupravni sporazumi v šolstvu 
uresničili le okoli 80-odstotno, v kulturi pa še dosti manj. 

Kaj torej odločno pričakujemo? To, da se pri osebnem dohodku dogovo- 
rimo in upoštevamo tisto osnovo1, ki je bila določena s samoupravnim sporazu- 
mom, ne pa osnovo iz leta 1971, in realiziramo kot na drugih področjih. Ce po- 
vzamem: Vse omejitve, vse stabilizacijske ukrepe pozdravljamo —• saj gre prav 
pri izobraževanju, znanosti in kulturi za področja, ki so se tudi doslej najbolj 
stabilizacijsko vedla, žal osamljeno — zahtevamo pa, da se postavimo na enako 
osnovo in da se po njej tudi enako vzpenjamo, pa četudi bi bilo mogoče reali- 
zirati dogovore samo do 50 i0/a, toda vsi v enaki meri. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Dalje, prosim. Besedo ima 
tovariš Suhadolnik. 

Jože Suhadolnik: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in to- 
variši poslanci! Sem proti inflaciji nasploh in še posebej proti inflaciji besed. 
Zato bom kratek in stvaren. 

V stališčih o dolgoročnem družbenem razvoju v SR Sloveniji, ki jih obrav- 
nava skupščina, je med drugim rečeno tudi tole: »Izobraževanje je po svoji 
naravi dolgoročen proces. Zaradi posebnega pomena te družbenoekonomske 
dejavnosti bomo že v prvi etapi prihodnjega 15-letnega obdobja storili odlo- 
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čilne korake. Da bi uresničili koncepcijo nenehno učeče se družbe, bomo delež 
sredstev za izobraževanje povečevali hitreje, kot bo rastel, družbeni proizvod.« 

Menim, da bi to ugotovitev oziroma stališče morali upoštevati pri izho- 
diščih za financiranje splošne porabe v letu 1972. Ce se prej navedeno stališče 
zaradi splošno znanih težav, za katere pa žal ni krivo> izobraževanje, v letu 1972 
ne more realizirati, predlagam, da se sprejmejo taki ukrepi, ki bodo zagotavljali 
enako razmerje do družbenih dejavnosti in do gospodarstva in enako razmerje 
do posameznih panog znotraj družbenih dejavnosti. 

Glede osebnih dohodkov je treba vzeti za izhodišče sklenjene samoupravne 
sporazume in omogočiti enotno stopnjo njihove realizacije na vseh področjih, 
tako v gospodarstvu, kakor v negospodarstvu. Podpiram predlog sklepov, ki 
nam jih je danes posredoval delovni osnutek. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Desan Justin ima besedo. Prosim! 

Dr. Desan Justin: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Ena izmed 
načelnih pomanjkljivosti finančnih izhodišč je po mojem mnenju ta, da ne da- 
jejo nikakršnega poudarka tako pomembni dejavnosti, kot je znanstveno-raz- 
iskovalno delo. V stališčih o dolgoročnem družbenem razvoju Slovenije je bilo 
poudarjeno, da je raziskovalna dejavnost eden temeljnih dejavnikov gospodar- 
skega in družbenega napredka. Sredstva, namenjena za raziskovalno dejavnost, 
naj bi zato naraščala hitreje kot bi rastel družbeni proizvod. Za to dejavnost 
naj bi namenjali vsaj toliko, če ne več sredstev, kot jih namenjajo druge družbe 
na enaki razvojni stopnji. Napovedovalo' se je, naj bi skupna sredstva iz druž- 
benih virov in gospodarstva za raziskovalno delo znašala 1975. leta 2 B/o< celot- 
nega družbenega proizvoda. Taka načelna stališča, ki so odsev razumevanja 
pomena raziskovalnega dela za našo družbo, žal v družbenoekonomskih in bi- 
lančnih izhodiščih za financiranje splošne in kolektivne porabe v letu 1972 niso 
niti omenjena, čeprav bi morala po mojem mnenju vsebovati tudi take pred- 
loge, ki bi zagotavljali za raziskovalno dejavnost stanje, ki bi bilo v skladu 
z dolgoročnimi napovedmi. 

Take ukrepe pa nam še bolj. kot potreba po ujemanju z dolgoročnimi na- 
povedmi najbrž narekuje dejstvo, da nam lahko edino znanstveno-raziskovalno 
delo v še tesnejši povezavi z aplikativnimi in razvojnimi raziskavami omogoči 
boljše gospodarjenje, uvajanje modernejših tehnologij, povečanje produktivnosti 
in podobno, kar bi nam dalo trdnejšo podlago za stabilizacijo celotnega gospo- 
darstva. Zato bo vsaka zamuda v financiranju tega področja imela bržkone 
težke posledice za celotno družbo. 

Zanimivo je približno oceniti, kakšna bo dejanska vrednost sredstev, ki jih 
bodo zagotovili družbeni viri po zakonu o stalnih sredstvih za financiranje raz- 
iskovalne dejavnosti v letu 1972. Ta sredstva se bodo v primeri z 1971. letom 
povečala za približno 23'%'. Kolikšna bo dejanska vrednost tega povečanja, pa 
nam ponazori primerjava z ocenami, ki so navedene v teh izhodiščih: minimalen 
porast cen za 14!%, mase osebnih dohodkov pa za 18 %. Ce upoštevamo še pri- 
bližno 4 do 5-odstotno povečanje števila raziskovalcev, lahko ugotovimo, da po- 
meni dosedanji način financiranja raziskovalnega dela za raziskovalno delo v 
letu 1972 pravzaprav stagnacijo. Se slabše perspektive se po dosedanjem načinu 
financiranja raziskovalnega dela obetajo v letu 1973. Poudariti je treba, kar je 
bilo že tukaj poudarjeno, da pride letno pri nas na vsakega raziskovalca izredno 
nizek. znesek, nekajkrat manjši kot v sosednjih državah. Nizek znesek na raz- 
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iskovalca onemogoča širjenje raziskovalnega dela in dajanje večjega poudarka 
aplikativnemu in razvojnemu delu, za kar so potrebna sorazmerno večja 
sredstva. 

Družbena sredstva pa niso edini vir sredstev za financiranje, znanstveno- 
raziskovalnega dela. Iz podatkov za leto 1968 izvemo, da je gospodarstvo dalo 
približno'petkrat večja sredstva, kot pa so bila družbena sredstva za razisko- 
valno dejavnost. 

Kaj to pomeni? Če upoštevamo strukturo našega gospodarstva, pomeni, da 
je velika večina sredstev namenjena za izrazito kratkoročne raziskave, saj 
gospodarstvo, kakršno je danes pri nas, ni zainteresirano in ni sposobno, da bi 
vlagalo sredstva za dolgoročne aplikativne in usmerjene raziskave. Da bi za- 
gotovili kakršne koli. dolgoročne aplikativne raziskave pri nas, bi morali v ta 
namen povečati delež družbenih sredstev. 

Način financiranja raziskovalnega dela na podlagi odstotka od družbenega 
proizvoda za dve leti nazaj pa postane zlasti kritičen pri upoštevanju novih mo- 
mentov, o katerih je danes že govoril podpredsednik dr. Hočevar. 

Podpiram ukrepe, ki jih je predložila raziskovalna skupnost, naj bi se za- 
kon o stalnih sredstvih spremenil tako, da se ne bi nanašal na družbeni pro- 
izvod, dosežen dve leti nazaj, in da bi se letni faktor povečanja 1,02 nanašal 
na vsa sredstva, tudi na tista, ki so bila prenesena iz zveznega fonda. Zal pa 
je iz besed podpredsednika dr. Hočevarja razvidno, da ti predlogi niso spre-- 
jemljivi. Vendar se zavzemam, da bi bilo potrebno predložiti nekatere druge 
ukrepe, ki bi vsaj delno omilili kritično stanje, ki se obeta raziskovalni 
dejavnosti. 

Zavedam se, da samo finančna sredstva ne zagotavljajo uspešnega razisko^ 
valnega in razvojnega dela, menim pa, da bo raziskovalna skupnost lahko pri- 
spevala k večji učinkovitosti raziskovalnega dela, povečanju raziskovalnih ka- 
pacitet in kadrov in da bo usmerjala raziskave na področja, ki so za slovensko 
družbo najpomembnejša. 

Podpiram stabilizacijske in restrikcijske ukrepe, ki so nujni, vendar me- 
nim, da bi nova izhodišča morala dati poudarek znanstveno-raziskovalnemu 
delu in vsebovati take ukrepe, ki bi zagotavljali, da raziskovalna dejavnost v 
prihodnjem obdobju ne bi bila prehudo prizadeta. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Še kdo želi besedo? Tovariš Kuhar. 

Dr. Boris Kuhar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Da ne boste rekli, da se s kulturnega področja v tej debati razen pri poslanskih 
vprašanjih ni nihče oglasil, mi dovolite nekaj besed, kljub temu, da ne vem, kaj 
bomo na koncu sprejeli, ali ugotovitve ali sklepe, ki smo jih dobili, in kljub 
temu, da se s sklepi tako kot so zapisani, za področje kulture strinjam, bi vse- 
eno želel spregovoriti še nekaj besed. 

Že v odgovoru na poslansko vprašanje sem opozoril, v kako težkem polo- 
žaju so posamezne kulturne ustanove, ker ne morejo izpolniti družbenih spo- 
razumov glede osebnih dohodkov. To je samo eden izmed dokazov kulturne 
skupnosti za njeno financiranje v prihodnjem letu. 

Pred kulturno skupnost Slovenije kot tudi pred vse temeljne kulturne 
skupnosti se postavljajo v letu 1972 še nove, izredno odgovorne naloge; kul- 
turna skupnost Slovenije bi morala prevzeti na primer vse kulturne stike s tu- 
jino, nalaga se ji večja, bolj organizirana skrb za kulturo zamejskih Slovencev, 
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organizirana skrb za pospešeno kulturno rast gospodarsko nerazvitih ali manj 
razvitih področij, za dejavnejšo zaščito kulturnih spomenikov itd. Kulturni 
skupnosti Slovenije in temeljnim kulturnim skupnostim se nalagajo kupi novih 
nalog. Lahko rečem, da se kulturne skupnosti tudi zavedajo vseh teh novih dolž- 
nosti, ki naj bi jih pač kot nove samoupravne skupnosti na tem področju spre- 
jele, vendar se tudi zavedajo, da vse tako kaže, da bodo sredstva za kulturo v 
letu 1972 po dosedanjih izhodiščih — bilančnih in drugih v primeri z letošnjim 
letom minimalne. Glede na bilanco, ki nam je bila predložena, pa tudi glede na 
realno vrednost lahko vsaj za kulturno skupnost Slovenije rečemo, da bodo ta 
sredstva enaka kot v letu 1971. To pa pomeni, da kulturne skupnosti ne bodo 
mogle v celoti izpolniti vseh tistih nalog, ki jim jih nalagamo in za katere 
menimo, da bi jih kulturne skupnosti morale izpolniti. Takšno je stanje že zdaj, 
vsaka nadaljnja restrikcija na področju kulture pa bi ga lahko samo še poslab- 
šala. Samo teh nekaj besed sem želel dodati tistemu, kar sem že poudaril v 
odgovoru na poslansko vprašanje. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala. Prosim, tovariš Plut. 

Ciril Plut: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Po mo- 
jem mnenju je prav, da je izvršni svet umaknil izračun sredstev za leto 1972, 
vendar vemo, da jih je umaknil zato, ker se pričakujejo nekateri zvezni ukrepi. 
Po mojem bi bilo prav, če bi jih bil morda umaknil tudi zaradi samega izra- 
čuna, takšnega, kakršen je bil predviden. Sprejemamo številne resolucije, ima- 
mo mnogo sej, sprejemamo zakone; kot sami ugotavljamo in kot je bilo vidno 
prav v tem času, pa vse delamo drugače. Ne vem, zakaj je treba o šolstvu, o 
socialnem razlikovanju in podobnem govoriti, deset in deset let, koi pa vsako 
leto, posebno v času, ko sprejemamo proračun za prihodnje leto, ugotavljamo, 
da so te razlike vedno večje. In zato je prav, da se tak izračun umakne — pa 
ne samo ta, ampak še marsikateri — in da začnemo besede spreminjati v de- 
janja. V šolstvu in prav gotovo še kje bomo vsi z navdušenjem sprejeli enakost, 
enakopravnost, bratstvo in vse, o čemer smo slišali posebno zadnje čase. Zakaj 
povzročamo nepotrebne spore, s tem da odlagamo stvari, o katerih ne govo- 
rimo, da se jih ne da hitro rešiti in da je za to potreben čas? Vem, da se 
marsikje da hitro ukrepati, hitro urediti in neenakosti hitro odpraviti. To po- 
meni, da bo potrebno tudi pri izračunu za leto' 1972 upoštevati vse resolucije, 
vse sklepe Zveze komunistov, Socialistične zveze in drugih ter jih uresničevati. 

Glede imobiliziranih sredstev bi dejal, da je naše gospodarstvo v Sloveniji 
—• morda tudi v Jugoslaviji — zelo stabilno, kajti dobiti občinske, republiške 
in druge proračune 60 milijard dinarjev, v položaju, v kakršnem smo, je po 
mojem znamenje dobrega gospodarstva, kajti 60 milijardam moramo prišteti 
še kakšnih 60 ali 100 milijard, katere je gospodarstvo v letu 1971 porabilo tudi 
za svojo dejavnost, za svoje osebne dohodke, ki jih je dvignilo nad predvi- 
denimi, zapisanimi v resoluciji oziroma v sklepih sprejetega proračuna in raz- 
voja gospodarstva za leto 1971. To so velikanska sredstva in sedaj, ko ugotav- 
ljamo, da bo moralo gospodarstvo poravnati neporavnane račune, lahko omenim 
meni znane podatke, da so Sloveniji dolžne vse republike. To se piravi, da ima 
naše gospodarstvo še mnogo denarja in če bomo teh 60 milijard zopet vložili v 
gospodarstvo, ga bo imelo še več. Vendar vemo, da se ta sredstva ne bodo pre- 
lila v modernizacijo gospodarstva, ampak da se bodo prav gotovo prelila v 
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osebne dohodke in bomo tako v letu 1972 ponovno ugotovili presežek sredstev 
in bomo že sedaj predvideli imobilizacijo. Sem proti takšni imobilizaciji, sem 
za stabilnost gospodarstva in za razvoj šolstva ter vseh služb, sem pa proti 
takšnemu načinu gospodarjenja, kakršnega našemu gospodarstvu še preveč 
dovoljujemo. 

Vemo, da je treba posodobiti gospodarstvo, da je treba posodobiti tudi druž- 
bene službe, šolstvo, zdravstvo, vendar bomo s tem, da resolucijo sprejemamo, 
izvajamo pa je ne, v gospodarstvu in v družbenih službah prav gotovo naza- 
dovali. Ob sprejetju zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja smo sprejeli 
stališče, da se bodo z razvojem gospodarstva razvijale tudi 'družbene službe, 
vendar to ni tako. Kajti imobilizirana sredstva, ki nam jih gospodarstvo po^ 
nuja, za nas ne pridejo v poštev, ker se zopet vzamejo kot proračunski dohodki 
za naslednje leto oziroma se v drugih oblikah vračajo v osebne dohodke gospo- 
darstva in s tem so vsi zaposleni v družbenih službah in pa tudi drugod zelo 
prikrajšani ter s tem najbolj občutijo breme inflacije. Tako stanje po mojem 
mnenju prav gotovo ne ogroža življenjskega stanja zaposlenih v gospodarstvu, 
ogroža pa ga pri tistih, pri katerih so vsa ta sredstva imobilizirana. 

Zato je prav, da se v šolstvu in drugje strinjamo s tem, da je potrebno 
sprejeti ostre ukrepe, predpise in zakone v celoti ter jih izvajati, kajti le na. ta 
način bomo rešili Jugoslavijo, Slovenijo, naše gospodarstvo in naš razvoj, za 
katerega smo dali med vojno 1 700 000 žrtev, mnogo časa in truda pa žrtvovali 
tudi v povojni socialistični graditvi. 

Pri sprejemanju sporazumov smo se natanko dogovorili, da ne bo razlik it} 
jih danes zavračamo. Zato zahtevamo — tako kot zahteva tudi sindikat in kot 
zahtevajo tudi drugi — da, začnemo izvajati te sporazume že letos in sicer tako, 
da ne bomo v šolstvu zahtevali 90-odstotne realizacije, samo če bodo enak od- 
stotek upoštevali tudi gospodarstvo in preostale družbene službe. Hvala. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Dalje, prosim! Besedo 
želi tovariš Stefanič. 

Lojze Stefanič: Tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in tovariši! 
Predlagam, da bi predlog sklepov oziroma stališč, ki smo jih dobili na mizi, 

prilagodili, oziroma da bi jih skupina poslancev, ki nam je poslala material in 
ki je bila verjetno tudi sestavljalec teh predlogov, v celoti izenačila z današnjo 
razpravo. 

Menim, da je današnja razprava pokazala trdno odločnost vseh poslancev 
prosvetno-kultumega zbora, da se te zadeve uredijo, in da ne moremo dopu- 
ščati, da se tudi ob nadaljnjih restrikcijskih ukrepih še nadalje osiromašuje jo 
izobraževanje, znanstveno in raziskovalno delo in'kulturna dejavnost. Mislim, 
da bi naš zbor sprejel stališče, da se, recimo, strinjamo z 80-odstotnimi dohodki, 
in da bi lahko to opogumilo člane gospodarskega zbora in tudi republiškega 
zbora in da bi seveda bili pripravljeni sprejeti tudi moralno odgovornost; ker 
pa jih le-ta ne bi preveč zavezovala niti motila, bi bilo morda bolje, če bi 
kratko malo zahtevali, da se moramo v našem družbeno-gospodarskem položaju, 
torej področju vzgoje,, znanstvene dejavnosti, kulturne dejavnosti, popolnoma 
izenačiti, in da morajo restrikcijski ukrepi veljati za vse enako in ob enakem 
startu; pri tem mislim, da bi morali še pred restrikcijo izenačiti oziroma dolo- 
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čiti sedanji položaj predvsem teh treh področij, in potem vsi skupaj sprejeti 
enake ukrepe oziroma nositi enaka bremena restrikcije. 

Prosim, če bi zbor v toliko sprejel spremembo predlogov, ki jih imamo 
na mizi. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Še kdo, prosim? Tovariš podpred- 
sednik, dr. Hočevar ima besedo. 

Dr. France Hočevar: Tovariš predsednik, tovarišioe in tovariši po- 
slanci! Zdaj ne bi odgovarjal na posamezna vprašanja. V glavnem se strinjam 
s stališči, ki ste jih omenjali in se vam zahvaljujem za razumevanje položaja, 
v kakršnem smo in v kakršnega bomo v prihodnjih dneh prišli. Hotel bi po~ 
udariti samo dvoje, troje. 

1. Izrecno sem povedal, da diferenciran pristop k posameznim področjem 
družbenega razvoja, kakršen je označen v programu dolgoročnega razvoja Slo- 
venije, velja tudi v teh okoliščinah. To se pravi, da bo izvršni svet tudi v tem 
položaju namenil izobraževanju in znanstveno-raziskovalnemu delu več sred- 
stev. Seveda v sorazmerju s sredstvi, ki jih bodo dobila preostala področja. 
Tukaj je bilo omenjeno stanje na zdravstvenem področju. Moram reči, da. se, 
kar se mene osebno tiče, popolnoma strinjam z vami, da je položaj zelo ne- 
ugoden, če imajo* samoupravne skupnosti v zdravstvu drugačne možnosti kot 
pa v vzgoji in izobraževanju. V zdravstvu same določajo stopnjo, s katero 
se pokrivajo zdravstvene storitve, medtem ko samoupravne skupnosti na pod- 
ročju izobraževanja te možnosti nimajo, ampak jim stopnje določajo družbeno- 
politične skupnosti. 

Zaradi tega prihaja do nekaterih pojavov, ki niso dobrodošli. Ti pojavi so 
bili zatrti, dokler je veljala kontrolirana stopnja za zdravstvo, dokler je bilo 
zdravstvo v nekem sanacijskem obdobju, dokler je bilo pod prisilo, da mora 
svoje potrebe uskladiti s sredstvi, ki jih ima na razpolago, danes, pa menim, 
da se zadnje čase zdravstvo od tega odmika in da zato prihaja do razlik med 
zdravstvom in izobraževanjem. Mislim, da je treba za te stvari poskrbeti- in da 
jih je mogoče urediti le v okviru skupne bilance. Reči moram, da so predsedniki 
občin na posvetu na izvršnem svetu kot tudi delegati občin na zasedanju v 
skupščini prav tem vprašanjem dali vso težo in zahtevali od republike, da te 
stvari bolj drži v rokah v okviru neke skupne bilance. 

2. Resolucije, sklepe, stališča, ki so jih sprejele tako skupščina kot posa- 
mezne družbenopolitične organizacije, je seveda treba gledati kot smernice za 
naše delovanje. Ne moremo pričakovati, da bodo vsa stališča, sklepi in reso- 
lucije uresničeni v enem letu ali v krajšem obdobju, to je odvisno od pro- 
blematike. Nekatere bodo uresničene v krajšem obdobju druge pa v daljšem. 

Mislim, da se ne da zanikati, da so bila v ta področja vložena sredstva v 
zadnjih letih precejšnja in da je na teh področjih tudi precej napravljeno. Vsi 
smo lahko zadovoljni s tem, kar smo dosegli; ne samo vi, tudi izvršni svet je 
nezadovoljen. Ampak nezadovoljen v tem smislu, da nas vse goni želja, da bi 
dosegli več, da bi uredili bolje, mislim pa, da je nepravilno, če zanikamo vse, 
kar je bilo doseženo; in mislim, da je bilo veliko doseženo. Stagnaciji ogniti 
se je treba, obenem pa se zavedati, kaj stagnacija pomeni. Če v letu 1972 ne 
bomo mogli napraviti dobrega koraka naprej, kakršnega si vsi želimo, ampak 
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bomo utesnjeni v neke ožje okvire, to še ne bo stagnacija, predvsem pa ne bo 
stagnacija, kakršna je vladala leta 1968 ali pa pred tem, ampak bo blizu sta- 
gnacije na takem nivoju, kakršnega smo dosegli 1971. leta. To je seveda bist- 
vena razlika. Strinjam se, da vsako stagniranje pomeni v bistvu začetek naza- 
dovanja in da se je treba temu izogniti, če se le da, če pa se ne da, je stagnacija 
samo izjemen ukrep, ki se lahko obdrži samo zelo kratko prehodno obdobje. 
Ne bi se mogel strinjati s tem, da tako približno govorimo o vsem, kar smo 
storili; mislim, da bi v marsikateri šoli ali laboratoriju videli marsikaj novega, 
tako v osnovnih kot v srednjih pa v visokih šolah, in če tega ne poznavamo, 
ni lepo, biti nezadovoljen z doseženim, pa je pravilno. Mislim, da si moramo vsi 
želeti, da bi napredovali; drži pa, in s tem se strinjam, da smo v primeru s tem, 
kar hočemo in moramo doseči, dosegli sorazmerno malo. Tudi to idrži. 

3. Rad bi omenil še eno stvar: osebni dohodek. Zelo moramo ceniti instru- 
ment, ki ga je naša republika sprejela glede urejanja in usmerjanja osebnega 
dohodka, to je zakon o usmerjanju osebnega dohodka ter družbeni dogovor in 
samoupravni sporazumi. Omenil sem, da je naša republika za zdaj edina, ki je 
uredila to zadevo. To pa je velikega pomena — še posebej zdaj, ko se bojujemo 
z inflacijo, pa tudi sicer — za urejanje nekega usklajenega družbenega gibanja, 
gospodarstva in negospodarstva in posameznih področij znotraj gospodarstva. 
Gospodarski položaj pa ni tako rožnat, kot bi. sklepali iz posameznih izjav. 
Zavedati se moramo, da imamo v naši republiki v gospodarstvu trenutno še 
vedno okoli 150 tisoč zaposlenih ljudi, ki ne prejemajo več kot 1000 din oseb- 
nega dohodka. To je izredno visok odstotek in zavedati se moramo, da imamo 
zelo malo podjetij, ki si lahko delijo osebne dohodke do takih višin kot jih 
predvidevajo samoupravni sporazumi, in še čez. To se pravi tudi pod pogojem, 
da plačujejo visoke davke. Na žalost se celo dogaja, da velike gospodarske orga- 
nizacije razmeroma zelo gospodarno in pametno rešujejo tudi vprašanje osebnih 
dohodkov, da pa si majhne gospodarske organizacije, kjer je samoupravljanje 
slabo razvito in kjer je zato slabo razvita tudi odgovornost najodgovornejših, 
marsikdaj odrezejo veliko večji kos kruha, kot pa bi ga smeli in kot ga s svojim 
delom zaslužijo. 

Ne glede na to, da se v naših gospodarskih organizacijah ne cedita med in 
mleko, tako kot se sliši in kot je videti iz posameznih nastopov, pa moramo 
reči, da tukaj delujejo samoupravni sporazumi in da je naloga samoupravnih 
sporazumov ta, da se medsebojno uskladijo, to se pravi, da usklajeno delujejo 
med gospodarstvom in negospodarstvom in tako ustvarijo podlago, ki jo po 
mojem mnenju v naši republiki že imamo in na kateri lahko na najprimernejši 
način urejamo osebni dohodek tudi v takem položaju, v kakršnem smo sedaj. 
Mislim, da moramo vzeti samoupravne sporazume za podlago, nihče jih ne bo 
smel prekoračiti, valorizacije — po tem, kar smo povedali — ne bo, ker zvezni 
predpisi tega najbrž sploh ne bodo dovoljevali, čeprav nam v tem trenutku 
podrobnosti še niso znane, i;n sedaj gre za to, da se tistim področjem, ki pri 
izpolnjevanju samoupravnih sporazumov zelo zaostajajo, omogočiti, da jih bodo 
izpolnila v čim večji meri. Ko sem rekel 90 do 95 l0/o, sem rekel ti številki zato, 
ker sem menil, da je,to odstotek, ki ga lahko v obdobju restriktivnega urejanja 
osebnih dohodkov dosežemo in katerega moramo doseči, ker moramo samo- 
upravne sporazume tudi poravnati, ker samoupravni sporazumi že upoštevajo 
kvalifikacijsko strukturo in druge razloge, po katerih se med seboj razlikujejo 
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in se ne smejo zdaj razlikovati še posebej po tem, da jih nekdo dosega 80-od- 
stotno, drug pa 100-odstotno. Razlike, ki so med njimi in ki jih je treba upo- 
števati, so v njih že zajete in so. samoupravni sporazumi zato že v izhodiščih 
različni in v tem smislu med seboj tudi usklajeni. 

Popolnoma se strinjam s tem, da si zastavimo cilj, da jih dosežemo vsi 
enako; če jih lahko tudi ob restrikcijskih merah leta 1972 dosežemo stoodstotno, 
bi bil jaz zelo vesel. Samo, če jih bo nekdo dosegel stoodstotno — in nekateri 
jih res že dosegajo, čeprav je teh zelo malo —• drugi pa jih bodo dosegli vsaj 
95-odstotno, potem je seveda razlika veliko manjša, kot je danes; potem bi se 
razlika gibala le v okviru petih odstotkov. Ne pravim, da taka razlika mora 
biti, vendar je veliko znosnejša od današnje, ki znaša tudi 20—30°/». Zato mi- 
slim, da je to, kar sem že prej povedal, in to, kar ste sprejeli tudi vi v svojih 
diskusijah, najbolj pametno, da se namreč bojujemo, da se bodo samoupravni 
sporazumi uresničevali tudi na teh področjih, oziroma da se zagotovijo sredstva, 
da se bodo ti sporazumi lahko izpolnili. Prav tako bi tudi podprl predlog, da 
se vaši sklepi nekoliko prilagodijo današnjim diskusijam in novemu položaju, 
do katerega prihaja. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Mislim, da lahko razpravo končamo. 
Tovariš Štefanič je predlagal, naj bi predlog stališč skupine poslancev uskladili 
s stališči današnje razprave in novim položajem, ki je nastal in s katerim nas 
je seznanil podpredsednik izvršnega sveta tovariš Hočevar. Še prej pa bi prav 
na kratko ocenil današnje zasedanje. 

Mislim, da je bilo prav, da smo dali politiko izhodišč o gospodarskem raz- 
voju Slovenije za leto 1972 glede splošne in kolektivne porabe v razpravo v naš 
zbor in se tako enakopravno pridružili drugim dejavnostim in predstavniškim 
organom naše skupščine. Sama razprava je pokazala, da je problematika toliko 
tehtna, da bi storili napako, če bi se razpravi ognili. In to tembolj, ker nas novi 
položaj seveda obvezuje, da ponovno razmišljamo o tem, kako se opredeljevati 
glede te politike in kakšna stališča zavzemati na enotnem zboru in kakšne 
predloge zagotavljati v razpravi na republiškem zboru. Razprave ne bi povzemal 
in ne bi ponavljal vaših načelnih stališč in tudi praktičnih opredelitev. Vse to 
naj bi skupina poslancev — kar že predlagam kot sklep — skušala vključiti v 
predloženi dokument. Hkrati mislim, da bo zelo prav, če sprejmemo kot sklep, 
da nas republiška izobraževalna skupnost sproti seznanja z vsemi tistimi kvan- 
tifikacijami, ki bodo nastale na podlagi spremenjenega položaja, tako da bomo 
vedeli, kakšne bodo možnosti financiranja v letu 1972 in česa morebiti ne bi 
mogli izpeljati, za kar pa menimo, da bi vendarle moralo biti zagotovljenih 
vsaj nekaj sredstev. Na drugi sklep opozarjam zaradi tega, da nas razprava v 
skupščinskih telesih ne bi prehitela in da ne bi bih brez izoblikovanih stališč 
do konkretnih rešitev oziroma do konkretne bilance republiške izobraževalne 
skupnosti. Se strinjate z obema sklepoma? Tovariš Hasl želi besedo. 

Miran Hasl: Prosil bi, da dodamo tudi zahtevo, da se stališča posre- 
dujejo enotnemu zboru, tako da bi jih nekdo v imenu prosvetno-kulturnega 
zbora —• morda tudi predsednik sam — na zasedanju enotnega zbora prebral. 
Zagovarjam to zaradi tega, ker se nemalokrat dogaja, da predloženega gradiva 
pač ne preberemo; zato bi kazalo naše stališče glasno prebrati in z njim sezna- 
niti vse prisotne, da bi ga posamezni poslanci tako ah drugače lahko podprli. 
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Predsednik Miloš Poljanšek: Moram povedati, da je v predlogu 
stališč tudi predlog, da Dušan Šinigoj, predsednik odbora za vzgojo in izobra- 
ževanje, posreduje stališče prosvetno-kulturoega zbora. Prosili ga bomo, da bo 
ponovil temeljne poglede, ki jih ima naš zbor na predloženo bilanco. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na finančni načrt 
sklada Borisa Kidriča za 1971. leto. 

Finančni načrt z dodatno obrazložitvijo je poslala skupščini v potrditev 
raziskovalna skupnost Slovenije. 

Zeli predstavnik še ustno obrazložiti gradivo? (Želi.) Besedo ima glavni 
tajnik, dr. Pirkmajer. 

Dr. E d o Pirkmajer: Tovariš predsednik, rad bi samo pojasnil in dal 
odgovore na vprašanja in pripombe, ki so bile izrečene v odborih in ki so danes 
predložene v gradivu za to obravnavo. V podrobnosti finančnega načrta pa se 
ne bi spuščal in bi o tem govoril le, če bi kdo posebej želel. 

Prvič, kar zadeva pravočasnost. Popolnoma razumem nenavaden položaj, 
da konec decembra razpravljate o finančnem načrtu za leto 1971. O finančnem 
načrtu sklada za letošnje leto smo prvič govorili marca letos, vendar takrat še 
niso bila znana vsa sredstva sklada in je bil zaradi tega sprejet sklep, da se 
razprava odloži, dokler sredstva ne bodo znana. Potem se je ustanovila razisko- 
valna skupnost. Ustanavljanje se je tako zavleklo, da je bil novi upravni odbor 
siklada, ki je pooblaščen za sprejem finančnega načrta, imenovan šele junija in 
se je sestal julija ter potem na svoji 2. seji finančni načrt sprejel in vam ga 
predložil. Predložen je bil v septembru, potem pa so bile na septembrskih in 
oktobrskih razpravah v odborih zborov izražene želje, naj bi utemeljitev dopol- 
nili. Z utemeljitvijo se je celotna stvar toliko zavlekla, da je prišla na sejo 
vašega zbora šele'sedaj. Povedal pa bi samo to, kar je v utemeljitvi že pove- 
dano, da gre namreč predvsem za formalno potrjevanje tega finančnega načrta, 
ker je bila večina sredstev angažirana že z obveznostmi nekdanjega zveznega 
sklada in ravno zaradi počasnega ugotavljanja teh obveznosti finančnega načrta 
tudi nismo mogli prej predložiti. 

Drugi očitek je, da utemeljitev ni dovolj vsebinska. Običajno ste o finanč- 
nem načrtu sklada Borisa Kidriča razpravljali hkrati z zaključnim računom za 
preteklo leto in z letnim poročilom. Zaključni račun in letno poročilo za leto 
1971 bosta predložena hkrati s finančnim načrtom za leto 1972 in bo vsebinska 
razprava takrat bistveno lažja, kakor samo Ob predložitvi finančnega načrta. 

Omenjeno je bilo tudi vprašanje nekaterih inštitutov. Pri tem bi želel po- 
udariti, da želi raziskovalna skupnost s programom raziskovalnega dela, ki ga 
pripravlja, določiti razmerje med posameznimi raziskovalnimi vedami in da bo 
z njihovo pomočjo vplivala na rast posameznih institucij, mislim pa, da ni pri- 
merno, če vpliva neposredno. Doslej tudi namreč ni bilo razloga, da ne bi 
financirah raziskovalnega dela tam, kjer je bilo najbolj potrebno. 

Končno je med pripombami republiškega zbora tudi ta, da ni jasen položaj 
biotehničnih ved in da so bile biotehnične vede v dosedanjem delu naše raz- 
iskovalne skupnosti zanemarjene. Z razgovora, ki je bil na to temo, imam ne- 
kaj podatkov, s katerimi bi vas rad tudi seznanil. 

Delež raziskovalcev na področju biotehničnih ved je v Jugoslaviji med 19 
in 17 '% 19 za leto 1960, 17 za leto 1970, v Sloveniji pa 12%>. Ce to primerjamo 
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s številom raziskovalcev po drugih deželah — omenjam podatke OECD, vidimo, 
da ta številka ni majhna, ampak je celo nesorazmerno velika: Avstrija ima 2,1, 
Belgija 3,7, Bolgarija 5,3, Italija' 2,8, Švica 2,6. To se pravi, da o zapostavljanju 
biotehničnih ved ne moremo govoriti. Tudi sredstva za raziskovalca biotehnič- 
nih ved so približno na enaki ravni kot pri drugih vedah. Poprečni podatki za 
leto 1968: biotehnične vede 83 000 — se pravi 8,3 stare milijone — poprečje za 
vse raziskave 9,3, družbene vede 5,5, medicina 8,2, se pravi, da je kar nekje 
na srednjem nivoju. In nazadnje še odstotek za raziskovalno delo: v Sloveniji 
prejemajo biotehnične vede 10,7 l0/w, medtem ko je v drugih deželah ta odstotek 
bistveno nižji, v Bolgariji 4,3, Franciji 2,0, Nemčiji 2,9, Japonski 7,9 — ker se 
šteje tudi ribištvo >— v Angliji 3, ZDA 1,2, se pravi, da dajejo dežele, ki imajo 
bistveno boljše kmetijstvo kot pri nas, za raziskave veliko manj. Mislim, da 
lahko ugotovimo, da so problemi biotehničnih ved prav takšni, kakršni so pro- 
blemi vseh drugih ved, to se pravi, razmeroma slaba opremljenost in slab sestav 
raziskovalnih inštitutov z razmeroma starimi raziskovalci, in da bo treba po- 
skrbeti za to, da bodo vse naše tehnične ter tudi biotehnične vede lahko v pri- 
hodnje dajale boljše raziskovalne rezultate kot sedaj, vemo pa, da to ni samo 
vprašanje sredstev. 

Mislim, da sem s tem odgovoril na vsa vprašanja oziroma pripombe, ki so 
bile izražene v odborih, in bi pozneje, če bi bilo potrebno, posamezne postavke 
obrazložil. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala za ustno pojasnilo. Dodatno 
ste, tovarišice in tovariši poslanci, dobili kot gradivo še predlog odloka o so- 
glasju k finančnemu načrtu ter poročilo našega odbora za znanstveno-razisko- 
valno delo, ki je obravnaval predloženo gradivo. Danes pa ste dobili še poročilo 
zakonodajno-pravne komisije k predlogu odloka. Želita poročevalca odbora ozi- 
roma komisije še ustno pojasniti stališče? Tovariš dr. Desan Justin bo govoril 
v imenu odbora za znanstveno-raziskovaino delo. 

Dr. Desan Justin: K pismeno predloženemu gradivu ne bi želel dati 
kakšnega dodatnega pojasnila, zbor bi želel seznaniti le z mnenjem člana od- 
bora Nika Kralja, ki meni, da so bili njegovi predlogi v pismenem poročilu 
premalo pojasnjeni. Zato navajam njegov predlog: 

. »Raziskovalna skupnost Slovenije in njen sklad Borisa Kidriča naj v pri- 
hodnje posvetita posebno finančno skrb novim razvojnim akcijam, ki pospe- 
šujejo domačo ustvarjalnost in s tem dejavno povezano slovensko ime. Te akcije 
je treba gospodarsko podpreti, predvsem v razvojni dobi, ko še ne morejo raču- 
nati na zadostno podporo gospodarstva. 

Tu so mišljeni domači in mednarodni razvojni in oblikovalni natečaji, ak- 
cije za pospeševanje iznajditeljske dejavnosti, razstave dobre oblike — bienale 
industrijskega oblikovanja — informacijska služba sprejemanja tujih patentov, 
ki jim je poteklo varstvo, in jih smemo brez odškodnine prevzeti v proiz- 
vodnjo itd.« 

Upam, da to pojasnilo dopolnjuje pismeno poročilo, in želim, da ga sklad 
in raziskovalna skupnost tudi upoštevata. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ker se leto steka, sam dokument ozi- 
roma finančni račun pa velja za letošnje leto, mislim, da bo koristno in po- 
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trebno, če bo raziskovalna skupnost to napotilo upoštevala takrat, ko bo obli- 
kovala politiko za prihodnje leto oziroma za naslednja leta. 

Odpiram razpravo; želi kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Kolikor ne, 
končujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k finanč- 
nemu načrtu sklada Borisa Kidriča za leto 1971. 

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

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o soglasju k finančnemu načrtu sklada Borisa Kidriča za leto 1971. 

S tem je dnevni red izčrpan in končujem 27. sejo prosvetno-kulturnega 
zbora. Hvala lepa. 

(Seja je bila končana ob 14. uri.) 



« 

28. seja 

(27. decembra 1971) 

Predsedoval: Miloš Poljanšek, 
predsednik prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 12.30. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Začenjam 28. sejo prosvetno-kultur- 
nega zbora skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Vinko Kramar, Niko Kralj in dr. Er- 
nest Petrič. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 27. seje; 
2. predlog ustavnih amandmajev od XXV do LIH k ustavi SR Slovenije; 
3. predlog ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XXV do 

Lil k ustavi SR Slovenije; 
4. orientacijski načrt bodoče republiške zakonodaje. 
Ima kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšno pripombo? (Nima.) Ugo- 

tavljam, da je predloženi dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 27. seje. 

Ima kdo kakšno pripombo k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ugotavljam, da je 
zapisnik 27. seje soglasno odobren, brez sprememb in dopolnitev. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na predlog ustavnih 
amandmajev od XXV do LIII k ustavi SR Slovenije. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli besedilo predloga ustavnih 
amandmajev z obrazložitvijo in poročilo o upoštevanju pripomb in predlogov 
iz javne razprave o besedilu predloga ustavnih amandmajev. Danes pa ste prejeli 
še pismo predsednika ustavne komisije republiškemu zboru v zvezi z amandmaji 
poslanca dr. Vojana Rusa in popravek besedila predloga ustavnih amandmajev. 
Pravkar pa ste na klopeh prejeli sklep republiškega zbora, s katerim je ta zbor 
določil predlog ustavnih amandmajev, in pismo predsednika republiškega zbora. 

Uvodni ekspoze predsednika skupne komisije vseh zborov skupščine SR Slo- 
venije za ustavna vprašanja tovariša Sergeja Kraigherja k tej točki dnevnega 
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reda smo skupaj z republiškim zborom že slišali. Zato lahko takoj preidemo k 
razpravi, še prej pa vas obvestim, da je republiški zbor za svojega predstavnika 
na. naši seji zbora določil podpredsednika skupščine tovariša dr. Jožeta Brileja. 

Začenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Kot kaže, nihče. 
Končujem razpravo in predlagam, da o vseh predloženih amandmajih glasujemo 
hkrati. Se strinjate s takšnim predlogom? (Da.) Ugotavljam, da je predlog 
o načinu glasovanja sprejet. 

Pred glasovanjem naj vas opozorim na 2. točko X. amandmaja k ustavi 
SR Slovenije, ki določa, da je sprememba ustave v zboru sprejeta tedaj, če 
zanjo glasujeta dve tretjini vseh članov zbora. 

Prehajamo torej na glasovanje; predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep: 
»Na podlagi X. ustavnega amandmaja k ustavi SR Slovenije je prosvetno- 

kulturni zbor skupščine SR Slovenije na seji dne 27. 12. 1971 sprejel naslednji 
sklep: 

1. Sprejme se predlog ustavnih amandmajev od XXV do LIH k ustavi SR 
Slovenije v besedilu, kot ga je določil republiški zlbor skupščine SR Slovenije. 

2. O tem se obvestijo drugi zbori skupščine SR Slovenije.« 
Kdor je za predloženi sklep, naj prosim glasuje. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel sklep, o čemer 

bom obvestil ostale zbore skupščine SR Slovenije. 
Ker še nismo prejeli sklepa republiškega zbora o določitvi predloga ustav- 

nega zakona, odrejam odmor. Prosim, da ne odhajate iz dvorane, ker bomo 
takoj, ko bomo sporočilo o tem sprejeli, nadaljevali sejo. 

(Sejaje bila prekinjena ob 12.40 in se je nadaljevala ob 12.55.) 

Predsednik Miloš Polja nšek: Prehajamo na. 3. točko dnev- 
nega reda, to je na obravnavo predloga ustavnega zakona za izvedbo ustav- 
nih amandmajev od XXV do Lil k ustavi SR Slovenije. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli besedilo predloga ustav- 
nega zakona z obrazložitvijo. Danes ste prejeli še spremembe in dopolnitve bese- 
dila predloga ustavnega zakona, ravnokar pa smo dobili še sklep republiškega 
zbora, s katerim je ta zbor določil predlog ustavnega zakona za izvedbo ustavnih 
amandmajev, in pismo predsednika republiškega zbora. 

Uvodno obrazložitev podpredsednika izvršnega sveta dr. Franceta Hočevarja 
k tej točki dnevnega reda smo skupaj z republiškim zborom že slišali. 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Končujem raz- 
pravo in vas opozarjam, da sta tudi za sprejem ustaynega zakona potrebni dve 
tretjini vseh članov zbora. 

Prehajamo na glasovanje in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep: 
»Na podlagi ustavnega amandmaja X k ustavi SR Slovenije je prosvetno- 

kulturni zbor skupščine SR Slovenije na seji dne 27. 12. 1971 sprejel naslednji 
sklep: 

1. Sprejme se predlog ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev 
od XXV do Lil k ustavi SR Slovenije v besedilu, kot ga je določil republiški 
zbor skupščine SR Slovenije. 

2. O tem se obvestijo drugi zbori skupščine SR Slovenije.« 
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Kdor je za predloženi sklep, naj prosim glasuje. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? ((Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni abor soglasno sprejel sklep, o čemer 
bom obvestil ostale zbore skupščine SR Slovenije. 

Prehajamo na 4. to čko dnevnega reda, to je na orientacijski načrt 
bodoče republiške zakonodaje. 

Orientacijski načrt je predložil skupščini SR Slovenije izvršni svet. Načrt 
pomeni delovni program za izvajanje ustavnega zakona za izvedbo ustavnih 
amandmajev k ustavi SR Slovenije in obsega tiste naloge, ki jih bo potrebno 
pripraviti v zvezi z razširjeno zakonodajno pristojnostjo republike. 

Tudi k orientacijskemu načrtu je uvodno' obrazložitev podal dr. France 
Hočevar, podpredsednik izvršnega sveta. 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Končujem razpravo in 
predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep: 

»1. Predloženi orientacijski načrt bodoče republiške zakonodaje predstavlja 
osnovo za nadaljnjo konkretno delo, zato naj ga vsi organi, ki sodelujejo v zako- 
nodajnem postopku, upoštevajo pri bodoči izgradnji republiškega zakonodaj- 
nega sistema. 

2. Izvršni svet naj sprejme potrebne ukrepe in usposobi strokovne službe 
za to, da bo mogoče predvideni načrt oblikovanja republiške zakonodaje izpeljati 
v obsegu in v rokih, ki so za to predvideni.« 

Kdor je za predloženi sklep, naj prosim glasuje. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 
Obveščam poslance, da bomo sejo prasvetno-kulturnega zbora lahko končali 

šele tedaj, ko bomo dobili obvestila ostalih zborov, da so sprejeli predlog ustav- 
nih amandmajev in predlog ustavnega zakona v enakem besedilu kot naš zbor. 

Zato ponovno odrejam odmor, pri čemer vas prosim, da se ne oddaljite iz 
poslopja magistrata. 

(Seja je bila prekinjena ob 13. uri in se je nadaljevala ob 13.50.) 

Predsednik Miloš Pol janšek : Sporočam vam, da je potem, ko so 
vsi zbori sprejeli ustavne amandmaje v enakem besedilu, republiški zbor le-te 
razglasil. (Ploskanje.) 

Preden končam sejo, mi dovolite, da vam zaželim srečno novo leto, srečno 
tako pri delu kot v vašem osebnem počutju, in dovolj dobre volje za skupno 
delo, ki nas čaka v letu 1972, da bi ga opravili v lastno zadovoljstvo, predvsem 
pa v zadovoljstvo vseh tistih volivcev, ki so nas izvolili. 

(Seja je bila končana ob 13.55.) 
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25. seja 

(22. novembra 1971) 

Predsedoval: dr. Srečko Koren, 
predsednik socialno-zdravstvenega zbora 

Začetek seje ob 11.30. 

Predsednik dr. Srečko Koren : Tovarišice in tovariši poslanci! Pri- 
čenjam 25. sejo socialno-zdravstvenega zbora skupščine SR Slovenije. 

Odsotnost so opravičili poslanci: dr. Štefan Gruškovnjak, dr. Dušan Mis, 
Jože Padovan, Jože Pratengrazer, dr. Lidija Andoljšek-Jeras, Miroslav Kosi, Ni- 
kolaj Šabjan, dr. Vida Gerbec in dr. Bojan Špicar. 

Na sejo zbora so bili vabljeni: izvršni svet skupščine SR Slovenije, repu- 
bliški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo, republiški sekretariat za delo, 
republiška konferenca SZDL, republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, re- 
publiški odbor sindikata delavcev družbenih dejavnosti, Zveza združenj borcev 
NOV Slovenije, skupna komisija vseh zborov skupščine za ustavna vprašanja, 
komisija skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV, skupnost pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja in skupnost občinskih služb socialnega 
varstva. 

Vse prisotne goste pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo v razpravi. 
Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 24. seje zbora; 
2. osnutek ustavnih amandmajev od XXV. do XLVII. k ustavi SR Slovenije; 
3. predlog odloka o dopolnitvi odloka o načinu in pogojih za uporabo sred- 

stev, zbranih s prispevkom za graditev stanovanj za udeležence NOV in 
4. poslanska vprašanja. 
Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) Ima kdo 

kakšen predlog za spremembo ali dopolnitev -dnevnega reda? (Ne javi se nihče.) 
Če ne, ugotavljam, da je dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. t o č k o dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 
24. seje zbora. 

Zapisnik ste prejeli hkrati s klicem seje. Ima kdo kakšno pripombo k zapis- 
niku? (Ne javi se nihče.) Ce ni pripomb, ugotavljam, da je zapisnik odobren. 
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Prehajamo na 2. toćkodnevnega reda, to je na osnutek ustavnih 
amandmajev od XXV do X1LVII k ustavi SR Slovenije. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste septembra prejeli gradivo za 
javno razpravo o osnutku amandmajev k ustavi SR Slovenije. S sklicem seje 
zbora ste prejeli še stališča predsedstva in izvršnega odbora republiške konfe- 
rence SZDL Slovenije o javni razpravi o osnutku ustavnih amandmajev ter 
pregled pripomb in predlogov v javni razpravi o osnutku ustavnih amandmajev 
k ustavi SR Slovenije, ki ga je pripravila skupna komisija vseh zborov skupščine 
SR Slovenije za ustavna vprašanja. Ekspoze k tej točki dnevnega reda smo že 
poslušali na skupni seji z gospodarskim in prosvetno-kulturnim zborom. 

O osnutku ustavnih amandmajev je na današnji seji razpravljal odbor 
za socialno in otroško varstvo našega zbora. Poročilo odbora ste sicer danes 
prejeli, vendar prosim poročevalca odbora, da ga kljub temu prečita. Besedo 
ima poslanec Slavko Osredkar. 

Slavko Osredkar: Odbor za socialno in otroško varstvo socialno- 
zdravstvenega zbora skupščine Socialistične republike Slovenije je na seji dne 
22. novembra 1971 obravnaval osnutek ustavnih amandmajev k ustavi So- 
cialistične republike Slovenije. Odbor je osnutek ustavnih amandmajev podprl, 
zavzel pa se je za ponovno proučitev vloge in položaja samoupravnih interesnih 
skupnosti. Ustvariti je namreč treba ustavnopravne pogoje za izkoreninjenje 
preživelih elementov etatizma v našem sistemu ter zagotoviti dejansko samo- 
upravo ne le v delovnih organizacijah, temveč tudi v vseh interesnih skupnostih. 
Zato bi bilo treba z ustavnimi amandmaji podrobneje opredeliti bistvo funkcije 
in pristojnosti samoupravnih interesnih skupnosti ter to tudi upoštevati pri opre- 
delitvi vsebine zakonov, ki jih v okviru pravice in dolžnosti republike sprejema 
skupščina Socialistične republike Slovenije. 

V tej zvezi je odbor opozoril na stališče republiškega zavoda za socialno 
zavarovanje in skupščine skupnosti pokojninskega in, invalidskega zavarovanja. 
Omenjena dejavnika namreč menita, da ni mogoče prepustiti republiški zako- 
nodajni regulativi ureditve sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
saj bodo načela tega zavarovanja, urejena z zveznim zakonom. Podrobnosti pa 
naj ureja samouprava tega zavarovanja. Obseg zadevnega republiškega zakona 
naj bo bistveno ožji. Glede na navedeno bi bilo treba ponovno proučiti primer- 
nost naslednjih določb osnutka ustavnih amandmajev točke 6 amandmaja XXVI, 
točke 2/17 amandmaja XXXVII, točke 1/11 in 3/2 amandmaja XXXVIII. 

V posebnih amandmajih naj se oblikujejo rešitve glede varstva okolja in 
pravic kmetov. V amandmaju XXXV v točki 4 naj se v drugem odstavku doda 
še besedilo: ».. . in za druge nujne ukrepe na področju socialne politike ter 
socialnega varstva.« Republika je namreč že doslej s svojimi sredstvi interve- 
nirala na področju socialne politike z namenskimi sredstvi za družbene denarne 
pomoči in za izredni dodatek k otroškemu dodatku za otroke iz družin, ki imajo 
najnižji osebni dohodek. 

V skladu s stališči in sklepi tretje konference Zveze komunistov Slovenije 
bo republika še v večji meri kot doslej na tem področju intervenirala s svojimi 
sredstvi in tako prispevala k omiljevanju družbenih razlik. V amandmaju 
XXXVII naj se: 

a) v točki 2/3 da poudarek tudi socialnemu razvoju in določanju temeljev 
socialne varnosti; 
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b) v točki 2/17 doda še varstvo borcev narodnoosvobodilne borbe, španskih 
borcev in predvojnih revolucionarjev; 

c) v točki 2/27 določi, da republika ustanavlja ne le republiške organe in 
organizacije, pač pa tudi zavode, ki so pomembni za uresničevanje nalog, ki jih 
ima republika. 

V amandmaju XXXVIII naj se: 
a) v točki 1/10 določi, da republika sprejema zakon, ki se nanaša na sistem 

vzgoje in izobraževanja; 
b) v točki 1/11 določi, da republika sprejema zakone, ki se nanašajo na 

sistem socialnega in otroškega varstva; 
c) v posebni podtočki oddeli besedilo, do katerem republika z zakonom 

ureja zakonsko zvezo, družino, posvojitev, skrbništvo in rejništvo. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Preden preidemo k razpravi, 
naj opozorim, da je za sprejem ustavnih amandmajev pristojen republiški zibor. 
Zbori delovnih skupnosti pa do amandmajev zavzemajo mnenje in ga posre- 
dujejo republiškemu zboru. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec Ferdinand 
Vode. 

Ferdinand Vode: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V svoji razpravi bi se omejil le na tisti del sprememb naše republiške ustave, 
ki zadeva naše zasebno kmetijstvo. V javni razpravi o ustavnih spremembah 
so kmetje posvetili, posebno pozornost XXX. amandmaju. Kmetje imajo v naši 
družbi specifičen položaj, ki ga ni mogoče kar enostavno prilagajati drugim 
oblikam družbenega življenja. Kmet dejansko opravlja kmetijsko dejavnost; 
s svojimi sredstvi in s svojim osebnim delom. Redki so primeri, da bi pri tem 
izrabljal tudi tujo delovno silo, ker za to ni niti gospodarskih niti drugih 
pogojev. 

Doslej smo zasebno kmetijstvo obravnavali kot sektor, ki naj se predvsem 
podreja drugim interesom. Kmetje niso imeli samoupravnih pravic odločanja 
o razporejanju sredstev, ki jih sami ustvarjajo. Ker dopolnitve, k amandmaju 
XXX niso dovolj jasne, podpiram predlog, da se sprejme XXX.a amandma, ki 
smo ga prejeli z gradivom in s:ta ga predlagala odbor za zadružništvo in koordi- 
nacijo ter iniciativni odbor za ustanovitev zadružne zveze pri gospodarski zbor- 
nici Slovenije. 

Predlagani amandma kompleksno rešuje bistvena vprašanja kmeta v naši 
samoupravni družbi —< le-ta naj obravnava naša republiška ustava — in tudi 
v celoti ustreza težnjam zasebnega kmetijstva, kot so jih kmetje izražali v javni 
razpravi. 

Zakaj naj bi ustava še bolj podrobno opredeljevala dejavnost, odnose ter 
samoupravljanje v zasebnem kmetijstvu? Do sedaj so se namreč često ustvar- 
jali takšni odnosi, predvsem pri sodelovanju z zadrugami in kmetijskimi organi- 
zacijami, da zasebni kmet resnično ni imel možnosti samoupravljanja. Nemalo- 
krat se mu je celo onemogočalo, da bi razpolagal z ustvarjenim dohodkom, ki je 
eden bistvenih elementov našega sistema. Predvsem zaradi tega, ker je stanje 
v zasebnem kmetijstvu zelo kritično, je prav, da ustava posveti temu delu 
našega družbenega življenja posebno pozornost in mu da tudi poseben pouda- 
rek. Hvala lepa! 
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Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Besedo ima poslanec Franc 
Kosmač. 

Franc Kosmač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Večina delovnih kmetov bo podprla XXX.a amandma, ki ga je predlagal odbor 
za zadružništvo in kooperacijo pri gospodarski zbornici, ki je sestavljen iz kme- 
tov in predstavnikov kmetijske službe. Amandma je temelj prihodnjega zakona 
o združevanju kmetov v zadruge, organizacije združenega dela in v pogodbene 
skupnosti. Vendar pa je prav in pošteno, da so te pravice zagotovljene tudi 
v ustavi, da ne bi nastalo to, kar smo v preteklosti večkrat doživeli, da so dobre 
zadružne organizacije, ki so bile v evropskem merilu med najboljšimi, stagnirale 
v svojem razvoju. 

S tem ustavnim amandmajem bo torej zagotovljena pravica, kmeta do 
združevanja v zadruge in druge organizacije. Zato podpiram ta amandma. 
Hvala lepa. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Besedo ima poslanec Franc 
Saga j. 

Franc Sagaj : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Tudi 
jaz se strinjam z ugotovitvijo, da je zasebni kmet bolj upoštevan kot doslej in 
da je nujno, da se njegova vloga in položaj opredelita v amandmaju XXX a. 
Vendar pa pri tem amandmaju nekaj pogrešam. Pod točko 3 piše: »Da bi si 
kmetje izboljšali svoj gospodarski in družbeni, položaj, se združujejo v zadruge, 
druge temeljne organizacije združenega dela in skupnosti na podlagi pogodbe. 
Zadruge, temeljne organizacije in skupnosti upravljajo enakopravno kmetje in 
delavci, določajo njihovo notranjo organizacijo in razpolagajo z ustvarjenim 
dohodkom. Sredstva, ki so jih kmetje združili z družbenimi, ostanejo v lasti 
kmetov, če sami drugače ne določijo.« 

Postavlja se mi vprašanje, ali je nujno, da se tam, kjer so zadruge že orga- 
nizirane kot samoupravne organizacije, ustanavljajo nove zadruge. Naj kon- 
kretno omenim kmetijsko zadrugo Križevci pri Ljutomeru. Zadruga ima lastno 
ekonomijo s 450 ha, veliko valilnico, dobro oskrbljen strojni park s številnimi 
traktorji in šestimi kombajni itd. Z zadrugo sodeluje 900 kooperantov-kmetov. 
Ne vem, če bi imelo smisel, da bi sedaj teh 900 kmetov-kooperantov izstopilo 
iz te matične zadruge, ki so jo v bistvu organizirah kmetje. Ze leta 1939, 
torej pred drugo svetovno vojno, smo kupih objekte, skladišča, zemljišča itd., 
kar še danes uporabljamo, seveda v okviru združenega dela. Zato menim, da ne 
bi bilo prav, če bi ustanovili lastno zadruigo, kajti ostali bi brez sredstev ozi- 
roma še naprej bi bih odvisni od neke druge organizacije. Zato predlagam, naj 
bi se za drugim odstavkom 3. točke amandmaja XXXa dodalo še naslednje 
besedilo: »Kmetom-kooperantom v družbenih kmetijskih organizacijah se 
prizna status pravne osebe in poslovanja na lastnem računu.« 

Kajti vse zadruge, ki se -bodo na novo ustanovile, ibodo imele status pravne 
osebe in lastne žiro račune, medtem ko mi kooperanti tega ne bi imeli. Delovna 
enota kooperantov pa je ekonomsko močna organizacija. Z odkupom je kon- 
kretno naša zadruga dosegla skoraj 2 milijardi S dinarjev. Z odkupom se ustvar- 
jajo precejšnji dohodki, od katerih naj bi tudi kmetje imeli korist, vendar se 
često prelivajo v druge dejavnosti, pri katerih ima zadruga — npr. , iz lastne 
ekonomije ah v valilnici — izgube. Ker ,se sredstva iz ustvarjenega dohodka 
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kooperantov prelivajo v druge namene, predlagam, naj bi se tudi tem kooperan- 
tom priznal status pravne osebe in omogočilo, da odpro lastne žiro račune. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec dr. Milan Ho- 
dalič. 

Dr. Milan Hodalič: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Eno od 
pomembnih preventivnih sredstev za koristno uporabo prostega časa je 
nedvomno telesno-kulturna dejavnost v najširšem pomenu besede. V to sodi 
tudi aktivna rekreacija. Prizadevanja za množičnost — prek nje seveda tudi 
za kvaliteto telesno-ikultume dejavnosti — in za aktivno ter smotrno obnav- 
ljanje življenjskih in delovnih sposobnosti predvsem delovnih ljudi in mladine 
je zato pomembna naloga vsake družbe. To ni samo zabava, razvedrilo ah 
privatni konjiček posameznikov ali romantikov tega področja, temveč vedno 
večja potreba in družbena naloga. 

Delo na tem področju mora zanimati vsakogar: državo, republiko, občino, 
krajevne skupnosti, organizacije združenega dela, samoupravne organizacije, 
društva in seveda tudi posameznika. 

Tu ne gre za enostranski interes telesno-kulturnih in rekreativnih delavcev, 
v glavnem prostovoljcev, ter njihovih organizacij, temveč za pospeševanje, razvi- 
janje in podpiranje dejavnosti in mnogih primarnih, življenjsko pomembnih 
družbenih interesov, kot so splošno narodno zdravje, obrambna sposobnost 
posameznika, vzgojni in izobraževalni interes in interes, da ljudje pridobe 
zdrave in pozitivne življenjske navade. Končno je to šola solidarnosti, pravič- 
nega sožitja in fair playa ter amaterskega idealizma. 

Menim, da smo dovolj časa oziroma že predolgo gojili in pospeševali športe, 
pri katerih se naša mladina lahko izživlja le kot gledalec gladiatorskih iger 
na tribuni. Pri tem pa je najbolj negativna njena miselnost, da se tako aktivno 
vključuje v šport. 

Glede na navedeno predlagam, da se o telesni, kulturni in rekreativni 
rekreaciji sprejme poseben ustavni amandma v besedilu: 

»Da bi delovni ljudje in učeča se mladina lahko aktivno preživljali in 
koristno uporabljali svoj prosti čas, krepili svojo delovno sposobnost, duševno 
in telesno zdravje, pridobivali zdrave življenjske navade, obnavljali navezanost 
na naravo in razvijali svojo in vseljudsko obrambno sposobnost, bodo republike, 
občine, organizacije združenega dela in krajevne skupnosti ustvarjale ter zago- 
tavljale pogoje za zdrav duhovni in telesni razvoj občanov, za razvoj in napre- 
dek telesne kulture, njene množičnosti in kvalitete, aktivne rekreacije in zdra- 
vega počutka v naravi, pri čemer bodo vsestransko podpirale delovanje in 
razvijale pobudo občanov ter njihovih društev na teh področjih.« 

S tem se nadomesti 38. in peti odstavek 45. člena ustave. 
Amandma XXXVII, 22. točka, drugi odstavek pa naj se dopolni z besedi- 

lom: 
»Pospešuje in podpira razvoj telesne kulture, aktivne rekreacije in dejav- 

nosti za smotrno in aktivno uporabo prostega časa.« 
Besedilo amandmaja XXXVIII, 10. točka, prvi odstavek — besedilo o telesni 

kulturi — naj se spremeni tako, da se glasi: »Sistemska ureditev kulturne, 
telesno-kulturne, rekreacijske in raziskovalne dejavnosti.« 

Opozarjam na besedilo 7., 8., 11. in še posebej 14. točke amandmaja VI in 
3. točke XVI. amandmaja v ustavi SRS Hrvatske, katerega vsebino bi po našem 
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mnenju morali upoštevati tudi v dosedanjih dopolnilih k ustavi SR Slovenije. 
Hvala lepa. 

Predsednik dr. Srečko Koren : Hvala. Želi še kdo besedo? (Ne javi 
se nihče.) Ker se nihče ne javi več k besedi, končujem razpravo in predlagam, 
da sprejme zbor naslednje mnenje: 

Socialno-zdravstveni zbor skupščine SR Slovenije je na 25. seji dne 22. no- 
vembra 1971 po končani javni razpravi obravnaval osnutek ustavnih amand- 
majev od XXV do XLVII k ustavi SR Slovenije in daje v smislu drugega 
odstavka 2. točke amandmaja X k ustavi SR Slovenije republiškemu zboru 
skupščine SR Slovenije naslednje mnenje: 

Socialno-zdravstveni zbor skupščine SR Slovenije podpira osnutek ustavnih 
amandmajev od XXV do XLVII ter predlaga, da se ob določitvi predloga ustav- 
nih amandmajev upoštevajo predlogi, mnenja in pripombe, dane v razpravi na 
seji zbora, ter stališča in predlogi, navedeni v poročilu odbora za socialno in 
otroško varstvo. 

Kdor se strinja s predlaganim mnenjem, naj dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je bilo predlagano mnenje soglasno sprejeto. 
Povzetek razprave bomo dostavili ustavni komisiji. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o dopolnitvi odloka o načinu in pogojih za uporabo sredstev, zbranih s prispev- 
kom za graditev stanovanj za udeležence NOV. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste 25. oktobra prejeli predlog 
odloka, s sklicem seje pa še poročilo zakonodajncMpravne komisije. Uvodno 
obrazložitev predloženega odloka bo v imenu predlagatelja dal tovariš Vlado 
Črne, predsednik komisije skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV. 

Vlado Crne: Tovariš predsednik, tovarišiee in tovariši poslanci! Ne 
bom ponavljal navedb v obrazložitvi, ki ste jo sprejeli skupno s predlogom 
odloka. Povedal bom samo še nekaj dodatnih informacij, tako da se boste lažje 
odločali za ali proti, ko boste glasovali o predlogu odloka. 

V treh letih in pol, kolikor je veljal zakon in odlok o zbiranju sredstev za 
gradnjo stanovanj za borce, je bilo zbranih na območju Slovenije skupaj 30 mili- 
jard starih dinarjev. S temi sredstvi je bilo do sedaj rešenih okrog 11 500 proble- 
mov borcev, ki niso imeli rešenega stanovanjskega vprašanja. Torej je z zbra- 
nimi sredstvi do sedaj rešeno okrog 77!%> vseh stanovanjskih problemov bor- 
cev, ki so bih evidentirani ob popisu leta 1968. Ze ob sprejemanju zakona in 
odloka je bilo ugotovljeno, da so v nekaterih občinah večji problemi, kot pa so 
bili navedeni v njihovih predlogih. To predvsem zaradi tega, ker imajo neka- 
tere občine glede na veliko območje precejšnje število kmečkega prebivalstva, 
ker so nastali pereči stanovanjski problemi borcev tudi v nekaterih industrijskih 
občinah, ki so zaradi gospodarskega položaja prišle v težaven ekonomski položaj. 

Predlog odloka za enkratno dodelitev sredstev je bil pripravljen že konec 
leta 1970, vendar ga je takrat komisija umaknila zaradi tega, ker je bila 
veljavnost zakona o zbiranju sredstev podaljšana še za eno leto, se pravi še do 
leta 1971. 

S predlogom odloka procentualnega sistema delitve sredstev, zbranih s pri- 
spevkom za gradnjo stanovanj po občinah, ne spreminjamo. S predlogom odloka 
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samo izločajo iz te delitve 50 l0/o sredstev, ki bodo letos zbrana nad planom na 
račun povečanja osebnih dohodkov. Ta predlog odloka je bil v razpravi na vseh 
regionalnih posvetih, na katerih so bili navzoči predstavniki občinskih komisij 
za vprašanja borcev in občinskih organizacij Zveze združenj borcev. Na teh 
posvetih k predlogu odloka ni bilo pripomb. Pripombe občinske skupščine Trbov- 
lje ne sprejemam zaradi tega, ker menim, da njihova stališča niso natančno 
navedena. Ključ delitve sredstev, ki je bil sprejet z odlokom, se namreč ne 
menja, sredstva, ki so zbrana na osnovi zakona, pa se občinskim skupščinam 
dodeljujejo kot dotacije. 

S tem odlokom, ki ga danes predlagamo vašemu zboru, v bistvu po treh 
letih izvršujemo priporočilo skupščine SR Slovenije, naj se tistim občinam, ki 
so bile pri delitvi prikrajšane, z enkratno dodelitvijo sredstev pomaga urediti 
stanovanjska vprašanja borcev. 

Na koncu naj povem, da komisija meni, da če smo akcijo s sprejetjem 
zakona in odloka solidarno začeli s tem, da rešujemo stanovanjske probleme 
borcev, ne glede na to, kje živimo, da akcijo tudi solidno končamo. Povem, naj 
še to, da 31. decembra neha veljati zakon o obiranju sredstev za stanovanja 
borcev. Prav tako preneha veljati tudi odlok o delitvi sredstev. Komisija je 
v sodelovanju z republiškim odborom Zveze združenj borcev NOV aktivno 
začela akcijo, da bi glede na to, da 3000 borcev še vedno nima zadovoljivo 
rešenega stanovanjskega vprašanja, za določen čas še veljal sistem zbiranja 
sredstev za stanovanja borcev. Če bomo z našimi željami pri. pristojnih organih 
uspeh, tega vam danes ne morem zagotoviti. Upam pa, da bodo poslanci naše 
zahteve pri sprejemanju novih republiških predpisov v zvezi s financiranjem 
stanovanjske graditve podprli. 

Na koncu naj obvestim, zbor, da sprejemam amandmaje, ki jih je predla- 
gala zakonodajno-pravna komisija. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Izvršni, svet bo do predloženega 
odloka sprejel stališče na jutrišnji seji. Obveščen sem, da odbor izvršnega 
sveta za socialno politiko in komunalna vprašanja k odloku ni imel pripomb. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne 
javi k besedi, končujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej dajem na glasovanje amandma zakonodajno-pravne komisije 
k 1. točki predloga odloka. Amandma je razviden iz, poročila komisije. Kdor je 
za amandma, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Na glasovanje dajem amandma predlagatelja, po katerem se v 2. točki 

odloka beseda »osmi« nadomesti z besedo naslednji. Kdor je za amandma, naj 
dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Na glasovanje dajem še celoten predlog odloka. Kdor je za predlog odloka, 

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

Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor soglasno sprejel predloženi 
odlok. Odlok bo sprejet, če ga bo v enakem besedilu sprejel tudi republiški zbor. 
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Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Na vprašanje poslanca dr. Mihe Likarja bo v imenu izvršnega sveta odgo- 
voril Lojze Komel, pomočnik republiškega sekretarja za gospodarstvo. 

Lojze Komel: Tovariš poslanec socialno-zdravstvenega zbora dr. Miha 
Likar postavlja naslednja vprašanja: 

1. Natančen datum podpisa pogodbe za uvoz masla, zaradi katerega sem 
spomladi postavil poslansko vprašanje; 

2. natančen datum uvoza prvega kontingenta tega masla; 
3. katero uvozno podjetje in katera pooblaščena oseba tega podjetja je 

podpisala pogodbo o uvozu masla; 
4. katera banka in katera pooblaščena oseba te banke je podpisala pogodbo 

o kreditiranju uvoza masla? Domnevamo, da nobeno uvozno podjetje ni moglo 
brez bančnega kredita uvoziti 48 000 ton masla. 

Postavljena vprašanja se nanašajo na intervencijski uvoz masla, za kate- 
rega je pristojna zvezna direkcija za rezerve živil. Glede na to smo poslansko 
vprašanje posredovali zvezni direkciji za rezerve živil, ki nam je pismeno odgo- 
vorila naslednje. V zvezi z vprašanjem poslanca glede uvoza masla zvezna 
direkcija ne more dati konkretnega odgovora,, ker meni, da gre za več proble- 
mov in sicer: 

a) vprašanje pesticidov v živilih živalskega porekla nad dovoljeno mejo; 
b) vprašanje uvoza masla; 
c) vprašanja količin kreditiranega uvoza masla. 
Zaradi navedenega odgovarja direkcija le na vprašanja, ki so konkretno 

v zvezi z njenim delom. Zvezni direkciji za rezerve živil ni znano, da bi bila 
v letu 1971 sklenjena pogodba o uvozu 48 000 ton masla. Dejstvo je namreč, 
da se maslo uvaža po blagovnem kontingentu. Za leto 1971 je bilo določeno, 
da se uvozi v okviru blagovnega kontingenta 7000 ton masla. V letu 1971 je 
direkcija prek uvoznih organizacij, ki so na licitaciji ponudile najugodnejše 
pogoje, uvozila 2500 ton masla v klirinški valuti — uvozniki so bili General- 
export Beograd 1700 ton, Bosnaplod Sarajevo 300 ton in Jugoexport Beograd 
500 ton — in 2500 ton masla v konvertibilnih sredstvih, ki sta ga uvozili pod- 
jetji Jugoexport Beograd 1500 ton in Agroexport Beograd 1000 ton. Za preosta- 
lih 2000 ton blagovnega kontingenta direkcija zaradi pomanjkanja konvertibil- 
nih sredstev še ni razpisala licitacije za uvoz. Uvoz s klirinškimi sredstvi ni bil 
uspešen in to zaradi visoke dinarske cene (3775 din), ki je ni mogoče realizirati 
na domačem trgu, ker je prodajna cena za 1 kg masla iz uvoza na domačem 
trgu določena v višini 2425 din za široko potrošnjo in 2650 za industrijsko repro- 
dukcijo. 

Zvezna direkcija v svojem dopisu omenja tudi vprašanje ostanka pesticidov 
v živilih živalskega izvora. Kar zadeva ostanke pesticidov v živilih živalskega 
porekla, meni, da zahteva to vprašanje posebno skrb. Zvezna direkcija za 
rezervo živil meni, da so ostanki pesticidov v živilih rezultat nekontrolirane in 
preobilne uporabe sredstev za zaščito rastlin v poljedelski proizvodnji. Menijo, 
da bi bilo potrebno spremeniti predpise, ki urejajo uporabo sredstev za: zaščito 
rastlin, ker se ti pojavljajo tudi v domačih proizvodih. 

Iz odgovora zvezne direkcije smo torej prejeli le pojasnilo glede uvoznikov 
surovega masla, med katerimi ni slovenskih podjetij, in pojasnilo, da je bil 
določen uvoz surovega masla v višini 7000 ton v okviru blagovnega kontingenta. 
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Dejansko pa je bilo uvoženo le 5000 ton in to zaradi pomanjkanja sredstev in 
previsokih cen. Tako torej ne moremo dati popolnega in natančnega odgovora 
na vsa vprašanja, ker ne razpolagoma s podatki, ki zanimajo tovariša poslanca. 
Ce tovariš poslanec želi prepis originalnega dopisa zvezne direkcije za rezervo 
živil, mu ga takoj pošljemo. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Zeli poslanec dr. Miha Likar 
postaviti še dopolnilno vprašanje? (Ne želi.) Na poslansko vprašanje dr. Franca 
Jurca bo v imenu izvršnega sveta odgovoril dr. Stanko Lajevec, namestnik 
republiškega sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo. 

Dr. Stanko Lajevec: Spoštovano predsedstvo, tovarišice in tovariši 
poslanci! Poslanec socialno-zdravstvenega zbora skupščine SR Slovenije tovariš 
dr. France Jure je postavil naslednje vprašanje: »Kdaj bomo dobili v Sociali- 
stični republiki Sloveniji natančnejše predpise o minimalnih pogojih tehnične 
opremljenosti in kadrovske zasedbe zdravstvenih in drugih zavodov, ki izdajajo 
zdravniška spričevala o telesni in duševni sposobnosti za voznike motornih 
vozil?« 

Po 28. členu zakona o varnosti cestnega prometa je republiški sekretar za 
zdravstvo in socialno varstvo pooblaščen, da izda natančnejše predpise o mini- 
malnih pogojih tehnične opremljenosti in kadrovske zasedbe zdravstvenih in 
drugih zavodov, ki izdajajo zdravniška spričevala o telesni in duševni zmož- 
nosti za vožnjo motornih vozil. Po 46. členu istega zakona je pooblaščen, da 
določi zavode, ki so pooblaščeni za analizo krvi ali krvi in urina ter predpiše 
način in postopek pri njihovem odvzemanju in analizi. Po 48. členu istega za- 
kona pa je pooblaščen, da določi strokovno organizacijo, ki izda atest in navo- 
dilo za uporabo naprave za preizkus alkoholiziranosti po> izdihanem zraku. 

Po citiranem zakonu je le za to zadnjo zadolžitev postavljen rok v 92. členu 
in sicer 19. december 1971, medtem ko za prvi dve — in prva se tiče poslanskega 
vprašanja — tega roka ni. Ne glede na to pa ni dvoma, da problematika nara- 
ščajočega prometa in njegove posledice narekujejo čimprejšnjo izvršitev po- 
oblastila tudi po 28. in 46. členu. V ta namen je republiški sekretariat za zdrav- 
stvo in socialno varstvo takoj po uveljavitvi zakona o varnosti cestnega prometa 
zaprosil novoustanovljeni inštitut za medicino dela pri Kliničnih bolnicah Ljub- 
ljana, da prouči iin pripravi strokovni del predpisa in istega dne tudi inštitut za 
sodno medicino medicinske fakultete, da prouči in predlaga postopek pri od- 
vzemanju in analizi krvi in urina. 

Znano nam je, da obe instituciji proučujeta to vprašanje iin pripravljata 
zadevne materiale ter imamo njuna zadevna zagotovila. Neodvisno od tega pa 
je Zavod SR Slovenije za varstvo pri delu, ki se s problemom telesne in du- 
ševne sposobnosti voznikov intenzivno ukvarja, že na lastno pobudo izdelal 
osnutek pravilnika o minimalnih pogojih tehnične opremljenosti in kadrovske 
zasedbe zdravstvenih in drugih zavodov, ki izdajajo spričevala o telesni in du- 
ševni sposobnosti za vožnjo motornih vozil. Osnutek je zelo izčrpna in koristna 
osnova za nadaljnje delo in za končno oblikovanje predpisa. Sedaj ga proučuje 
inštitut za medicino dela. Predvidevamo, da bodo na podlagi teh in še priča- 
kovanih materialov možni usklajevakii razgovori med pristojnimi republiškimi 
sekretariati — to je za notranje zadeve, za delo ter za zdravstvo in socialno 
varstvo — in da bo ob sodelovanju s strokovnimi zavodi oziroma inštituti mo- 
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goče ta pravilnik in še druge zadevne izvršilne predpise oziroma odredbe izdati 
do 1. februarja 1972. 

Predsednik dr. Srečko Koren.: Hvala! Želi poslanec dr. France Jure 
postaviti še dopolnilno vprašanje? (Ne želi.) Zeli še kdo' postaviti poslansko 
vprašanje? Besedo ima poslanec Franc Kosmač. 

Franc Kosmač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Že z zakonom o zdravstvenem zavarovanju je nastala potreba, da se natančno 
in za vsakega posameznika ugotovi, kateri in kolikšen del občanov s podeželja 
ne bo mogel plačati obveznosti za socialne dobrine. To vprašanje se bo še bolj 
zaostrilo s sprejemom zakona o starostnem zavarovanju kmetov. Že letošnja 
praksa je pokazala, da so imele komunalne skupnosti kmečkega zavarovanja 
z občinskimi skupščinami velike težave. V ljubljanski komunalni skupnosti, ki 
obsega 18 občin, smo se morali pregovarjati z vsako občino posebej, da je večina 
le podpisala ustrezne pogodbe in to šele tik pred koncem, leta. Predlog naj 
komunalna skupnost ugotovi, zakaj del občanov ne more plačati oziroma naj 
bi se jim del neizterjanih obveznosti črtal, je bil splošen. Seveda se za tem 
marsikje ali pa tudi v večini primerov skriva slaba izterjava, čeprav marsi- 
katera komunalna skupnost občinam za njihovo delo pošteno plačuje. 

V več primerih pa tudi prispevek, ki ga republika daje občinam, ni bil 
pravilno razdeljen. Vse to ima za posledico, da dolgovi zopet naraščajo, da 
računi bolnicam niso plačani, dalje blokiranje računov pri bankah, pri občanih 
pa se ustvarja vtis slabega gospodarjenja, kar nekateri izrabijo tudi kot poli- 
tični problem. Zato postavljam naslednja poslanska vprašanja: 

1. Ali bo pomoč republike občinam za prihodnje leto ostala, skladno z za- 
konom, na ravni letošnje pomoči, ali se pripravljajo nova merila in pravila 
oziroma nov zakon? 

2. Kdo in kako naj pomaga občinam in ali bodo pripravljena merila, ki bi 
jih uporabljale občinske skupščine pa tudi občani? Kdo in kdaj je socialno 
ogrožen in tako nezmožen plačila za socialne dobrine? 

3. Ali se v tem pogledu pripravlja ustrezen zakon? Ce ne, naj bo to enotno 
urejeno za vse občinske skupščine —- da ne bi bilo večjih razlik med njimi — 
z družbenim dogovorom med komunalnimi skupnostmi kmečkega zavarovanja 
in občinskimi skupščinami. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Odgovor na zastavljena vpra- 
šanja boste prejeli na prihodnji seji. Besedo ima dr. Milan Hodalič. 

Dr. Milan Hodalič: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! 2e dolgo 
govorimo, da moramo pričeti z zdravljenjem alkoholikov. Govorimo o tem, da 
imamo samo v Sloveniji 80 000 registriranih alkoholikov. Realno število alko- 
holikov pa je verjetno 3 ali 4-krat večje. Govorili in pisali smo že o tem, da 
letno zapijemo 50 000 kompletnih, komfortnih stanovanj ipd. 

Poslanci tega zbora so že postavljali vprašanja, kdaj bomo pričeli s kakrš- 
nimkoli aktivnim ukrepanjem v tej smeri.. Dobili smo že odgovor, npr. tovariš 
poslanec Filli, da je za akcijo, o kateri vprašujem, potrebno zvezno soglasje. 
Vendar kljub temu ponovno, že tretjič v tej skupščini vprašujem, kdo, kdaj in 
kje bo pričel akcijo, da bi v naši skupščini ali v zvezni skupščini sklenili, da 
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se sprejme zakon o prepovedi vsake reklame za alkohol in obenem vsake re- 
klame za cigarete? 

Ne razumem tega, da se zadevno akcijo zavira z izgovorom, da je to tako 
pomemibno gospodarsko vprašanje, da ne moremo izdati takega zakona. Ne vem, 
kako je potem mogoče, da so take in podobne zakone v zadnjem času sprejeli 
v Evropi in na drugih celinah. Kot veste, so Amerikanci že zdavnaj sprejeli 
zakon o popolni prepovedi vsake propagande za nikotin. Prav tako so ravnali 
Švedi in Danci, v zadnjem času pa se veliko govori o tem, da bosta enak zakon 
sprejeli tudi Italija in Švica. Zato še enkrat prosim za odgovor, kdaj, kdo in 
kje bo pričel z akcijo, da bi tak zakon sprejeli. Hvala. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Odgovor bo dal dr. Stanko Lajevec, 
namestnik republiškega sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo. 

Dr. Stanko Lajevec: Na pobudo tukajšnjega socialno-zdravstvenega 
zbora je zvezni sekretariat za delo itn socialno politiko, ki je pooblaščen, da do 
konca leta 1971 pripravi nov predlog zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad 
živih in predmeti splošne porabe, že vključil tudi naš predlog v osnutek tega 
zakona. Osnutek smo pred 14 dnevi že obravnavali vsi sekretarji oziroma po- 
oblaščenci sekretariatov za zdravstvo in socialno varstvo na sestanku v Sara- 
jevu in ga tudi z zadovoljstvom vzeh na znanje, razen republike Makedonije, 
ki se je malo bala za svoje gospodarstvo, oe bomo prepovedali reklamo za tobak 
in tobačne izdelke ter za alkoholne pijače. Vendar je prevladovalo mnenje, da 
bo prav gotovo republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo Slovenije 
ostal pri svojem predlogu, ki ga pa sprejema tudi zvezni sekretariat za delo in 
socialno politiko. Nadalje je bilo poudarjeno, da bodo zdravstveni in socialni 
krogi vsekakor predlagali rešitev v tem zakonu in če bo potem v nadaljnji di- 
skusiji to črtano iz zakona, naj prevzamejo odgovornost tudi tisti, ki bodo mo- 
rebiti proti prepovedi reklame za tobak in tobačne izdelke ter za alkoholne 
pijače. 

Tako upamo, da je naš predlog naletel na dober odmev in da ga bomo rea- 
lizirali. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Želi poslanec dr. Mjilan Ho- 
dalič postaviti še dopolnilno vprašanje? (Ne želi.) Besedo ima poslanec dr. Igor 
Veter. 

Dr. Igor Veter: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Prek poslanske pisarne pokrajinskega kluba poslancev za Gorenjsko so me 
prosili, da postavim naslednje poslansko vprašanje: 

Navodilo za izvajanje odloka o višini pristojbin, ki se plačujejo za cestna 
motorna vozila (Uradni list SFRJ, št. 43/63 v točki 17) navaja, da »so oproščeni 
plačevanja takse za registracijo osebnih avtomobilov poleg v drugih točkah 
našteti tudi: 

1. delovni invalidi z 80'% ali večjo telesno okvaro iz seznama telesnih okvar 
v smislu 2"7. in 28. člena zakona o invalidskem zavarovanju, ne na njeno 
naravo; 

2. delovni invalidi in druge osebe s telesnimi hibami, pri katerih je telesna 
okvara v okvari spodnjih okončin (nog) oziroma funkcionalne okvare iz seznama 
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telesnih okvar, navedenega pod 1, ki ima za posledico 60l0/o ali večjo nezmož- 
nost nog« itd. 

Nato navodilo našteva bolezini in vzroke za tako telesno okvaro s pripombo 
v zadnjem odstavku, »da plačila pristojbine ne morejo biti oproščene osebe, pri. 
katerih je okvara spodnjih okončin (nog) nastala zaradi službe v sovražnih 
formacijah«. 

Odredba o načinu plačevanja pristojbin za cestna motorna vozila (Uradni 
list SFRJ, št. 8/66) pa v svojem 16. odstavku pod točko 2 omenja le delovne 
invalide, izpušča pa druge osebe s telesnimi hibami. 

Postavljam poslansko vprašanje: Ali še veljajo določila navodila za izva- 
janje odloka o višini pristojbin, ki se plačujejo za cestna motorna vozila (Urad- 
ni list 43/63) za druge osebe s telesnimi hibami, in če ne veljajo, zakaj ne ve- 
ljajo več? 

Ker moram odgovor posredovati poslanski pisarni regionalnega kluba po- 
slancev za Gorenjsko, prosim za pismeni odgovor. Hvala. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Odgovor boste prejeli na prihodnji 
seji. 

Želi še kdo postaviti poslansko vprašanje? Poslansko vprašanje želi postaviti 
poslanec Alojz Potočnik. 

Alojz Potočnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Želim postaviti troje vprašanj v zvezi z akcijo združevanja oziroma izenače- 
vanja pravic iz zdravstvenega zavarovanja delavcev in kmetov, ki poteka na 
območju SR Slovenije. Prosim izvršni svet Skupščine SR Slovenije za odgovor 
na naslednja vprašanja: 

1. Ali je akcija takega združevanja zdravstvenega zavarovanja delavcev in 
kmetov usklajena in vključena v srednjeročni program razvoja zdravstvenega 
varstva v Sloveniji? 

2. Ali bo tako združevanje zdravstvenega zavarovanja delavcev in kmetov 
v Sloveniji tudi v bodoče obvezovalo družbenopolitične skupnosti — to je 
republiko in občine — za sofinanciranje zdravstvenega varstva kmetov-borcev 
in obveznih oblik zdr&vstvenega varstva kmetov ter za prispevek za socialno 
ogrožene kmete? 

3. Ali je zdravstvena služba organizacijsko in kadrovsko sposobna prevzeti 
tako povečan obseg oziroma povečano intenziteto uživanja zdravstvenega var- 
stva s strani zavarovancev kmetijskega zavarovanja? Hvala. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Odgovor na zastavljena vprašanja 
boste prejeli na prihodnji seji. Želi še kdo postaviti poslansko vprašanje? Be- 
sedo ima poslanec Boris Filli. 

Boris Filli: Tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in tovariši po- 
slanci! Vprašanje bo s področja rekreacije. Med vami ni veliko ribičev, nekaj 
pa vas je. Kot poslanec bom izkoristil pravico, da postavim tole vprašanje: »Ali 
nameravajo Hrvati uporabiti svoje morje samo zase?« Obrazložitev: 

Imamo zvezni zakon o morskem ribištvu, ki predvideva, da je jugoslo- 
vansko morje enotno morje, ki ga lahko uporabljamo vsi Jugoslovani in da 
imamo npr. na obalnem morju Hrvatov enake pravice Slovenci, ki imamo 32 km 
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obale, kot Crnogorci in Srbi, ki je sploh nimajo, oziroma Hrvati, ki jo imajo 
veliko. 

Konec tega leta bo zakon na podlagi zveznega ustavnega zakona prenehal 
veljati. Hrvatje že pripravljajo zakon o morskem ribištvu, pri čemer pa dolo- 
čajo, da bo na območju Hrvaške lahko lovil — športno in rekreacijsko seveda — 
samo tisti, ki bo imel izkaznico hrvaškega kluba. 

Slovenci prav gotovo ne bomo šli v tako skrajnost in bomo na naših 32 km 
obale dovolili loviti tudi Hrvatom. Vendar menim, da bi bilo ravnanje Hrvatov, 
da npr. Pirančan, ki živi v neposredni bližini njihovega morja, z izkaznico 
piranskega društva ne bi smel loviti v Savudriji, neprimerno. Ne glede na to 
naj javno povem, da smo se potegovali za to, da bi bila Savudrija slovenska 
in da je bil odločilen le korak, tako da imamo mejo na Dragonji. 

Predlagam, da bi vprašali hrvaški sabor, ali res namerava storiti kaj takega 
in ali je prepričan, da je teza, ki je sedaj postavljena v osnutku tega zakotna, 
pravilna. Menim, da bi taka rešitev pomenila precejšnjo diskriminacijo med 
nairodi Jugoslavije. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Odgovor boste prejeli na prihodnji 
seji. 

Želi še kdo postaviti poslansko vprašanje? (Ne javi se nihče.) Ker ni novih 
vprašanj, končujem 4. točko dnevnega reda in hkrati tudi 25. sejo socialno- 
zdravstvenega zbora, ker je dnevni red izčrpan. 

(Seja je bila končana ob 12.25.) 
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26. seja 

(17. decembra 1971) 

Predsedoval: dr. Srečko Koren, 
predsednik socialno-zdravstvenega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Pričenjam 26. sejo socialno-zdrav- 
stvenega zbora skupščine SR Slovenije. 

Odsotnost so opravičili poslanci: dr. Bojan Fortič, dr. Vojteh Pertot, dr. Ol- 
drih Zavrnik, dr. Jože Marolt, dr. Adolf Drolc in dr. Vasja Klavora. 

Poslance prosim, da zasedejo sedeže, ki so določeni z že znanim razporedom. 
Sedeži so oštevilčeni in opremljeni z ustreznimi tablicami s priimki in imeni 
poslancev. Vse vabljene goste prosim, naj zasedejo sedeže na desni strani dvo- 
rane. Da bi natanko ugotovili prisotnost na seji zbora, bomo uporabili elek- 
tronsko glasovalno napravo. Prosim poslance, da pritisnejo na glasovalno tipko. 
Ugotavljam, da je na seji zbora prisotnih 35 poslancev. 

Na sejo zbora so bili vabljeni: izvršni svet skupščine SR Slovenije, repu- 
bliški sekretariat za zdravstvo^ in socialno varstvo, republiški sekretariat za 
delo, republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, 
republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, republiški zbor sindikata delavcev 
družbenih dejavnosti Slovenije, skupnost pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja, Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev, Zveza skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja kmetov, Andrej Petelin iz gospodarske zbornice SR 
Slovenije, Zveza združenj borcev NOV Slovenije, republiška skupnost otroškega 
varstva, Zveza prijateljev mladine Slovenije, konferenca za rehabilitacijo inva- 
lidnih oseb, Društvo slovenskih vojnih prostovoljcev iz vojn 1912 do 1918, 
Zveza civilnih žrtev vojne Slovenije, poslanca gospodarskega zbora skupščine 
SR Slovenije Stojan Makovec in Ivan Kuder. 

Goste pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo v razpravi. 
Predlog dnevnega reda in njegovo razširitev ste d6bili. Dodatno predlagam, 

da predlog dnevnega reda dopolnimo še z eno točko in sicei4 z razpravo in skle- 
panjem o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstve- 
nem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva. Pristojni odbor 
zbora in zakonodajno-pravna komisija sta zakona delno že obravnavala na da- 
našnji seji, pristojni odbor našega zbora pa ga bo med odmorom ponovno obrav- 
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naval, ker ni bil sklepčen, in bosta dala ustrezni poročili. Sprejem zakona je 
nujen, ker je treba skupnostim zdravstvenega zavarovanja omogočiti, da pravo- 
časno sprejmejo ustrezne odločitve, zlasti glede participacije zavarovancev. 

Glede na navedeno predlagam za današnjo sejo zbora naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 25. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. poročilo o izvajanju politike na področju otroškega varstva v letu 1971 

in predlogi za njeno usmeritev v letu 1972; 
4. osnutek zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks; 
5. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu neka- 

terih kategorij žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne, žrtev vojnega 
materiala in njihovih družinskih članov; 

6. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za se- 
verno mejo v letih 1918 in 1919; 

7. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem 
zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva; 

8. osnutek zakona o starostnem zavarovanju kmetov in 
9. osnutek odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji konvencije 

med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in republiko Francijo glede 
pristojnosti in glede zakona, ki se uporablja na področju osebnega in rodbin- 
skega prava, podpisane 18. maja 1971 v Parizu. 

Ah se strinjate s predlaganim dnevnim redom? Ima kdo kakšen predlog za 
spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Nihče.) 

Ce nima, ugotavljam, da je dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 25. seje zbora. 

Zapisnik ste dobili hkrati s sklicem seje. Ima kdo kakšne pripombe k za- 
pisniku? (Nihče.) Ce ni pripomb, ugotavljam, da je zapisnik odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Na vprašanje poslanca Franca Kosmača bo v imenu izvršnega sveta odgo- 
vorila članica izvršnega sveta Zora Tomič. 

Zora Tomič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Na 
25. seji socialno-zdravstvenega zbora skupščine SR Slovenije, ki je bila 22. no- 
vembra 1971, je poslanec Franc Kosmač postavil naslednja poslanska vprašanja: 

1. Ali bo pomoč republike občinam dana v prihodnjem letu v obsegu in 
okviru zakona, ki velja samo za letos, in ali se pripravlja nov zakon? 

2. Kdo in kako naj pomaga občinam in ali bodo pripravljena merila, ki bi 
jih uporabljale občinske skupščine in tudi občani za to, kdo in kdaj je socialno 
ogrožen in tako nezmožen plačila za socialne in zdravstvene dobrine? 

3. Ah se glede tega pripravlja ustrezen zakon ali pa naj bo to urejeno za 
vse občinske skupščine z družbenim dogovorom med komunalnimi skupnostmi, 
skupščinami kmečkega zavarovanja in občinskimi skupščinami? 

Odgovarjam: Pripravljen je predlog o podaljšanju veljavnosti zakona o 
prispevkih družbenopolitičnih skupnosti k stroškom zdravstvenega zavarovanja 
za leto 1971. Po tem predlogu naj bi družbenopolitične skupnosti v letu 1972 
prispevale k tem stroškom po istih merilih in obsegu kot v letu 1971 in to zaradi 
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tega, ker do zaključnega računa in obračunov med skupščinami, zdravstvenega 
zavarovanja kmetov in družbenopolitičnimi skupnostmi ni mogoče ugotoviti 
učinka delovanja zakonov, ker torej nimamo nikakršne objektivne osnove za 
katerekoli spremembe in merila. Predlagamo, naj bi se zakon sprejel po hitrem 
postopku, torej brez poprejšnje podlage za izdajo zakona in brez poprejšnjega 
osnutka zakona, zato da bi skupnostim zdravstvenega zavarovanja dejansko 
zagotovili potrebna finančna sredstva. 

Ze v pripravah za sedaj veljavni zakon o prispevkih družbenopohtičnih 
skupnosti k stroškom zdravstvenega zavarovanja kmetov za leto 1971 se je po- 
kazalo, da ni mogoče v okviru republike določiti enotnih meril o tem, kdo se 
šteje za socialno ogroženega; pripravljena je bila vrsta različic za takšna me- 
rila in ko se je o njih razpravljalo s predstavniki skupnosti, se je ugotovilo, da 
eni skupnosti ustreza eno, drugi pa drugo merilo, tretji pa nobeno izmed pred- 
laganih. 

Zaradi tega prepušča zgoraj navedeni zakon (3. člen) odločitev o tem, kdo 
se šteje za socialno ogroženega, dogovoru med občino in skupnostjo zdravstve- 
nega zavarovanja kmetov, upoštevaje položaj posameznega zavarovanca. Zakon 
samo splošno določa, da se pri oceni socialne ogroženosti upoštevajo število 
socialno ogroženih zavarovancev, poprečni stroški zdravstvenega zavarovanja 
in višina sredstev, ki jih skupnostim odstopa republika. Tu je mišljen 12-od- 
stotni prispevek od republiškega prispevka od kmetijstva, ki ga plačujejo kmetje 
delavci. Zakon tudi določa, da posebna arbitraža reši spor, če se skupnost in 
občina ne moreta sporazumeti. To torej pomeni, da tudi v letošnjem letu ne 
predvidevamo, da bi predpisali kakršnakoli merila na tej osnovi. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Zeli poslanec Franc Kosmač 
postaviti še dopolnilno vprašanje? (Ne želi.) 

Na poslansko vprašanje dr. Igorja -Vetra bo v imenu izvršnega sveta od- 
govoril pomočnik republiškega sekretarja za gospodarstvo Ljubo Levstik. 

Ljubo Levstik: Spoštovani tovariš predsednik, spoštovane tovarišice 
in tovariši poslanci! Poslanec dr. Igor Veter je postavil naslednje vprašanje: 

Ali še veljajo določbe oziroma navodila za izvajanje odloka o višini pri- 
stojbin, ki se plačujejo za cestna motorna vozila (Ur. 1. št. 43/64) za osebe s te- 
lesnimi hibami, in če ne veljajo, zakaj ne veljajo več? 

Republiški sekretariat za gospodarstvo SR Slovenije odgovarja: 
Sekretariat meni, da poslansko vprašanje ni dovolj jasno izraženo, vendar 

smo iz vsebine razbrali, da tovariša poslanca verjetno zanima vsebinska raz- 
lika med določilom navodila za izvajanje odloka v višini pristojbin, ki se plačuje 
za cestna motorna vozila (Ur. 1. št. 43/63), in odredbo o načinu plačevanja pri- 
stojbin za cestna motorna vozila (Ur. 1. SFRJ št. 8/66) glede meril za določanje 
60-odstotne in večje invalidnosti spodnjih okončin nog delovnih invalidov, kadar 
gre za oprostitev plačevanja pristojbin za cestna motorna vozila. 

V tem primeru menimo, da je bil predpis iz leta 1963 strožji, saj v točki 
17/2 izrecno našteva bolezni, ki so prišle v poštev kot povzročitelj težke telesne 
hibe spodnjih okončin. Odredba iz leta 1966 ne določa, da mora biti invalidnost 
spodnjih okončin posledica določenih bolezni, pač pa se stopnja invalidnosti 
dokazuje na podlagi odločbe občinskega zavoda za socialno zavarovanje. Od- 
redba o načinu plačevanja pristojbin za cestna motorna vozila iz leta 1966 v 
svoji 21. točki določa, da navodilo iz leta 1963 preneha veljati z dnevom uve- 
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ljavitve odredbe. Ker gre za vsebinsko tolmačenje zveznih predpisov, opozar- 
jamo, da republiški sekretariat ni pristojen za avtentično razlago, zaradi česar 
predlagamo — kolikor tovariš poslanec z odgovorom ne bi bil zadovoljen — da 
na vprašanje odgovori pristojni zvezni organ. 

Tovarišu poslancu smo odgovor tudi pismeno posredovali. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Ali želi poslanec dr. Igor Veter po- 
staviti še dopolnilno vprašanje? (Ne želi.) 

Na vprašanje poslanca Alojza Potočnika bo v imenu izvršnega sveta odgo- 
vorila članica izvršnega sveta Zora Tomič. 

Zora Tomič: Na 25. seji socialno-zdravstvenega zbora skupščine SR 
Slovenije je poslanec Alojz Potočnik v zvezi z akcijo združevanja skupnosti 
oziroma izenačevanja pravic iz zdravstvenega zavarovanja delavcev in kmetov, 
ki poteka na področju SR Slovenije postavil tale vprašanja: 

1. Ali je akcija združevanja zdravstvenega zavarovanja delavcev in kme- 
tov usklajena in vključena v srednjeročni program razvoja zdravstvenega var- 
stva v Socialistični republiki Sloveniji? 

2. Ali bo tako združevanje zdravstvenega zavarovanja delavcev in kmetov 
v Socialistični republiki Sloveniji tudi v prihodnje obvezovalo družbenopoli- 
tične skupnosti —■ to je republiko in občine za sofinanciranje zdravstvenega 
varstva kmetov-borcev, za obvezne oblike zdravstvenega varstva kmetov in za 
prispevek socialno ogroženih kmetov? 

3. Ali more zdravstvena služba organizacijo in kadrovsko prevzeti tako 
povečan obseg oziroma povečano intenziteto uporabe zdravstvenega varstva 
zavarovancev kmetijskega zavarovanja? 

Odgovarjamo: Izvršni svet glede na izenačevanje pravic o zdravstvenem 
zavarovanju delavcev in kmetov, ki je ali pa ni vezano tudi na združevanje 
skupnosti zdravstvenega zavarovanja, kot na prioritetno nalogo na tem pod- 
ročju, ki jo je treba uresničiti v srednjeročnem obdobju, in v celoti sprejema 
stališča II. konference Zveze komunistov Slovenije ter se bo v okviru svoje 
pristojnosti bojeval za uresničitev teh stališč. Zato bo zagotovil, da se temeljito 
razčlenijo tako imenovani novomeški ukrepi na tem področju ter njihove iz- 
kušnje, spoznanja, pa tudi ocene, razčlenitve in razmišljanja drugih skupnosti 
in da se ugotovitve posredujejo vsem odgovornim dejavnikom, posebej še 
zavarovalnim skupnostim, da se tako olajšajo prihodnje odločitve. 

Na konkretna vprašanja pa odgovarjamo takole: 
1. Akcija združevanja zdravstvenega zavarovanja delavcev in kmetov je 

za nas zanimiva bolj z vidika izenačevanja pravic zdravstvenega varstva kot 
pa iz pravnoformalnih razlogov. Ze v oblikovanju republiškega zakona o zdrav- 
stvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva prebivalstva 
smo računali s takšno situacijo in v 112. členu tako združitev tudi omogočili. 
Le da sedanji predlog za spremembo zakona dopolnjujemo še s tem, naj se 
zavarovanci za to odločijo z referendumom. Prav tako smo naredili z novo 
zakonodajo korak dlje že v izenačevanju pravic pri obveznih oblikah zdrav- 
stvenega varstva prebivalstva, ki obsegajo (ker je minilo že precej časa, kar 
smo ta zakon sprejeli, mi dovolite, da vam te pravice naštejem): 

1. odkrivanje, preprečevanje, zatiranje in zdravljenje tuberkuloze, veneT 

ričnih in drugih nalezljivih bolezni, za katere velja po zakonu obveznost pri- 
jave; 
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2. nega in zdravljenje tistih.duševnih bolnikov, ki utegnejo zaradi narave 
ali stanja bolezni spraviti v nevarnost svoje življenje, življenje drugih ljudi ali 
poškodovati gmotne dobrine okolice; 

3. zdravstveno varstvo žensk v zvezi z nosečnostjo, porodom, materinstvom 
in kontracepcijo; 

4. popolno zdravstveno varstvo novorojenčkov, dojenčkov, predšolskih in 
šolskih otrok do dopolnjenega 15. leta starosti; 

5. zdravstveno varstvo šolske mladine do dopolnjenega 18. leta starosti in 
rednih študentov do 26. leta. starosti; 

6. zdravstveno varstvo mladine do dopolnjenega 18. leta starosti, ki je pri- 
javljena pri zavodu za zaposlovanje, pa ji kljub zmožnosti za delo začasno ni 
mogooe zagotoviti zaposlitve; 

7. aktivnost za zgodnje odkrivanje malignih obolenj, sladkorne bolezni, mi- 
šičnih in živčno mišičnih obolenj ter njihovo zdravljenje in 

8. aktivnost za organizirano zdravstveno vzgojo prebivalstva. 
Zato ni nobenih, vsaj formalnopravnih zadržkov, da kmečki zavarovanci ne 

bi uživali enakih pravic; če jih ne — če zanemarimo subjektivne razloge, na 
primer slabšo zdravstveno prosvetljenost — potem so tu neki drugi objektivni 
razlogi, ki ovirajo ta proces, čeprav je danes, po še nepolnem letu delovanja 
zakona, zelo težko reči, v kolikšni meri so bile pravice že uresničene in kakšni 
so prvi rezultati v izenačevanju pravic že v letu 1971, ki bi lahko zagotovili 
načrtno nadaljevanje dela. 

2. Glede obveznosti družbenopolitičnih skupnosti za financiranje takega 
zdravstvenega zavarovanja pa ni mogoče že danes dati popolnega odgovora. 

Kot veste, velja v zdravstvenem zavarovanju načelo sofinanciranja, da torej 
zavarovanci sami s svojimi prispevki krijejo stroške. To načelo izvira tudi iz 
6. točke XXI. amandmaja in je torej skupnost zdravstvenega zavarovanja samo- 
upravna organizacija zavarovancev, v katerih zagotavljajo in določajo pravice 
v zdravstvenem zavarovanju, zaradi česar morajo izpolnjevati določene pogoje, 
zlasti glede gospodarske sposobnosti. 

Z zakonom pa smo družbenopolitične skupnosti, občine in republiko zave- 
zali, da prispevajo k obveznim oblikam zdravstvenega varstva kmetov, še po^ 
sebej pa za socialno ogrožene kmete-zavarovance, glede na to, da smo presodili 
nezadostno gospodarsko moč teh, ki jih štejemo za kmete, da bi lahko breme 
zavarovanja sami nosili. Zato prelivamo z različnimi instrumenti, prek odstop- 
ljenega republiškega in zveznega davka iz kmetijstva in gozda, pa tudi iz pred- 
računa, sredstva za to zavarovanje. Kako bo to urejeno v prihodnje, ne v letu 
1972, danes ni mogoče reči. Prispevek za kmete-borce bo prav gotovo ostal, 
bolj vprašljiv je prispevek republiškega proračuna občinam za zdravstveno 
ogrožene zavarovance. Seveda bomo imeli priložnost, da bomo o tem v letu 1972 
temeljito razpravljali in sprejeli ustrezne odločitve. Menim pa, da večjih bre- 
men, ki bi izvirala iz takih odločitev, družbenopolitične skupnosti brez do^- 
datne obremenitve gospodarstva ne prenesejo. 

3. Ko sem odgovarjala na prvo vprašanje, sem dejala, da so še drugi raz- 
logi, ki otežujejo celovito uveljavljanje obveznih oblik zdravstvenega varstva. 
Med temi je prav gotovo izredno pomembna zmogljivost zdravstvene službe. 
Iz vrste razčlenitev, poročil in gradiv, ki so bila v teh letih v obravnavi prav 
v tem domu, ste spoznali, da stanje ni zadovoljivo niti v materialnem niti v 
kadrovskem pogledu in da zdravstvena služba izpolnjuje svoje naloge pod tež- 
kimi pogoji. Zaradi tega je oesto deležna kritike zavarovancev, pa tudi drugih, 
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Zato najbrž ne moremo pričakovati, da so v njej še skrite tolikšne zaloge, da 
bi lahko prevzela močno povečan obseg nalog brez dodatnih sredstev za uspo- 
sobitev svojih materialnih zmogljivosti za povečanje števila zdravstvenih de- 
lavcev brez škode za delo, ki ga že danes opravlja. Prav gotovo pa tudi ni 
položaj na vseh območjih enak, dejstvo pa je, da so prav nekatera tako ime- 
novana kmečka območja že zdaj slabše zdravstveno oskrbovana kot druga in da 
se nam te pomanjkljivosti doslej ni posrečilo kaj prida odpraviti. 

Da sklenem: v letu 1972 bomo temeljito proučili celoten problem, tako da 
bomo z vsemi vidiki in posledicami pravočasno seznanjeni, kar nam bo olajšalo 
odločitve za leto 1973. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Ali želi poslanec Alojz Potoč- 
nik postaviti še dopolnilno vprašanje? (Ne.) Ne želi, prosi pa za pismeni od- 
govor. 

Na vprašanje poslanca Borisa Fillija bo v imenu izvršnega sveta odgovoril 
pomočnik republiškega sekretarja za gospodarstvo Lojze Komel. 

Lojze Komel: Tovariš poslanec socialno-zdravstvenega zbora Boris 
Filli vprašuje: 

Ali res namerava SR Hrvatska v svojem novem zakonu o morskem ribištvu 
določiti, da bo na območju SR Hrvatske lahko športno in rekreacijsko lovil ribe 
samo tisti, ki bo imel izkaznico nekega hrvatskega ribiškega društva? Ah ne 
bi taka rešitev pomenila diskriminacije med narodi Jugoslavije? 

Na vprašanje odgovarjamo: 
Republiški sekretariat za kmetijstvo, prehrambeno industrijo in gozdarstvo 

Hrvatske je pripravil osnutek zakona o morskem ribištvu, v katerem vsebuje 
41. člen določilo, da veljajo članske izkaznice pomorskih športnih ribolovnih 
društev, ki so registrirana pri pristojnem organu občin iz obalnega območja 
oziroma območja SR Hrvatske in ki so včlanjena v skupni zvezi teh društev za 
državljane Jugoslavije kakor tudi za tuje državljane, ki stalno žive na ozemlju 
Jugoslavije, kot dovoljenje za športni ribolov v koledarskem letu, za katero so 
jih društva potrdila. 

Veljavnost članskih izkaznic pomorskih športnih ribolovnih društev SR Slo- 
venije za ribolov v vodah SR Hrvatske se bo po izjavi predstavnika republiškega 
sekretariata za kmetijstvo, prehrambeno industrijo in gozdarstvo reševalo z 
dogovorom med repiiblikami na obojestranski podlagi. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Zeli poslanec Boris Filli po- 
staviti dopolnilno vprašanje? Besedo ima poslanec Boris Filli. 

Boris Filli: Tovariš predsednik, spoštovani kolegi! Meni je prav žal, 
da moram ponovno priti na govornico. Ce bi bil resigniran, bi rekel, da smo 
pač do te stopnje prišli, in naj gre vse skupaj k vragu. Kot član jugoslovanske 
države pa kratko malo ne morem biti resigniran. Ce nam sekretariat, uradni 
organ, državni organ, ki je sestavljen iz uradnikov, ki so za svoje delo plačani, 
odgovori takole, kaj naj potem človek k temu še reče? Ker če zagrebški sekre- 
tariat reče, da se bodo sami dogovorih, kako bomo pri njih delali in kaj nam 
bodo dah, je jasno, da bo potek tega dogovora približno tak, kakršen je bil pri 
nas, ko smo se dogovarjali za pogodbe. V resnici pa smo imeli zakon in pred- 
pis, ki je tole platno krojil za naše organizacije drugače kot za druge. 



26. seja 495 

Ce sem zadnjič postavil vprašanje z materialnih osnov, potem ga lahko 
danes glede na tak odgovor postavim samo še z določenega političnega ali pa 
družbenega stališča. 

Ce bo prišlo do tega, da se bomo v prihodnje dogovarjali med hrvatsko 
republiko in slovensko republiko, o tem, kako bodo naša društva sklepala po- 
godbe s hrvatskimi, kakšno reprociteto pa bo potem imelo v hrvaških društvih 
neko srbsko društvo in kako se bodo Srbi in Hrvati gledah, ko bodo sklepali 
pogodbe o tem, kako bodo lahko lovili in kako ne bodo smeh loviti. Saj to je 
vendar nesmisel in domnevam, da naš sekretariat ni resno mislil, ko je na tak 
način odgovoril,na moje vprašanje. Če nič drugega, se bo moral posvetovati 
vsaj z nekim komitejem, ker je tak odgovor na moje vprašanje, še posebej zdaj, 
ko je prišla hrvatska zadeva na dan, po mojem kratko malo neprimeren. 

Sedaj bi si dovolil prositi tole, tovariš predsednik: Menim, da lahko gre to 
kot vprašanje in kot odgovor na druge nivoje in da bi to posredovali, če že 
z izvršnim svetom ni šlo, našemu CK, ki naj zadevo vzame v svoje roke in 
naj jo upošteva kot eno tistih točk, od katerih ne smemo odstopiti, če nočemo 
izgubiti denarja, oprostite, naše države. Hvala lepa. 

Predsednik: dr. Srečko Koren: Ce prav razumem, niste zadovoljni 
z odgovorom, dopolnilnega vprašanja pa nimate? Ali pač? Prosim, če bi do- 
polnilno vprašanje čisto na kratko formirah. 

Boris Filli (iz klopi): To se pravi takole: sekretariat je dal odgovor, 
mene pa odgovor ni zadovoljil, politične osnove ni zadovoljil in zato ne more 
biti zadovoljiv. Takih razmer si danes v Jugoslaviji ne želimo. Po mojem vpra- 
šanje izrabljanja morja ni odvisno samo od tega, kako bodo to rešili Hrvatje. 
To je prvo. Ce mi je sedaj sekretariat odgovoril, da se bomo morali o tem po- 
govarjati s Hrvati in da je tak odgovor dal hrvaški sekretariat, potem je od- 
govor prišel po uradniški liniji in je to administrativna zadeva. Odgovor je 
torej prav tako administrativen. V tem primeru predlagam, da to vprašanje 
pošljemo našim političnim organom, ki naj se za zadevo zavzamejo. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Ali lahko pomočnik republi- 
škega sekretarja za gospodarstvo Lojze Komel, takoj odgovori? Besedo ima 
tovariš Komel. 

Lojze Komel: V svojem odgovoru sem dal pravzaprav pojasnilo, v 
kakšni fazi je zadeva danes. Hrvaški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo 
ter prehrambeno industrijo namreč tak zakon pripravlja, ni pa rečeno, da bo 
njegov 40. člen sprejet. Vendar bi rad opozoril, da ima SR Hrvaška glede na 
ustavne amandmaje pravico predpisovati za del svojega morja ukrepe, ki jih 
bodo ribiči iz drugih republik upoštevali. Včeraj smo se sestali s predstavniki 
sekretariata SR Hrvatske in smo jih povprašali tudi o tem. Tovariši iz Hrvat- 
ske so nam zagotovili, da bodo glede športnega ribolova veljale izkaznice naših 
društev, s katerimi bodo naši ribiči lahko lovili tudi v hrvatskem morju, nji- 
hove izkaznice pa bodo seveda veljale tudi za lov v našem morju. Tako mislim, 
da tukaj ni posebnih težav in so ribiči lahko brez skrbi. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Želi še kdo postaviti poslan- 
sko vprašanje? Poslansko vprašanje želi postaviti poslanec Jože Pratengrazer. 
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Jože Pratengrazer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Ko je bila na terenu javna razprava o tezah in osnutku zakona o sta- 
rostnem zavarovanju kmetov, se je marsikje pojavila tudi vrsta vprašanj, ki 
niso bila izključno socialnega značaja, ampak bolj gospodarskega. No, in tako 
so me nekje kmetje zavarovanci tudi prosili, naj v slovenski skupščini postavim 
poslansko vprašanje v zvezi z registracijo traktorjev, ki se uporabljajo v kme- 
tijske namene. 

V zvezi s tem sta bili v skupščini postavljeni že dve vprašanji in sicer v 
republiškem in v našem zboru. Slovensko stališče do tega vprašanja je znano, 
se pravi do vprašanja zelenih registrskih tablic. Vendar do danes še ni bilo 
ničesar rešeno, ker je bilo v odgovoru, ki sem ga takrat. prejel, rečeno, da je 
treba počakati na spremembo zveznega predpisa. Zato danes postavljam tole 
vprašanje: 

Ali bo v prihodnje, ko se mnoge pristojnosti prenesejo iz federacije na 
republiko, še vedno treba čakati na spremembo tega zveznega predpisa o jav- 
nih prometnih vozilih, ali pa bo v prihodnje mogoče republika to sama ure- 
jevala? Hvala lepa! 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Odgovor bo poslanec Praten- 
grazer dobil na prihodnji seji našega zbora. 

Poslansko vprašanje želi postaviti poslanec dr. Milan Hodalič. 

Dr. Milan Hodalič: Spoštovani predsednik, spoštovani kolegi, vpra- 
šanje, ki ga bom postavil danes pred skupščino, sem pred kratkim postavil na 
nekem drugem forumu, pa se mi zdi tako pomembno, da ga postavljam tudi 
pred današnjo skupščino. 

Da ima Jugoslavija, ki velja za slabše razvito državo trenutno 14 farma- 
cevtskih tovarn, Švica pa, ki je precej bolj razvita, samo tri, je znano. Znano 
je tudi, da predvideni izdatki za zdravila po vseh komunalnih skupnostih v 
letu 1971 predvideno mejo visoko presegajo, ponekod celo za 300'%. Znano je 
tudi, da lahko na povišanje teh sredstev zdravniki vplivajo največ 10 do 12 °/o, 
vse drugo pa so podražitve posameznih farmacevtskih izdelkov. .Ni pa znano, 
da se farmacevtska industrija lahko gre tudi turizem. Zato bi postavil takole 
vprašanj e: 

Kako je mogoče, da gradi tovarna Lek hotel v Kranjski gori in da se to- 
varna Krka pripravlja, da bo postavila hotel na Mokricah z dotokom tople 
vode iz Cateških toplic na Mokrice? Izredno rad bi dodal še vprašanje, ki pa 
je že retorično, namreč, kdo je za to odgovoren, pa tega vprašanja zato, ker me 
je zgodovina poučila, da ga nima smisla postavljati, tudi ne bom postavil. Vem 
pa nekaj, da za to prav gotovo niso odgovorni porabniki Lekovih ali Krkinih 
aspirinčkov in tablet. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Odgovor bo poslanec dr. Hodalič do- 
bil na prihodnji seji. 

Poslansko vprašanje želi postaviti poslanec dr. Zdravko Javh. 

Dr. Zdravko Javh: Tovariš predsednik, tovarišice poslanke, tova- 
riši poslanci! Danes v zobozdravstvu ne moremo več vprašati, kdo se ukvarja 
s črno prakso, temveč, kdo se ne ukvarja. Vrtalni strojčki brnijo po kopalnicah, 
garažah, podstrešjih, kleteh. Seveda takšne higienske razmere niso v prid upo- 
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rabnikom črnih zobozdravstvenih storitev. Crni praktikanti navadno pravijo, 
da je bolje samo nekaj bakterij, kakor pa gnojišče v gnilih zobeh. Vendar je 
to samo opravičilo za strokovno pomanjkljivost, ki jo občutijo, ko opravljajo 
črno prakso. Razprava v zdravstvenem domu Ljubljana, ki smo jo imeli o tem 
vprašanju, je pokazala, kako takšna praksa izgublja svoje črno obeležje. Prav 
v tem pa vidim največjo nevarnost, kajti medtem ko črna praksa izgublja 
negativno oznako, se lahko razširi tudi na moralno neoporečne zdravstvene 
delavce in postane sistem, če hočete, tudi posebna oblika zdravstvenega var- 
stva. Končni rezultat pa je ponavadi takšen kot pri črni borzi: prevrednotenje 
dela, umetno ustvarjanje pomanjkanja, izsiljevanje itd. 

Zato postavljam poslansko vprašanje: Ali ima izvršni svet ah pristojni od- 
bor izvršnega sveta izdelan načrt za odpravljanje problema črne prakse, če pa 
tega nima, kakšno stališče ima izvršni svet do tega vprašanja? 

Predsednik dr. Srečko Koren: (Odgovorila bo članica izvršnega 
sveta tovarišica Zora Tomič. 

Zora Tomič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Zal 
moram tovariša poslanca nekoliko razočarati. Izvršni svet tega nima nič več 
v rokah, ker je že od junija 1971 v skupščini informacija o izvajanju stališč 
skupščine do zobozdravstvene prakse, ki je bila pripravljena na osnovi posveta 
zdravstvenih domov v Mariboru in upam, da bo odgovor na to vprašanje 
lahko tovariš poslanec dobil prav v tem domu, ko se bo tovariš predsednik 
odločil, da bo to informacijo dal na dnevni red. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Želi poslanec dr. Zdravko Javh posta- 
viti še dopolnilno vprašanje? (Ne želi.) 

Poudaril bi. samo to, da imamo v programu obravnavo zobozdravstvene 
službe in da bo verjetno prišla na dnevni red v prvem trimesečju prihodnjega 
leta. Doslej pa ni bilo mogoče, ker smo imeli vedno druge točke dnevnega 
reda, ki so bile nujnejše od te, čeravno se strinjam, da je problem črne zobo- 
zdravstvene prakse, ki ga je postavil poslanec dr. Zdravko Javh, velik in popol- 
noma nerešen problem. 

Poslansko vprašanje želi postaviti poslanec dr. Igor Veter. 

Dr. Igor Veter: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Bil bi zelo 
kratek. 

Od republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo sem dobil 
akt: Slovenska izdaja Pharmaoopeia Jugoslavica III. Prebral bom samo zadnji 
odstavek: »da bi bilo mogoče pravočasno izdati Pharmacopeio Jugoslavico III 
v slovenskem jeziku, naj vse delovne organizacije, ki tega še niso storile, naka- 
žejo na žiro račun Slovenskega farmacevtskega društva pri narodni banki 
oziroma komunalni banki številka toliko in toliko 2000 dinarjev.« To je 
200 000 S dinarjev, za tisoč strani obsegajočo knjigo. In to vse lekarne v SR 
Sloveniji, vse bolnišnice v SRS, tovarna Krka in tovarna Lek. To se pravi, da 
bo bolnica, ki bi za teh 200 000 dinarjev lahko kupila kakšen pameten instru- 
ment, dala za knjigo ravno toliko kot na primer tovarna Krka. 

Vprašujem samo, zakaj ta knjiga toliko stane? Hvala lepa! 
32 
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Predsednik dr. Srečko Kor e n : Odgovor bo poslanec dr. Veter dobil 
na prihodnji seji zbora. 

Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje? (Ne.) Ker ni novih vprašanj, 
končujem 2. točko dnevnega reda. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na poročilo o izva- 
janju politike na področju otroškega varstva v letu 1971 in predloge za njeno 
usmeritev za leto 1972. 

Kot gradivo za to točko 'dnevnega reda ste prejeli poročilo republiške skup- 
nosti otroškega varstva, pripombe Zveze prijateljev mladine Slovenije in stališča 
sekcije za razvijanje solidarnosti republiške konference Socialistične zveze 
delovnega ljudstva Slovenije. Nadalje ste prejeli poročilo odbora za socialno 
in otroško varstvo. 

Želi morda predstavnik republiške skupnosti za- otroško varstvo še ustno 
obrazložiti predloženo poročilo? (Da.) Besedo ima Marija Ivkovič, predsednica 
izvršilnega odbora republiške skupnosti otroškega varstva. 

Marija Ivkovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Predmet politike na področju otroškega varstva v letu 1972, o katerem danes 
razpravlja vaš zbor, je zasnovan na izhodiščih, ki jih vsebujeta programska 
usmeritev otroškega varstva za srednjeročno obdobje in družbeni dogovor o raz- 
voju, izvajanju in financiranju otroškega varstva. Tudi razprave o socialnem 
razlikovanju, zlasti na III. konferenci Zveze komunistov Slovenije, so podprle 
usmeritev teh dokumentov. Zato v poročilu, kot je zasnovano, ne odpiramo 
razprave o splošni usmeritvi razvoja otroškega varstva in o družbenih smotrih 
na tem torišču družbene aktivnosti, saj smo se že o tem sporazumeli ob spre- 
jemanju navedenih in še nekaterih družbenih dokumentov. S predlagano poli- 
tiko hočemo predvsem opredeliti konkretne naloge, ki nas čakajo v določeni 
etapi tega srednjeročnega obdobja, to je v prihodnjem letu, in od katerih 
izvršitev bosta vsekakor odvisna tempo in uspešnost uresničevanja ciljev in 
hotenj, ki naj pripomorejo, da bo vedno več otrok rastlo in se pripravljalo na 
samostojno življenje v kar se da urejenih in izenačenih pogojih. 

Zato bi predlog politike lahko označili tudi kot akcijski načrt, ki naj bo 
za vse družbene dejavnike v krajevni skupnosti, občini, republiki in torej ne 
le za republiško skupnost otroškega varstva kažipot za vsesplošno dejavnost 
v korist otrok, ki jo je treba sprožiti in vztrajno stopnjevati, pa tudi pobuda 
za sprejem ustreznih samoupravnih odločitev. Predlog se prav zato ne spušča 
v načelna razglabljanja, pač pa je v njem tisto, kar hočemo v prid otrokom 
doseči v prihodnjem letu, zapisano zelo nedvoumno in konkretno. 

Dovolite mi, da ponovim akcijsko usmeritev za prihodnje leto. 
V razne oblike organiziranega varstva in vzgoje moramo na novo pritegniti 

8000 predšolskih otrok in šolarjev. Šolsko malico moramo zagotoviti 90 odstot- 
kom šolarjev. Sistematično moramo pregledati vse otroke, stare 3 leta, ter 
strokovno zasnovati in standardizirati tak pregled za otroke ob vstopu v šolo. 
Znatno moramo povečati otroški dodatek družinam, ki z lastnimi dohodki ne 
zmorejo osnovnih življenjskih stroškov. Bolj moramo pomagati staršem pri 
vzdrževanju otrok, motenih v razvoju, zagotoviti moramo gmotno pomoč otro- 
kom iz socialno šibkih kmečkih družin, v davčni politiki moramo ustrezno 
upoštevati stroške, ki jih ima družina za vzdrževanje otrok. V tako začrtanih 
nalogah sta zaobsežena oba vidika družbene skrbi za otroke, tako razvoj druž- 
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bene baze otroškega varstva kot tudi neposredna družbena pomoč družini za 
vzdrževanje otrok, ki skupaj in le, če bosta delovala sinhrono, lahko zagotovita 
najugodnejše možnosti za vsestranski razvoj otrok, s tem pa tudi perspektivno 
omogočata višjo družbeno produktivnost in večje blagostanje. Lahko rečem, 
da so cilji, ki naj bi jih v otroškem varstvu uresničili v prihodnjem letu, začr- 
tani zelo ambiciozno. Kaj pa nas k temu sili? 

1. V vzgojnovarstvenih zavodih imamo prostora le za skromen odstotek 
otrok. Analize pa tudi kažejo, da še nismo ujeli dinamike pri pridobivanju 
novih mest v teh ustanovah, ki bi zagotovila, da bi pravočasno izpolnili srednje- 
ročni načrt. O realnosti teh prizadevanj ne bi kazalo dvomiti, saj kazalci 
govore, da bi že danes potrebovali tako razvit sistem vzgojnovarstvenih insti- 
tucij, če upoštevamo samo zaposlenost mater in zanemarimo njihovo koristnost 
za razvoj otrokovih sposobnosti. To se pravi, da že močno zamujamo z razvojem 
družbene baze otroškega varstva in te zamude nikakor ne moremo še pove- 
čevati. 

2. Zaradi nestabilnih gospodarskih gibanj se hitro povečujejo življenjski 
stroški družin in še hitreje stroški, ki jih imajo družine z vzdrževanjem otrok. 
Tem premikom ne sledi dovolj hitro otroški dodatek in v njegovem sistemu je 
še premalo prisoten socialni vidik. Zaradi tega družbena pomoč družinam ni 
dovolj učinkovita in veliko je družin, ki zelo težko živijo. Oboje terja, da že 
v prihodnjem letu storimo pomembnejše premike v družbeni skrbi za otroke. 
Tukaj pa se nam seveda takoj zastavi vprašanje, kako naj to dosežemo. Da 
bi število otrok, ki bodo vsako leto na novo deležni organiziranega varstva 
in vzgoje pa sistematične zdravstvene zaščite zares povečali in vzgojnovarstveno 
dejavnost celo podvojili v primerjavi z dosežki zadnjih let, bomo morali mar- 
sikaj spremeniti v našem delovanju in praksi. Naj vas v zvezi s tem opozorim 
na najbolj pereče probleme. 

1. Razpoložljive zmogljivosti bomo morah bolje izrabljati, skoraj četrtina 
prostora v vzgojnovarstvenih ustanovah je zasedena komaj 6 ur dnevno. V teh 
prostorih bi se lahko organiziral vzgojni program za precej več otrok, če bi 
se vodstva ustanov o tem, sporazumela s svojim socialnim okoljem in tako 
dosegla, da bi se za ta program zbrala nova sredstva in da bi se pri njegovem 
uresničevanju angažirah še novi profili kadrov pa tudi starši in drugi občani. 
V zvezi z delom vzgojnovarstvenih ustanov je mnogo vprašanj od delovnega 
časa, programa, strukture, višine cen do subvencioniranja cene, ki jih ne smemo 
prepuščati v odločitev samo njihovim delovnim skupnostim. Pri urejanju teh 
vprašanj gre za splošen družbeni interes, ki se mora uveljaviti v ustrezni izpe^- 
ljavi samoupravljanja teh ustanov in V ustreznih družbenih dogovorih med 
zainteresiranimi družbenimi dejavniki v krajevni skupnosti in občini. 

2. V zvezi z gradnjo novih vzgojnovarstvenih zmogljivosti se nam postavlja 
vprašanje, ali je prav, da nas na novo pridobljeno mesto stane prav toliko, kot 
nas stane. Razlike v investicijskih stroških so velike in niso vedno upravičene. 
Tudi s sedanjimi cenami industrijske gradnje se še ne moremo strinjati. Očitno 
je, da bomo s tem v zvezi morali premagati tole dilemo: Ah graditi vzgojno- 
varstvene ustanove z visokim standardom za malo otrok, ali organizirati to 
dejavnost v sicer skromnejših okvirih, a za veliko več otrok? O tej dilemi, ko 
gre za konkretno ustanovo, ne morejo imeti prve in zadnje besede samo stro- 
kovnjaki. O njej se morajo seveda ob pomoči strokovnjakov izjasniti predvsem 
tisti, ki neposredno zastopajo interese otrok, to so starši in pa občani, ki 
skupaj in solidarno prispevajo del svojega dohodka, da bi zagotovili otrokom 
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urejene življenjske razmere in boljše razvojne možnosti. To so občani Ljubljane 
tudi storili ob pripravah na referendum o samoprispevku in terjali, da je treba 
gradnjo vzgojnovarstvenih ustanov poceniti in da je z zbranim denarjem treba 
urediti več prostora, kot je predlagano v načrtih. Tako usmeritev so podprli 
tudi na vseh regionalnih posvetih, ki jih je organizirala naša skupnost. To pa 
seveda terja, da nemudoma preverimo normative, tipske zasnove in tehnične 
izvedbe, na katerih temelji gradnja vzgojnovarstvenih ustanov. O teh vpraša- 
njih bomo morali kar se da hitro doseči sporazum med ustreznimi strokovnimi 
službami in zainteresiranimi družbenimi organi. Republiška skupnost otroškega 
varstva pa je že pri letošnjem natečaju zastavila kreditiranje gradnje vzgojno- 
varstvenih ustanov tako, da bo prispevala svoj delež v odstotku le do višine 
18 000 dinarjev na mesto oziroma otroka. 

3. Ni mogoče več dvomiti, da bo treba tudi za najbolj pametno izpeljavo 
začrtanih ciljev zbrati več sredstev, kot jih dobimo iz rednega prispevka za 
otroško varstvo. Računi kažejo, da bomo morali pridobiti vsaj dinar na dinar 
iz rednega prispevka za otroško varstvo in sicer s samoprispevkom občanov 
in prispevki delovnih organizacij. 

Te poti z materializacijo naših načrtov in programov na področju otroškega 
varstva ni razumeti kot nekaj izjemnega in kot izhod v sili, pač pa kot novo 
in trajno obliko oživljanja solidarnosti, ki ima še to prednost, da občanom 
omogoči vpogled v programe in da zagotovi njihov neposreden vpliv na izbiro 
prioritet in rešitev pa tudi na gospodarsko ravnanje z zbranimi sredstvi. 

Tej usmeritvi pa bo seveda morala slediti tudi organizacija samoupravlja- 
nja na področju otroškega varstva, od krajevnih skupnosti do širokih interesnih 
skupnosti, v katerih bodo najmočneje zastopani starši, ki jih najbolj skrbi 
razvoj in perspektiva otrok in ki bodo skupaj z drugimi občani in strokovnjaki 
najbolj zavzeti podporniki družbenih akcij v korist otrok. 

4. Prezreti tudi ne smemo sistema financiranja osnovne dejavnosti vzgoj- 
novarstvenih ustanov, ker le-ta lahko zavira ah pospešuje napredek na tem 
področju. Zdaj še nimamo dovolj jasne predstave o tem, kolikšen je celoten 
strošek na otroka v vzgojinovarstveni ustanovi, ker nekaterih elementov cene 
sploh ne ugotavljamo, na primer investicij, nekatere .stroške, kot so stroški za 
vzgojno delo, pa pokrivamo globalno iz družbenih skladov. 

Računi pa nam vendarle pokažejo, da je celoten strošek za otroka mesečno 
več kot enkrat večji, kot ga izkazujemo z oskrbnim stroškom. To pomeni, da 
tudi staršem, ki sami plačajo vse oskrbne stroške, visoko subvencioniramo 
bivanje otrok v vzgojnovarstvenih ustanovah. Če te izdatke primerjamo z učinki 
otroškega dodatka, ugotovimo, da materialno bolj podpiramo družine, ki imajo 
take osebne dohodke, da jim cenzus ne daje pravice do otroškega dodatka. Ker 
ni urejeno subvencioniranje cene v vzgojnovarstvenih ustanovah, dajejo te 
ustanove marsikje prednost prav otrokom iz takih družin. To torej kaže, da 
pokrivanje stroškov za delo vzgojnovarstvenih ustanov še ni dovolj jasno defi- 
nirano in da nam sedanji način krči obseg sredstev, ki bi jih lahko pridobili 
za to dejavnost. Očitno je torej, da se bomo morali zavzeti za povečanje deleža 
staršev pri pokrivanju celotnih stroškov v vzgojnovarstvenih ustanovah in da 
bomo morali pripraviti bolj diferenciran način subvencioniranja, ki bo upošteval 
socialno stanje družine in število otrok. Z njim bi morah omogočiti, da bodo 
vzgojnovarstvene ustanove dostopne vsem otrokom ne glede na plačilno zmog- 
ljivost staršev. O tem vprašanju pa ne sme in tudi ne more odločati delovna 
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skupnost vzgojnovarstvene ustanove sama, pač pa le dogovorno s tistimi, ki 
bodo prispevali sredstva za financiranje in subvencioniram je teh ustanov. 

Že v letu 1972 bi morali na tak način opredeliti program ustanov, pogoje 
za sprejem otrok v ustanove, ceno, sistem subvencioniranja cene in plačnike 
za vsako vzgojnovarstveno ustanovo oziroma za vse tovrstne ustanove na 
območju vsake občine. Tako bi tudi premagali spore o tem, kdo naj financira 
osnovno dejavnost teh ustanov, ki že marsikje ovirajo njihovo delo in tudi 
razdvajajo ljudi. 

Ta vprašanja terjajo, da se vanje resno poglobimo vsi, ki delujemo na, pod- 
ročju otroškega varstva, in da tudi primerno ukrepamo ter razvijemo dejavnost, 
v kateri bomo premagali šibke točke v uresničevanju začrtane smeri ter pospe- 
šili razvoj družbene baze otroškega varstva. 

Dovolite mi, da se sedaj ustavim še na drugem pomembnem delu pred- 
lagane politike: na družbeni pomoči družinam za vzdrževanje otrok, ki jo ure- 
jamo enotno in solidarno v nacionalnem prostoru. Najprej vas moramo opozoriti, 
da prihodnje leto iz sredstev, ki jih lahko pridobimo s stopnjo republiškega 
prispevka za otroško varstvo, ni mogoče izpeljati večjih premikov niti v valori- 
zaciji otroškega dodatka, niti ni mogoče vpeljati novih dajatev oziroma razširiti 
kroga uporabnikov. Če naj to dosežemo, moramo pridobiti več sredstev. V pred- 
logu politike za leto 1972 sta glede tega predloženi dve varianti, ki se v celoti 
razlikujeta za okoli 20 milijonov din in zahtevata blizu 100 oziroma 80 mili- 
jonov novih sredstev. V obeh predlaganih variantah smo zasledovali: da se 
število otrok iz delavskih družin, za katere se izplačuje otroški dodatek, ne 
bi znižalo, da bi se zagotovila pomoč za vzdrževanje otrok tudi socialno šibkim 
kmečkim družinam, da bi se pri valorizaciji otroškega dodatka upošteval porast 
življenjskih stroškov na otroka in ne na družino, da bi se znatno dvignila pomoč 
družinam, ki s svojim dohodkom ne morejo pokriti osnovnih življenjskih stro- 
škov in da bi se povečala pomoč družinam za vzdrževanje otrok, ki so težje 
moteni v razvoju. 

Po predlogih za valorizacijo otroškega dodatka, kot jih predvidevata obe 
varianti, bi se izdatno povečala družbena pomoč družinam, ki imajo mesečno 
manj kot 600 din dohodka na družinskega člana. Pri teh družinah bi z otroškim 
dodatkom pokrili v poprečju 30% življenjskih stroškov za otroka do 15. leta 
starosti, s posebnim dodatkom samohranilcem in za otroke, težje motene v raz- 
voju, pa skoraj 40 oziroma 50,0/». 

Tistim družinam, katerih dohodek na družinskega člana se giblje med 600 
in 900 din mesečno, pa bi se otroški dodatek valoriziral za 20 %, torej za toliko, 
za kolikor so se v zadnjem letu v poprečju povečali življenjski stroški za otroka. 
Tudi tem družinam bi se izplačeval dodatek za samohranilce v višini 30 %> na 
otroški dodatek in za otroke, težje motene v razvoju, v višini 50!%. 

Zelo pomemben je prav tako predlog, po katerem se v sistem družbene 
pomoči za vzdrževanje otrok začno vključevati kmečke družine. Predlagamo, 
da se v letu 1972 izplača pomoč v višini 80 din mesečno za 6000 otrok iz socialno 
šibkih kmečkih družin in posebni dodatek za okoli 3000 kmečkih otrok, težje 
motenih v razvoju, po enakih merilih kot za delavske otroke. 

Z uveljavitvijo teh dveh predlogov že začenjamo^ preurejati otroški dodatek 
v socialno dajatev družinam, odvisno od njihovega socialnega stanja in ne več 
od delovnega razmerja. Ta vidik naj bi prišel do popolne veljave v kompleksni 
zasnovi prihodnjega sistema denarnih dajatev družinam za vzdrževanje otrok, 
ki ga bo do prihodnjega junija pripravila republiška skupnost otroškega varstva. 
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Vsekakor je mogoča tudi drugačna kombinacija ureditve denarnih dajatev 
družin v prihodnjem letu od predlaganih dveh variant in seveda tudi zmanj- 
šanje predlaganih učinkov. Izpeljave bodo nedvomno odvisne od vaše ocene 
pomembnosti teh ukrepov za omiljevanje socialnih razlik med otroci in od 
sredstev, ki jih bo za to zagotovila republiška skupščina. 

Republiška skupnost otroškega varstva se, kar je neravno, zavzema za naj- 
večje možne premike in za to, da pri sprejemanju odločitev ne bi pozabili 
na tole: 

— da ne bi smeh zmanjšati števila otrok, za katere se bo izplačeval otroški 
dodatek, in da se lahko spremeni le njegova notranja struktura glede na socialno 
stanje družin; 

— da je pri varolizaciji zneskov treba poudariti tiste oblike denarnih daja- 
tev, ki jih družina stalno dobiva in s katerim bi krili del konstantnih stroškov 
za otroka; 

— da je treba vnesti diferenciran prispevek k stroškom za vzdrževanje 
otrok in sicer glede na socialno stanje v družini. 

Kot sestavni del začrtane politike je tudi predlog, da se pri obdavčevanju 
skupnega čistega dohodka občanov upoštevajo realni stroški za vzdrževanje 
otrok in da se že za leto 1971 za vsakega vzdrževanega otroka davčna osnova 
zniža za 8000 dinarjev. Temu ustrezno naj se izpeljejo davčne olajšave za 
vzdrževanje otrok tudi kmetijskim proizvajalcem. 

Tovarišice in tovariši poslanci! V imenu skupščine republiške skupnosti 
otroškega varstva prosim vaš zbor, da podpre začrtano politiko družbene skrbi 
za otroke v letu 1972 iin da se zavzame za izpeljavo tistih rešitev, ki zagotav- 
ljajo največje učinke v korist otrok. Prav tako vam predlagam, da priporočite 
občinskim skupščinam, naj se zavzamejo za uresničitev začrtanih ciljev na tem 
področju. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala lepa. Ali želi poročevalec 
odbora za socialno in otroško varstvo, poslanec Slavko Osredkar, še ustno dopol- 
niti poročilo odbora. (Ne želi.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo 
ima poslanec Slavko Osredkar. 

Slavko Osredkar: Tovarišice poslanke, tovariši poslanci! Poročilo 
o izvajanju politike na področju otroškega varstva v letu 1971, ki ga je pripra- 
vila republiška skupnost otroškega varstva, je dokument, ki vsaj po mojem 
mnenju dokazuje, da se otroško varstvo v Sloveniji organizirano razvija. Je 
pa tudi dokument, ki ponovno dokazuje, da je sistem otroškega varstva, za 
katerega smo se pred leti prav v tej skupščini odločili, v praksi potrjen in 
ocenjen kot dober. To pa seveda ne pomeni, da smo in da smemo biti zadovoljni 
s stanjem otroškega varstva, kakršnega danes imamo. Nasprotno. Na področju 
otroškega varstva imamo toliko več bolj ali manj znanih problemov, toliko 
nerešenih vprašanj, da še zdaleč ne moremo biti zadovoljni. Menim, da mi te 
trditve ni treba posebej upravičevati z navajanjem podatkov, saj so bila ta 
dokazila v zadnjem času ob najrazličnejših prilikah dovolj jasno navedena in 
povedana. Prav to, da se problemi otroškega varstva poudarjajo ob najrazlič- 
nejših prilikah (npr. na zadnji konferenci Zveze komunistov), govori, kako 
vsesplošno družbeni interes predstavlja otroško varstvo. Usmeritev politike 
otroškega varstva v letu 1972, ki jo je sprejela republiška skupnost otroškega 
varstva, je že v dosedanjih razpravah tako na odboru za socialno otroško varstvo 
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našega zbora kot tudi v organizacijah Socialistične zveze in drugih organizacijah 
dobila popolno podporo in je prav, da da tako podporo tudi naš socialno-zdrav- 
stveni zbor na današnji seji. 

Za uresničitev te politike bodo nedvomno potrebni veliki napori in razume- 
vanja, saj se bo politika uresničevala v letu, ko se bomo s stabilizacijskimi 
ukrepi srečevali praktično na vsakem koraku. Napori za uresničitev začrtane 
politike pa gotovo ne bodo dovolj učinkoviti, če ne bomo zmogli spodbuditi 
in uskladiti vsega, kar vpliva na učinkovitost otroškega varstva tako v občini 
kot v republiki. 

Posebno vlogo bodo pri tem morale imeti tudi delovne skupnosti, tiste 
delovne skupnosti, ki se neposredno ukvarjajo z otroškim varstvom. Le-te bodo 
morale, kolikor tega še niso storile, organizirati svoje delo tako, da bo omo- 
gočilo najboljše varstvo otrok tako po času nuđenja varstva kot seveda po 
oblikah otroškega varstva. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Kdo želi besedo? Besedo ima 
poslanec dr. Štefan Gruškovnjak. 

Dr. Štefan Gruškovnjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tova- 
riši poslanci! Ko prebiramo gradivo, ki govori o delu republiške skupnosti otro- 
škega varstva v zadnjem času, lahko ugotovimo, da smo naredili na tem, dokaj 
zanemarjenem področju, dobršen korak naprej. Podpiram tudi nakazano politiko 
republiške skupnosti otroškega varstva za leto 1972. Ustaviti se želim le pri 
eni izmed obveznosti republiške skupnosti otroškega varstva, ki govori, da bo 
med drugim izdelala in izpeljala sistem dopolnjevanja manj razvitih območij, 
ki bo pripomogel k izboljšanju pogojev za razvoj otrok, ki tam živijo. 

V 4. številki »Teorije in prakse« iz lanskega leta objavljata psihologa Toličič 
in Zorman članek »Socialno-ekonomski položaj družine in otrokova uspešnost« 
ter ugotavljata v razpravi in sklepih med drugim tudi naslednje: da obstajajo 
pomembne razlike v učni uspešnosti med otroki, ki izvirajo iz različnega dru- 
žinskega okolja; da so otroci iz družin z višjim družbeno-gospodarskim položa- 
jem dejavnejši pri premagovanju šolskih težav, bolj motivirani za učenje, 
uspešnejše medsebojne odnose in reševanje drugih življenjskih vprašanj v. pri- 
merjavi z delavskimi otroki; da kažejo tudi pomembno višje poklicne aspiracije, 
želijo imeti družbeno uglednejši poklic, za katerega je potrebno daljše izobra- 
ževanje; da nam uvedba enotne osnovne šole ni dala tistih rezultatov v praksi, 
ki smo jih pričakovali, niti na ljubljanskih osnovnih šolah, ki so razmeroma 
najbolj razvite in imajo tudi kvalificirane kadre, na gospodarsko manj razvitih 
območjih in na podeželju pa je učinkovitost osnovne šole še manjša, tako da 
imajo otroci manj možnosti za nadaljnje šolanje; da otroci iz družin z višjim 
družbeno-gospodarskim položajem dobivajo že v predšolski dobi več ustreznejših 
spodbud na različnih področjih svojega delovanja, tako da se lahko vsestransko 
osebnostno razvijajo, delavski otroci pa tako ugodnih možnosti za duševni razvoj 
nimajo in tega primanjkljaja pri delavskih otrocih tudi enotna osnovna šola 
ne more popolnoma odpraviti; da so učni programi v osnovni šoli prilagojeni 
tistim otrokom, ki so bolj razviti ali ki so bolj razvili svoje sposobnosti že 
v predšolski dobi in ki imajo za učenje ugodnejše pogoje. 

Dalje pravita pisca, da je naloga družbe, da razlike v vzgoji in izobraževanju 
čimbolj ublaži. Zato bi morala vsem otrokom zagotoviti enake vzgojne in 
izobraževalne možnosti ne glede na družbeno-gospodarski položaj družine in 
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regionalno okolje. Tako družbeno pomoč bi potrebovali otroci že v predšolskem 
obdobju. To bi dosegli s tem, da bi vsi otroci, tudi tisti iz revnejših družin 
in iz oddaljenih krajev, obiskovali vzgojnovarstvene ustanove, kjer bi bili delež- 
ni sistematične predšolske vzgoje. Le tako bi lahko vsakemu otroku omogočili 
vsestranski razvoj in kasneje uspešno uveljavljanje v šoli v skladu z njegovimi 
sposobnostmi in osebnimi nagnjenji. 

Pisca sta v sestavku prikazala pomembnost razlik med delavskim otrokom 
in otrokom, ki izhaja iz družine z višjim družbenim položajem. Podatki govorijo, 
da je s kmečkim otrokom še slabše. Posebno z otroki sezoncev. V nedavni 
preteklosti so odgovorne službe v skupščini občine Maurska Sobota ugotovile, 
da so starši 23 '%> šolskih otrok murskosoboške občine v tujini; da v izrazito 
kmečkih področjih ugotavljamo v osnovni šoli 50-odstotni osip; da so samo 
okoli 3'% kmečkih otrok v predšolski dobi zajeti v varstvene ustanove. 

Zato se obračam na republiško skupnost otroškega varstva, da s posebno 
skrbjo prouči, izdela in izpelje skupaj z občinskimi skupščinami in temeljnimi 
skupnostmi otroškega varstva manj razvitih občin, program otroškega, varstva 
v prihodnjem letu in tudi srednjeročni program. Prepričan sem, da je to eno 
izmed ključnih vprašanj ali nalog družbe pri reševanju problema socialne dife^ 
renciacije. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Besedo ima članica izvršnega 
sveta Zora Tomič, 

Zora Tomič: Vaše znanje na tem področju bi rada dopolnila tudi s sta- 
lišči izvršnega sveta. Izvršni svet je obravnaval poročilo o izvajanju politike 
na področju otroškega varstva v letu 1971 in predloge za njeno usmeritev 
v letu 1972 in jih v celoti sprejema. V izhodiščih nakazane naloge je opredelil 
tako tudi v družbeno-gospodarskih in bilančnih izhodiščih za financiranje 
splošne in kolektivne porabe, ki so prav sedaj v skupščini in želi verificiranje 
le-teh tudi v tem domu, zato da bi lahko za njihovo uresničenje pripravil na 
eni strani pravno podlago, na drugi strani pa tudi ustrezne finančne instru- 
mente, ki bi zagotavljali izpeljavo teh izhodišč. V prepričanju, da bo socialno- 
zdravstveni zbor podprl izhodišča, ki jih je nakazala republiška skupnost 
otroškega varstva, se obračamo na vas z željo — vsaj mi, ki delamo na tem 
področju — da bi bila ta podpora tudi učinkovita. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Besedo ima poslanka Anica 
Okršlar. 

Anica Okršlar: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanci! 
Ne bi govorila o tem, o čemer smo govorili že na odboru, da smo namreč zelo 
pozitivno ocenili delo skupnosti otroškega varstva, pač pa bi rada poudarila 
samo dve stvari: prvo da bi se res opredelili za tisto proučitev, ki zagotavlja, 
da bomo sredstva, ki jih bomo zbrali, pametno uporabili in da bi skušali s sred- 
stvi, ki bodo na razpolago, rešiti več problemov, se pravi da bomo bolj skromni 
in čimbolj učinkoviti. 

Podpiram in predlagam, da bi stališča, ki nam jih je danes in pa že v prejš- 
njem poročilu predložila skupščina skupnosti otroškega varstva, sprejel tudi 
naš zbor kot svoja stališča. Druga stvar je, da bi se domenili, da bi naš zbor 
ali kdo drug — predlagam, da naš zbor — priporočil občinskim skupščinam, 
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da bi sprejeli to, kar predlaga skupnost otroškega varstva. Na odboru smo se 
namreč obotavljali, ali naj to priporoči naš zbor ali pa skupščina; jaz predla- 
gam, naj to stori naš zbor. Samo toliko. Hvala! 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima tovarišica Nada Majcen, 
predstavnica republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva. 

Nada Majcen: Tovarišice in tovariši! Nekoliko bi popravila tovariša 
predsedpika, ker je rekel, da je o problemih otroškega varstva oziroma o gra- 
divu skupnosti otroškega varstva razpravljala samo sekcija za razvijanje soli- 
darnosti. O tem problemu oziroma gradivu in še o dodatnih gradivih sta 
razpravljala predsedstvo in izvršni odbor republiške konference Socialistične 
zveze na skupni seji in .tudi zelo podprla vsa stališča, predvidena v poročilu in 
predlogih republiške skupnosti otroškega varstva. Predsedstvo in izvršni odbor 
sta s tem, da sta dala na dnevni red to problematiko, potrdila potrebo po reali- 
zaciji predvidenega programa, to se pravi, 8000 novih mest vsako leto in 
potrebna sredstva za financiranje te dejavnosti. Na. drugi strani pa že potrebo 
po racionalizaciji izgradnje in racionalizaciji poslovanja. Tudi glede teh dveh 
osnovnih dejstev sta predsedstvo in izvršni odbor sklenila, da bo celoviti proble- 
matiki družbene skrbi za otroke — ne bom navajala vsega, kar so povedali 
že govorniki pred mano in ker je celotnemu zboru gotovo znana pomembnost 
družbene skrbi za otroke — v začetku prihodnjega leta razpravljala sama kon- 
ferenca Socialistične zveze. 

K besedi se nisem oglasila samo zaradi tega, da bi to ponavljala, ker sta 
naša stališča že dobili, pač pa zato, da bi vas zaprosila, da bi se prihodnji teden 
udeležili sektorskih posvetov o realizaciji programa. Konferenca Socialistične 
zveze, sindikati, Zveza mladine, Zveza prijateljev mladine ter skupnosti otro- 
škega varstva in temeljne izobraževalne skupnosti bodo namreč prihodnji teden 
imele skupni razgovor o uresničitvi te politike v občini in krajevni skupnosti. 
Gre za skupno pomembno družbenopolitično akcijo in enoten nastop do vseh 
teh vprašanj, predvsem pa občine in krajevne skupnosti. Zato se mi zdi toliko 
bolj pomembno, da bi se tovariši poslanci teh posvetov udeležili in potem 
tudi sodelovali pri pogovorih v občinah o vseh tistih stvareh, o katerih je tova- 
rišica Ivkovičeva že govorila. Predlog razporeditve posvetov boste dobili pozneje. 
Hvala lepa! 

Predsednik dr. Srečko Koren : Kdo še želi besedo? Ker se k besedi 
nihče več ne javi, končujem razpravo. 

Na podlagi današnje razprave in stališč, ki jih je v pismenem poročilu 
navedel odbor za socialno in otroško varstvo, ugotavljam, da socialno-zdrav- 
stveni zbor podpira predlagano usmeritev politike na področju otroškega 
varstva v letu 1972, pri čemer se glede višine denarnih dajatev in cenzusov 
odloča za prvo varianto. 

Zbor tudi podpira predlog, naj se uveljavi poseben dodatek za samohranilce, 
ki naj bi znašal 30 % otroškega dodatka. Socialno-zdravstveni zbor hkrati pri- 
poroča občinam, naj stopnje prispevka za otroško varstvo od osebnega dohodka 
in pokojnin določijo najmanj v višini, ki je veljala v letošnjem letu. Občine 
naj bi se zavzele tudi za uvedbo samoprispevka občanov in prispevke delovnih 
organizacij za kritje potreb na področju otroškega varstva. Poskrbele naj bi 
tudi, da bodo programiranje, projektiranje in gradnja vzgojnovarstvenih zmog- 



506 Socialno-zdravstveni zbor 

ljivosti čimbolj smotrni, ter da bodo v zasnovah stanovanjskih naselij obvezno 
vključeni tudi objekti otroškega varstva. 

Občine naj sklenejo tudi družbeni dogovor o programu in delovnem času 
vzgojnovarstvenih zavodov ter o celotni ceni in o njenem diferenciranem sub- 
vencioniranj u. 

Se strinjate s takimi ugotovitvami in stališči? (Poslanci se strinjajo.) Ima 
kdo pripombe. (Nihče.) Ugotavljam, da ni pripomb. Sprejeta stališča bom pis- 
meno sporočil vsem občinskim skupščinam na področju SR Slovenije. 

Odrejam odmor do 11. ure. Vse poslance, ki včeraj morda, niso dobili po 
pošti predloga zakona o spremembah zakona o zdravstvenem zavarovanju, 
obveščam, da ga lahko dobijo v dvorani. 

Prosim člane odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje, da se takoj 
sestanejo in da nadaljujejo sejo, ki danes ob sklicani uri ni bila sklepčna. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.30 in se je nadaljevala ob 11.50.) 

Predsednik dr. Srečko Koren: Nadaljujemo sejo. Oprostite zamudi. 
Seja odbora je trajala dalj časa, kot je bilo predvideno, in menim, da bomo 
v prihodnje morali seje odbora v nujnih primerih sklicati dan prej, ne pa 
zjutraj pred sejo zbora, ker ni dovolj časa in se potem v nervozi rešuje in tako 
porabi še več časa kot sicer. 

Prehajamo k 4. točki dnevnega reda, to je osnutek zakona 
o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks. 

Za sprejem tega zakona sta po poslovniku skupščine SR Slovenije pristojna 
republiški in gospodarski zbor. Naš zbor se v razpravo o osnutku tega zakona 
vključuje kot zainteresirani zbor in bomo naša stališča in predloge posredovali 
pristojnima zboroma. Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli osnutek 
zakona, ki ga je skupščini predložil izvršni svet. 

Nadalje ste prejeli poročilo odbora za invalidsko in pokojninsko zavaro- 
vanje ter invalidsko varstvo in poročilo zakonodajno-pravne komisije. Želi 
predstavnik izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev k predloženemu zakonu? 
(Ne želi.) Ah želi poročevalec odbora našega zbora Ferdinand Vode še ustno 
dopolniti poročilo odbora? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo, kdo želi besedo? Besedo ima poslanec dr. Milan Ho- 
dalič. 

Dr. Milan Hodalič: Spoštovani tovariš predsednik, spoštovani kolegi! 
O zakonu bi pripomnil samo nekaj. Na žalost ni nikjer niti rahlo omenjeno 
dejstvo, ki bi ga po mojem mnenju tak zakon moral upoštevati. Ko smo 
o zakonu razpravljali v komisiji, sem dejal dobesedno tole, kar bom tudi pred 
vami ponovil, da je namreč zakon sestavljen tako, da pravzaprav lovimo sarde- 
lice in jih stiskamo, da bi dobili kakšno kapljico olja iz njih, pri tem pa nam 
okrog našega zakona prosto, in veselo plavajo kiti s tonami maščobe. 

Zakon je namreč tak, da pravzaprav prime in drži tistega, ki ima vse svoje 
dohodke zelo jasno prikazane v svoji delovni organizaciji ah pa na žiru računu, 
če ga ima. Medtem pa vse velike kite, za katere vemo, kako je z njihovim 
denarnim prispevkom državi, pušča v miru, ker ne predvideva nobenih kazni 
niti nobenih načinov, kako bi ujeli ne te male ribice, ampak velike ribe. Zdi 
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se mi, da je zakon v tem pomanjkljiv in bi bilo ipo mojem mnenju zelo dobro, 
če bi predstavnik izvršnega sveta razložil, kaj je mislil s takim zakonom, in 
ali se obeta, da bo zakon glede tega popravljen ali pa bo izdan dodatni pra- 
vilnik ali kaj podobnega. 

Drugo, kar v zakonu tudi pogrešam, je, da bi davkoplačevalcem tiste stvari, 
ki jih trosijo — kot je to urejeno v Ameriki, v Franciji in v drugih državah — 
lahko upoštevali v denarnih olajšavah. Po mojem mnenju bi morala biti država 
za to zainteresirana. Lahko bi se zgledovali pri Amerikancih, saj ne bomo 
iznašli belega smodnika, kar zadeva davčni sistem. Pri njih z zakonom o davko- 
plačevalcih tudi regulirajo porabo. Če recimo v avtomobilski industriji ne 
škriplje, škriplje pa v industriji električnih hišnih naprav, lahko država s spre- 
membo višine davka glede na posamezne predložene račune ureja porabo tako, 
da na primer pri nabavi avtomobila zmanjša davek za 40 fl/o, če pa je kdo naba- 
vil sesalec, pa mu da 60'% regresa na davek in s tem posredno ureja porabo 
svojih državljanov. Takega določila v novem zakonu ni, pa bi morda kdo razlo- 
žil, ah bomo kdaj dobili tudi takšno določilo. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Besedo ima članica izvršnega 
sveta Zora Tomič. 

Zora Tomič: Žal tovarišu poslancu ne morem dati nikakršnega, zlasti 
pa ne zadovoljivega odgovora, ker njegovo vprašanje zadeva celotno davčno 
politiko. Moram reči, da v tem sklopu mene bolj zanimajo tiste stvari, ki vpli- 
vajo na področje zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja in da bi 
zato lahko dala pojasnila le v zvezi s temi vprašanji. 

Ker sem že pri govornici, bi rada povedala, da v celoti sprejemamo poročilo, 
ki ga je k temu zakonu dal vaš odbor za invalidsko in pokojninsko zavarovanje 
ter invalidsko varstvo glede variante v zvezi s porabo in višino stopenj in prav 
tako tudi z amandmajem, ki ga je dal k 3. odstavku 3. člena zakona, zakaj naj 
se ta sredstva uporabijo. Druge odgovore bo tovariš poslanec lahko dobil na 
seji enotnega zbora, ko se bo o vseh teh bilančnih in podobnih zadevah še 
razpravljalo, sama pa jih ne morem dati. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker 
se nihče več ne javi k besedi, končujem razpravo in predlagam, da sprejme 
zbor naslednje mnenje: 

Upoštevajoč, da so obveznosti zavarovancev-kmetov v primerjavi z drugimi 
lastniki kmetijskih zemljišč neprimerno večje, ter v težnji, da bi zagotovili 
čim bolj enako obremenitev vseh kmetijskih zemljišč z obveznostmi do druž- 
bene skupnosti, se socialno-zdravstveni zbor zavzema za povečanje republiškega 
davka iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti s tem, da se plačila dolo- 
čenega odstotka tega davka oprostijo zavezanci, ki se jim odmerja prispevek 
za zdravstveno zavarovanje kmetov. Zato zbor podpira prvo varianto, k 3. členu 
osnutka zakona. 

Socialno-zdravstveni zbor se . zavzema, naj se sredstva republiškega davka 
iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti, ki se po 3. odstavku 3. člena 
osnutka zakona odstopajo občinam, namenijo za kritje primanjkljajev skladov 
zdravstvenega zavarovanja kmetov v letu 1971 in za kritje obveznosti občin za 
zdravstveno zavarovanje socialno ogroženih kmetov. Zbor je proti predlagani 
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varianti zadnjega stavka 3. odstavka 3. člena, po kateri bi občine uporabile ta 
sredstva za kritje svojih obveznosti — do starostnega zavarovanja kmetov. 

Se strinjate s predlaganim mnenjem? Kdor je za tako mnenje, naj glasuje. 
(36 poslancev je glasovalo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En 
poslanec.) 

Ugotavljam, da je predlagano mnenje z večino glasov sprejeto. 

Prehajam, na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu nekaterih kategorij žrtev faši- 
stičnega nasilja, civilnih žrtev vojne, vojnega materiala in njihovih družinskih 
članov, ki ga je skupščini predložil izvršni svet. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli osnutek zakona ter poro- 
čilo odbora za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo in 
poročilo zakonodajno-pravne komisije. Ah želi predstavnik izvršnega sveta še 
ustno obrazložiti predloženi zakon? Besedo ima članica izvršnega sveta Zora 
Tomič. 

Zora Tomič: Glede na to, da je bila obrazložitev zakona dovolj obsežna, 
ne bi tega ponovno razlagala. Opozorila bi vas samo na poročilo vašega 
odbora in ob tem povedala naše stališče. 

Izvršni svet ne nasprotuje, da je zakon sprejet po skrajšanem postopku, 
ker meni, da je razprava o dopolnitvi zakona tekla tako dolgo, da smo se lahko 
s predlogom dobro seznanili. Nadalje sprejema amandmaja k 8. in 9. členu 
zakona, ker meni, da besedilo natančneje določata. Prav tako sprejema predlog 
vašega odbora, in sicer, da se prouči lestvica zneskov, ki so določeni za posa- 
mezne skupine upravičencev. To bo storil, ko bo v zvezi s konkretnimi instru- 
menti za drugo leto razpravljal o vprašanju valorizacije vseh družbenih dajatev. 
Meni, da je zahteva po valorizaciji upravičena. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Želi predstavnik odbora za 
invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo dr. Bojan Špicar 
še ustno dopolniti poročilo odbora? (Ne želi.) 

Preden prteidemo k razpravi, se mora zbor odločiti o predlogu našega 
odbora, naj se predloženi zakon obravnava po skrajšanem postopku kot predlog 
zakona. Odbor je predlog utemeljil s tem, da zakon ni zapleten in da bi ga bilo 
treba sprejeti čimprej, da bi upravičencem omogočili, da čimprej vložijo ustrezne 
zahtevke. 

Zeli kdo razpravljati o predlogu za skrajšanje postopka? (Ne javi se nihče.) 
Ker se nihče ne javi k besedi, dajem predlog o skrajšanem postopku na glaso- 
vanje. Kdor je za predlog, naj glasuje! (36 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je 36 poslancev glasovalo za, proti ni bil nihče, vzdržal se 
ni nihče. Predlog o skrajšanju postopka je soglasno sprejet. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo želi poslanec Franc Kosmač. 

Franc Kosmač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Mislim, da je prav in zadnji čas, da je prišel zakon v naš visoki dom, ker so 
žrtve fašističnega nasilja nanj čakale 25 let. Vendar mislim, da so pri tem 
verjetno že zdravniške komisije zavzele zelo stroga merila. Predvsem zato, ker 
se človeku z več kot 60-odstotno telesno okvaro prizna — tako nizek odstotek, 



26. seja 509 

brž ko pa kmet ali delavec, ki se morata voziti 15, 20 km do delovnega mesta, 
prideta pred komisijo za opravljanje šoferskega izpita, pa postaneta 80-odstotna 
invalida. To je nekakšno dvojno merilo. 

Mislim pa tudi to, da bi moral tudi zakon, ki predvideva ta skromni znesek 
uporabiti dvojno merilo. Predvsem zato, ker delavca s tolikšno invalidnostjo 
delovna organizacija prestavi na manj zahtevno delovno mesto. Drugače pa je 
za kmeta, ki živi na posestvu, in ki si ne more privoščiti lažjega delovnega 
mesta, ker ga pač ni, je pa podvržen vsem družbenim dajatvam tako kot prej. 
Potemtakem je merilo dvojno. Torej dobi slednji samo skromen prispevek, 
v resnici pametno in prav pa bi bilo — ker pač ne more toliko delati, kot bi 
delal, če ne bi bil invalid — da ga oprostimo davka od kmetijske dejavnosti. 
Pri tem družba ne bi izgubila veliko, ker po sedanji ugotovitvi teh upravičencev 
na podeželju ni veliko, saj jih je le 415. Vendar pa sem prepričan, da bo 
številka 415 narasla. Razmere na podeželju poznam precej dobro. Veliko število, 
predvsem kmetov, se niti ni hotelo predstaviti invalidski komisiji, ker so menili, 
da ne bodo imeli nikdar nobenih koristi. Danes pa, ko vidijo, da je zakon pred 
vrati, pa bodo pravice uveljavljali, ker jim zakon zagotavlja vsaj majhno 
družbeno priznanje. 

Mislim, da je prav, da tudi tem invalidom, torej žrtvam vojnega materiala, 
ki so bili leto ali še več po taboriščih, damo invalidske legitimacije in bonitete, 
ki jih že imajo vojni invalidi. Prosim, da bi se te stvari upoštevale, ker se bojim, 
da se bodo eni kategoriji pravice večale, druge, ki so se komaj opredelile, pa se 
bodo morale zadovoljiti s skromnim zneskom, ki je predviden v zakonu. Hvala. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Kdo želi besedo? Besedo ima Pavle 
Janežič, predstavnik Zveze civilnih žrtev vojne Slovenije. 

Pavle Janežič: Spoštovani tovariš predsednik, spoštovani tovariši 
poslanci! Dovolite, da se vam v imenu civilnih žrtev vojne lepo zahvalim, da 
ste s hitrejšim postopkom omogočili, da bo zakon sprejet že letos. Zal nismo 
mogli sodelovati na odboru vašega zbora, da bi morda v nekoliko daljši 
diskusiji pojasnili še nekatera naša stališča. Vendar v imenu civilnih žrtev 
vojne v celoti podpiram stališča, ki so bila sprejeta. Zdi pa se mi prav, da bi 
samo v nekaj besedah omenil nekatera stališča, v katerih se naša zveza od tega 
materiala odmika. V glavnem bi lahko rekel, da se nekoliko pridružujem tova- 
rišu poslancu Kosmaču, kajti mi smo že pred tremi leti, ko je šlo za sprejem 
100-odstotne invalidnosti, izrazili mnenje, da zaradi tega, ker nas je vojna 
prizadela, sodimo med vojaške vojne invalide. 

Toda pustimo to ob strani. Mi pač pozdravljamo zakon, kakršen je, vendar 
pa ostaja še eno odprto vprašanje: Po tabelicah, ki jih sedaj sprejemamo, bo 
60-odstotni invalid sicer dobil nekaj, vendar ostaja zunaj te številke človek, 
recimo 40-odstotni invalid, ki je brez ene nogei pod kolenom, enako tudi 
50-odstotni invalid, ki je brez ene noge pod kolenom in ima trdo koleno, ah 
pa recimo invalid, ki je brez vseh prstov na eni roki in ki je tudi 50-odstotni 
invalid. Vseh teh seznam ne upošteva, zato ker so po tabelicah, ki so veljavne 
za delovne invalide, ocenjeni z manj kot 50 %, po tabelicah za vojaške vojne 
invalide pa bi bih ocenjeni kot 60-odstotni invalidi. Samo to sem hotel omeniti 
tovarišem poslancem, da bi morda kdaj pozneje upoštevali tudi to problematiko 
in naše stališče. Drugače pa, hvala lepa! 
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Predsednik dr. Srečko Koren : Hvala! Kdo želi besedo? Besedo ima 
poslanec Franc Saga j. 

Franc Sag a j : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Imam 
pripombo k 14. členu, ki določa cenzus za priznavalnine in sicer v višini 
80 000 S din za kmete-borce. Ne vem, če bo v tem primeru sploh kakšen kmet- 
borec lahko uveljavil priznavalnino, kajti kot nam je znano, je katastrski 
dohodek 80 000 S din v bistvu dohodek dobrega vrta. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Tovariš Saga j, tega vprašanja pred- 
log zakona ne obravnava. Želi še kdo besedo? ONe.) Ker se nihče več ne javi 
k besedi, končujem razpravo. Ugotavljam, da v razpravi niso bili dani novi 
amandmaji. 

Prehajamo na glasovanje. Pristojni odbor našega zbora je dal dva. amand- 
maja, h katerim zakonodajno-pravna komisija ni imela pripomb. Glede na to 
predlagam, da o obeh amandmajih, ki sta razvidna iz poročila našega odbora, 
glasujemo skupno. 

Kdor je za amandmaja, naj glasuje! (36 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da sta amandmaja soglasno 
sprejeta. 

Zdaj bomo glasovali še o celotnem predlogu zakona. Kdor je za predlog 
zakona, naj glasuje! (38 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. Predlog 
zakona bo sprejet, če ga bo v enakem besedilu sprejel tudi republiški zbor. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za severno mejo v letih 1918 
in 1919. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli osnutek zakona, ki ga je 
skupščini predložil izvršni svet. Nadalje ste prejeli poročilo komisije za vpra- 
šanje borcev NOV, poročilo odbora za socialno in otroško varstvo ter poročilo 
zakonodajno-pravne komisije. 

Želi predstavnik izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev k osnutku 
zakona? (Ne želi.) Želi poročevalec komisije za vprašanja borcev NOV še ustno 
obrazložiti predloženo poročilo? (Ne želi.) 

Preden preidemo k razpravi, mora zbor odločiti o predlogu komisije za 
vprašanja borcev NOV, ki ga podpira tudi naš odbor za socialno in otroško 
varstvo, naj se predloženi zakon obravnava po skrajšanem postopku kot predlog 
zakona. 

Zeli kdo razpravljati o tem predlogu? (Ne.) Prosim predstavnika izvršnega 
sveta, da se izrazi o tem predlogu. Izvršni svet nima pripomb k predlogu, da 
se osnutek zakona obravnava po skrajšanem postopku kot predlog zakona. 

Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Ker se nihče ne javlja k besedi, končujem 
razpravo in dajem predlog o skrajšanju postopka na glasovanje. 

Kdor je za predlog, naj glasuje! (35 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(1 poslanec je proti.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog o skrajšanju postopka sprejel z večino 
glasov. 

Pričenjam razpravo o predlogu zakona. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ker se nihče ne javlja k besedi, končujem razpravo. K osnutku zakona ni bilo 
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spreminjevalnih ali dopolnilnih predlogov. Komisija za vprašanja borcev NOV 
je opozorila le na tiskovno napako v 1. členu. Gre torej za pripombo redak- 
cijskega značaja. 

Zato dajem na glasovanje celoten predlog zakona. Kdor je za predlog za^ 
kona, naj glasuje! (38 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. Zakon bo sprejet, če ga 
bo v enakem besedilu sprejel tudi republiški zbor. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih 
oblikah zdravstvenega varstva. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste 15. 12. prejeli predlog zakona, 
ki ga je skupščini predložil izvršni svet. Prosim predstavnika izvršnega sveta, 
da predloženi zakon še ustno obrazloži. Besedo ima članica izvršnega sveta Zora 
Tomič. 

Zora Tomič: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Izvršni svet vam je predložil predlog zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega 
varstva s predlogom, da ga obravnavate po skrajšanem postopku v smislu 
294. člena poslovnika skupščine SR Slovenije kot zakonski predlog. Gre namreč 
samo za takšne spremembe, o katerih smo razpravljali že ob sprejemanju našega 
republiškega zakona, torej vse leto pa nam je zvezni zakon to onemogočal. 
Cilj teh sprememb je nadaljnje utrjevanje samouprave zdravstvenega zavaro- 
vanja kmetov in delavcev. Razprava odbora za zdravstvo in zdravstveno zava- 
rovanje o tem predlogu izvršnega sveta, ki jo bom poskušala povzeti v štirih 
naslednjih točkah, nas navaja na drugačno odločitev. Odbor se ni strinjal z argu- 
menti izvršnega sveta za skrajšanje postopka, pa tudi ne s samo vsebino zakona. 
Izrazil je bojazen, češ ah bodo skupnosti zdravstvenega zavarovanja glede na 
svojo ekonomsko situacijo dovolj odgovorno ravnale pri predpisovanju parti- 
cipacije za obvezne oblike zdravstvenega varstva, in poudaril, ah prav zaradi 
tega ne bi zadržali dosedanje zakonske norme. Naša obrazložitev, da v družbe- 
nem dogovoru za naslednje leto urejamo tudi vprašanje participacije, ga ni 
prepričala. 

Nadalje je odbor menil, da vojaški vojni invalidi ne predstavljajo tako 
ogrožene socialne skupine, da bi jo morah posebej reševati s tem zakonom in 
da naj to vprašanje rešimo v okviru drugih predpisov. 

Kar zadeva referendum, je odbor menil, da morajo politični dejavniki odlo- 
čiti o tem, ah naj se združevanje različnih kategorij skupnosti zdravstvenega 
zavarovanja izvrši na osnovi referenduma ne pa le predloga izvršnega sveta. 

Nadalje je odbor menil, da zaradi dejstva, da zvezni splošni zakon, ki nas 
je v preteklosti oviral pri sprejemanju ustreznih rešitev, preneha veljati 
z 31. 12. 1971, ni nujno-, da spreminjajo naš zakon. Ti tehtni razlogi, ki jih je 
navedel odbor, nas navajajo na odločitev, da socialno-zdravstvenemu zboru 
predlagamo, da z dnevnega reda današnje seje umakne predlog zakona o" spre- 
membah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih obli- 
kah zdravstvenega varstva, da bi lahko spremembe temeljito pripravili v nor- 
malnem postopku in upoštevali tudi vse vsebinske pripombe. Zato prosim pred- 
sednika, da umakne to točko z dnevnega reda. Ce predlog ne bi bil sprejet, 
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naj bi današnjo razpravo šteli samo kot eno izmed uvodnih razprav v zvezi 
z urejevanjem te zakonodaje. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Slišala ste predlog članice izvršnega 
sveta, tovarišice Tomičeve. Želi kdo o predlogu razpravljati? (Ne javi se nihče.) 
Ce ne, dajem predlog tovarišice Tomičeve na glasovanje. Kdor je za, naj gla- 
suje! (37 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? {Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(2 poslanca.) 

Ugotavljam, da je predlog članice izvršnega sveta tovarišice Zore Tomič 
z večino glasov sprejet. S tem umikam to točko dnevnega reda današnje seje 
zbora. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o starostnem zavarovanju kmetov. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli osnutek zakona, ki ga je 
skupščini predložil izvršni svet. Nadalje ste prejeli poročilo odbora za invalidsko 
in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo in mnenje komisije skupščine 
SR Slovenije za vprašanje borcev NOV. Ekspoze k osnutka zakona bo dal član 
izvršnega sveta tovariš Milovan Zidar. 

Milovan Zidar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Skupščina je julija letos sprejela izhodišča za uvedbo starostnega zavarovanja 
kmetov in jih dala v javno razpravo. Ker so o njih obširno razpravljali v obči- 
nah v okviru razprav v političnih organizacijah in neposredno s kmeti, v katerih 
ste tako ali drugače sodelovali tudi vi, in ker gradivo tudi dobro poznate, ni 
potrebna podrobnejša in obširnejša uvodna obrazložitev, temveč bi samo na 
kratko omenil nekaj vprašanj, ki so v primerjavi z izhodišči v osnutku drugače 
opredeljena, oziroma bi opozoril na vprašanja, ki so še odprta. 

Najprej mi dovolite, da opozorim na 17. člen zakona, na točko 4, ki rešuje 
vprašanje pravice do prejemanja pokojnine glede na prepustitev posestva 
nasledniku. Po načelu, vsebovanem v izhodiščih, je bila pravica do pokojnine 
odvisna od predaje posestva nasledniku-kmetu — 4. točka navedenega člena pa 
določa, da ima pravico do pokojnine zavarovanec, če izroči posestvo nekomu, 
ki bo nadaljeval kmetovanje in postal zavarovanec, oziroma če ga odda dru- 
gemu, ki ne bo zavarovanec, pač pa je pripravljen plačevati ustrezajoči prispe- 
vek od te kmetije. Točka nadalje določa, da zavarovanec lahko obdrži posestvo 
in dobi pokojnino, če plačuje prispevek, ki je določen za posestvo. Torej je pla- 
čevanje prispevka pogoj za uveljavljanje pravice. Pri plačilu prispevkov smo 
morali brezpogojno vztrajati, ker bi se nam sicer zgodilo, da bi z drobljenjem 
posestev in zmanjševanjem števila zavarovancev sklad lahko v nekaj letih prišel 
v nenormalno stanje, ko bi bili izdatki večji od dohodkov. Še vedno obstajajo 
zahteve, da se pridobitev pravice do pokojnine v primeru, da zavezanec izpolni 
določeno starost, ne veže na noben pogoj. Osnutek zakona izhaja iz tako 
opredeljene pravice iz razlogov, ki sem jih navedel. 

Zakonski osnutek v primerjavi z izhodišči natančneje opredeljuje tako ime- 
vano varstveno pokojnino za kmete-borce. To vprašanje urejajo 24., 25. in 26. 
člen, ki med drugim tudi določajo, kako se financira razlika med varstveno 
pokojnino in med normalno starostno pokojnino, ki jo dobi kmet kot zava- 
rovanec. 
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Največ pripomb v javni razpravi, zlasti tudi na sejah odborov, je bilo za- 
radi cenzusa, ki določa pravico kmetov-boreev do varstvenega dodatka. Pred- 
lagatelj se zaveda, da je v osnutku zakona predvideni cenzus v višini 800 dinar- 
jev katastrskega dohodka nesprejemljiv in bo na osnovi analize, ki se priprav- 
lja, v predlogu zakona predlagal novo rešitev. 

Največ pripomb že ob sprejemanju izhodišč kot tudi v javni razpravi o 
osnutku zakona je bilo glede financiranja. Rešitve, ki jih vsebuje zakonski 
osnutek glede financiranja, so — kot ste videli iz obrazložitve — v primerjavi 
s tistimi v izhodiščih bolj precizne in tudi bolj sprejemljive tako za kmete kot 
tudi za družbenopolitične skupnosti. Zakonski osnutek temelji na stališču, da 
poravnavajo celoten strošek starostnega zavarovanja le ekonomsko močnejši 
kmetje, to je kmetje s 5000 din in več KD, medtem ko pri vseh ostalih zave- 
zancih krije del stroškov tega zavarovanja družba, upoštevajoč stvarno zmog- 
ljivost kmeta. Rešili smo tudi vprašanje, koliko prispevajo kmetje v obliki 
pavšala in koliko v obliki tako imenovanega solidarnostnega deleža, izraženega 
v odstotku od katastrskega dohodka. Konstrukcija financiranja izhaja iz načela, 
da se financira 75% stroškov v obliki pavšala in le 25% v obliki prispevka 
v enakem odstotku od dohodkovne osnove. Pri letnih stroških približno 1000 din 
na zavarovano gospodarstvo —■ kot kažejo kalkulacije — bi torej odpadlo na 
pavšal 750 din in 250 din na katastrski dohodek. S tem je tako imenovani so- 
lidarnostni delež omejen le na 14—15 % skupnih stroškov financiranja s strani 
kmetov. Zato nismo mogli sprejeti zahteve zveze skupnosti zdravstvenega za- 
varovanja kmetov, ki je v svojih stališčih terjala omejitev solidarnosti tako, da 
vplačila zavarovancev ne bi presegla tretjine pričakovane korisiti starostnega 
zavarovanja in to ne glede na ekonomsko sposobnost zavarovancev. V tem pri- 
meru bi vsaka solidarnost kmeta z nad 5000 din KD praktično odpadla in bi 
torej tudi dohodkovno najmočnejši kmetje v bistvu poravnali enak znesek kot 
kmetje s katastrskim dohodkom 5000 din. Glede na stvarne stroške najmoč- 
nejše kategorije zavezancev ne bi poravnale niti stroškov za lastne prejemke iz 
naslova pokojnine. 

Prav gotovo pa je za ureditev financiranja najpomembnejše to, da pred- 
lagatelj v bistvu sprejema množično in enotno izraženo zahtevo kmetov, ki so 
jo podprle tudi družbenopolitične organizacije, da bi bilo pri financiranju raz- 
merje med kmeti in družbenopohtičnimi skupnostmi 50 : 50 %, v globalu torej 
odstopamo od razmerja, ki je bilo zapisano, v izhodiščih: 2h kmetje in V3 družba. 

Končno bi poudaril, da v tem trenutku predlagatelj ni mogel sprejeti vseh 
tistih predlogov in zahtev, tudi upravičenih, ki so se nanašali na razširitev pra- 
vic v starostnem zavarovanju kmetov, kot na primer zahteve za uvedbo inva- 
lidskega zavarovanja, znižanja vstopne starosti, povečanja višine pokojnine že 
takoj na začetku izvajanja zavarovanja in podobno. Ocenil je, da bi to imelo 
za posledico večjo obremenitev, ki bi ne bila sprejemljiva niti za kmeta niti 
za proračune družbenopolitičnih skupnosti. 

Menimo pa, da je ta trenutek najpomembneje — in to je potrdila tudi 
javna razprava — da se zavarovanje uvede in da se tako postavijo prvi temelji 
sistema starostnega zavarovanja kmetov. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Želi poročevalec odbora za in- 
validsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo poslanec Jože Nered 
še ustno dopolniti poročilo odbora? (Ne želi.) 

33 
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Prosim, predstavnika zakonodajno-pravne 'komisije poslanca Antona Gra- 
benška, da zbor seznani s stališči komisije do osnutka zakona. 

Anton Grabe nšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Zakonodajno-pravna komisija je danes obravnavala osnutek zakona o 
starostnem zavarovanju kmetov in dala naslednje pripombe, mnenja in pred- 
loge. 

V načelni razpravi je komisija ugotovila, da temelji osnutek zakona na 
izhodiščih za uvedbo starostnega zavarovanja kmetov, 'ki jih je komisija obrav- 
navala na seji 29. 6. 1971, k posameznim členom pa daje naslednje pripombe, 
mnenja in predloge: 

K 2. členu: Izražen je bil pomislek o primernosti določbe v -prvem odstavku, 
s katero je v bistvu prejudicirano vprašanje, ki naj bi ga urejal zakon o po- 
kojninskem zavarovanju oseb v delovnem razmerju. Pri tem ne gre prezreti, 
da pojem kmeta kooperanta omogoča kmetu izbiro vrste pokojninskega zava- 
rovanja (delavsko oziroma kmečko starostno zavarovanje). Vsekakor pa bo 
treba zagotoviti usklajenost tega zakona z zakonom, ki bo urejal pokojninsko 
zavarovanje delavcev, in z zakonom o združevanju kmetov. Rešiti je treba tudi 
vprašanje starostnega zavarovanja tistih kmetov, ki so tuji državljani. 

K 4. členu: V tej določbi je treba poudariti tudi načelo vzajemnosti, ker 
tudi to zavarovanje temelji na obeh načelih, na načelih solidarnosti in vza- 
jemnosti. 

K 5. členu: V drugem odstavku naj se1 besede »imajo zavarovane osebe« 
nadomestijo z besedama »ima kdo«. Pojma »zavarovane osebe« namreč v dru>- 
gih členih ne omenjamo in je predlagana formulacija jasnejša. 

K 6. členu: Da bi se izognili sporom, do katerih bi v praksi lahko prišlo, 
naj se določijo merila za določitev statusa kmečkega gospodarstva. 

K 14. in 15. členu: Jasno je treba opredeliti pojem starostne in družinske 
pokojnine, ker gre pri obeh pokojninah za osebno pokojnino, kot to določa že 
5. člen tega osnutka. 

K 17. členu: V 2. točki naj se posebej določi, da se kmetu-borcu udeležba 
v NOV upošteva za 10-letno dobo. 

K 18. členu: V 1. točki naj se črta beseda »izključno«, sicer bi vsak naj- 
manjši postranski dohodek preužitkarju preprečil prejemanje pokojnine. 

K 25. členu: Rešitev v tretjem odstavku je nesprejemljiva. Pri tem je treba 
upoštevati, da je status kmeta-borca določen, katastrski dohodek pa je raz- 
viden iz evidence davčnega organa. Ta dejstva mora ugotoviti le organ, ki. izda 
odločbo o pokojnini. Posebej je bilo opozorjeno, da ni sprejemljiv predlog, da 
bi to nalogo opravljala občinska skupščina. Zato naj se tretji odstavek kot ne- 
potreben črta. 

K 29. členu: Na koncu te določbe naj se doda besedilo »in drugi splošni 
akti republiške skupnosti«. Dopolnitev je potrebna, ker bodo tudi s temi akti 
določena merila, obseg in način financiranja starostnega zavarovanja kmetov. 

K 31. členu: Po mnenju večine članov komisije v drugem odstavku pred- 
lagana rešitev ni sprejemljiva. Taka rešitev bi bila v praksi težko izvedljiva, 
hkrati pa bi povzročala tudi povečanje administrativnih stroškov v zvezi z iz- 
vajanjem starostnega zavarovanja kmetov. Tudi pravna izvedba te norme je 
vprašljiva. Po mnenju nekaterih bi bilo treba v 'teh primerih zemljišča hipo- 
tekarno obremeniti. Poudarjeno je bilo tudi, da bi s tako rešitvijo otežili ures- 
ničevanje naše politike na področju zasebnega kmetijstva. Zaradi večjih bre- 
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men, ki bi jih kmetje v tem primeru morali prevzeti, bi s tem lahko zavrli 
proces ustvarjanja takih kmetij, ki bi ibile sposobne za tržno gospodarstvo. 

Zato naj predlagatelj ponovno prouči primernost predlaganih rešitev, da 
ne bi z njimi dosegli prav nasprotnega učinka, kot ga želimo. 

K 39. členu: V prvem in četrtem odstavku naj se jasno opredeli organ, ki 
je pristojen za te naloge, ker z njimi ne kaže obremenjevati občinske skupščine. 

K 54. členu: V zakonu ni treba posebej določiti, katera vprašanja naj ureja 
statut. Pač pa je treba določiti postopek za uveljavljanje pravic zavarovancev 
(dvostopno odločanje) in sodno varstvo. 

K 55. členu: Člen naj se kot nepotreben črta, ker naj to vprašanje reši 
statut skupnosti. 

K 56. členu: Člen naj se kot nepotreben črta, ker to vprašanje lahko rešuje 
statut skupnosti. 

K 58. členu: V drugi vrsti naj se beseda »poglavje« nadomesti z besedo 
»dela«. Sprememba je redakcijskega značaja. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Besedo ima poslanec Ferdinand Vode. 

Ferdinand Vode: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zadovoljen sem, da je osnutek v naši skupščini, kar daje jamstvo, da bomo 
verjetno v kratkem času sprejeli že težko pričakovani zakon. 

Omejil se bom le na nekaj problemov, ki izhajajo iz predloženega osnutka. 
Osnutek glede nekaterih bistvenih vprašanj ni upošteval želja kmetov in pred- 
stavnikov kmečkega zavarovanja. 

Po mojem mnenju je sicer dobro sestavljen, vendar ne smemo zanemariti 
nekaj pomembnih neskladij, ki izhajajo iz njega in na katera je bilo opozor- 
jeno tako v javni razpravi kot v samoupravnih organih zdravstvenega zava- 
rovanja kmetov. 

V javni razpravi je bilo zelo kritizirano poglavje o varstvenem dodatku 
kmetov-borcev. Rešitve, ki jih. prinaša osnutek zakona za zavarovance kmete- 
borce, niso sprejemljive. Če bi 24. člen ostal nespremenjen, bi zaradi predla- 
ganega cenzusa izgubili varstveni dodatek številni borci, ki ga sedaj prejemajo. 
Seveda pa ni realno pričakovati, da bi po sprejemu zakona kmetje-borci še bili 
upravičeni do varstvenega dodatka. Meja 800 din katastrskega dohodka, ki jo 
določa osnutek, je namreč tako nizka, da kmete — v mislih imam prave kmete 
— izključuje iz takšne možnosti. Takšen sistem bi še nadalje grobo ločeval 
kmete-borce od drugih borcev, saj v ostalih oblikah zavarovanja cenzus ni 
omenjen. 

Zavzemam se za to, da se predlagani cenzus odpravi in da se da kmetom- 
borcem možnost, da se vsaj z minimalno pokojnino približajo drugim borcem. 

Najtežje vprašanje tega zavarovanja je vsekakor financiranje. Osnutek v 
38. -členu — po mojem mnenju — dovolj posrečeno rešuje vprašanje sofinan- 
ciranja in daje možnost, da bo vsaj v začetni fazi zavarovanje mogoče izvesti. 
Prav gotovo pa pri konstrukciji predvidenega financiranja manjkajo temeljni 
podatki o dejanskih stroških, ki bodo nastali, ker nam ni znano niti število 
upravičencev niti število tistih, ki svojih prispevkov ne bodo zmožni plačevati 
delno ali v celoti. Gotovo je pomanjkanje teh podatkov v obrazložitvi osnutka 
zakona eno zelo pomembnih dejstev, čeprav do njih pravzaprav ni mogoče priti 
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prej, preden se zakon ne prične izvajati. Verjetno bomo z natančnejšimi po- 
datki seznanjeni šele po enem ali dveh letih izvajanja tega zakona. 

Čeprav še strinjam s predlaganim načinom sofinanciranja, ki je nakazan v 
38. členu, da namreč družba prevzema jamstvo za vse tiste zavarovance, ki 
sami ne bodo zmožni plačevati predpisanih prispevkov, pa vendarle opozarjam, 
da do neke mere ostaja odprto vprašanje višine obremenitve posameznega 
zavarovanca ter solidarnosti in vzajemnosti med zavarovanci. Solidarnost v raz- 
lični višini prispevka je nakazana v 34. členu in sicer tako, da se del stroškov 
predpiše v odstotku na katastrski dohodek. Menim, da je tako opredeljena soli- 
darnost za enako pokojnino in enake pravice dovolj visoka. Računi namreč 
kažejo, da bo razlika med najnižjo iin najvišjo obremenitvijo več kot dvakratna. 
Razen tega to pomeni, da bo obremenitev zavarovanca, upoštevajoč predvidene 
stroške zavarovanja pri gospodarski moči kmeta s 5000 dinarji katastrskega 
dohodka, enaka tretjini pričakovane pravice, medtem ko bo najvišja obreme- 
nitev zavarovanca znašala več kot polovico predvidene pokojnine. Takšne in 
tako obsežne solidarnosti v delavskem pokojninskem zavarovanju ne poznamo. 
Sicer pa sistemov tudi ni mogoče primerjati, ker v delavskem zavarovanju ne 
gre za neposredno obremenitev zavarovancev. Poleg tega je delavsko invalidsko 
in pokojninsko zavarovanje kljub neprimerno večjim ugodnostim mnogo ce- 
nejše, saj znašajo stroški v poprečju le okoli 22 '°/» pričakovane pokojnine, med- 
tem, ko je predvideno starostno zavarovanje kmetov kljub preprostosti in cene- 
nosti skoraj dvakrat dražje od predvidene pokojnine. Kmetje in samoupravni 
organi zdravstvenega zavrovanja kmetov so poudarili, da so kljub navedenim 
hibam pripravljeni sprejeti takšne obremenitve, ker pač upoštevajo situacijo, v 
kakršni živijo, toda pod pogojem, da se zakon čimprej sprejme. 

Samoupravne organe pa skrbi nadaljnji razvoj tega zavarovanja. Dose- 
danje razslojevanje kmečkega prebivalstva in obstoječa starostna struktura sta 
kriva za takšno stanje. Danes se samo od dohodkov iz kmetijstva preživlja le 
približno tretjina lastnikov kmečkih gospodarstev, medtem ko 2h lastnikov ži- 
vita od drugih dohodkov in jim je kmetijstvo le dodaten vir dohodkov. 

Tudi v prihodnje lahko pričakujemo, da se bo razslojevanje nadaljevalo in 
to v enakem, če ne v večjem obsegu. To pa pomeni, da bo prešlo vse več zemlje 
v nekmečke roke in da bo krog aktivnih zavarovancev vse manjši. 

V prihodnjih štirih, petih ali šestih letih naj bi bilo urejeno in izboljšano 
vsaj 10 000 kmetij. To pomeni, da bodo vsaj ti kmetje toliko ekonomsko spo- 
sobni, da bodo — verjetno kot kooperanti — kandidati za delavsko pokojninsko 
zavarovanje in tako izločeni od starostnega zavarovanja kmetov. Tako hitro 
upadanje števila predvsem aktivnih zavarovancev pa lahko povzroči tudi velike 
spremembe v samem financiranju zavarovanja in posredno tudi v obremenitvi 
posameznega zavarovanca. 

Rad bi opozoril še na neskladje, ki izhaja iz osnutka zakona. V njem je 
posebej poudarjena nujnost solidarnosti med zavarovanci, prezre pa se vza- 
jemnost predvsem zavezancev prispevka za to zavarovanje, ki niso zavarovanci 
tega zavarovanja. 

V primeru, da prevzemnik posestva ni kmet, pa ima na prevzetem po- 
sestvu upokojenca, mora plačevati prispevke le toliko časa, dokler upokojenec 
uživa pokojnino. To je razvidno iz 31. člena. Običajno gre v takšnih primerih 
za manjša posestva. To pomeni, da bo sklad prejemal v najboljšem primeru 
poprečni prispevek od nekega posestva, izplačevati bo pa moral celotno pokoj- 
nino, ki bo v poprečju vsaj dvakrat večja od prispevka. Ko preneha izplače- 



26. seja 517 

vanje pokojnine, preneha tudi obveznost plačevanja prispevkov. Ker pa takšni 
primeri ne bodo le izjema — sodeč po dosedanji praksi iz zdravstvenega zava- 
rovanja — lahko pomenijo tudi hudo finančno breme za sklad. To se ne ujema 
z načelom vzajemnosti zavarovanja, še zlasti, ker gre praviloma v vseh primerih 
za eksistenčno bolje situirane zavezance, kot pa so zavarovanci-kmetje. 

Ker bodo zavarovanci starostnega zavarovanja kmetov proti svoji volji iz- 
postavljeni takšnim gibanjem, kot sem jih omenil, in posledicam, ki iz tega 
izhajajo, so bili delegati zveze skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov 
mnenja, da je treba višino prispevka, ki ga je zavarovanec dolžan plačati, ne- 
koliko omejiti. Opirajo se na dejstvo, da so sedanji predvideni stroški izraču- 
nani tako, da znaša obremenitev zavarovanca, ki ima 5000 dinarjev katastrskega 
dohodka, natančno tretjino predvidene pokojnine. Ce se torej sprejme odstavek, 
kot ga predlaga zveza skupnosti, bi sedanjo strukturo financiranja v ničemer 
ne spreminjali, ohranila pa bi se tudi solidarnost med zavarovanci, kot je to 
v osnutku predvideno. S tem bi zavarovancem samo omogočili, da bi v prihod- 
njem obdobju, če bi se starostna struktura zavarovancev še poslabšala, ne bili 
obremenjeni s prispveki, ki bi bili enaki pokojnini ali še celo višji. Naj vas 
opozorim na to, da se že sedaj predvideva, da bo v nekaterih primerih pri- 
spevek večji od polovice pričakovane pokojnine in ta za kmete, ki imajo višji 
katastrski dohodek. Ce torej prispevki presežejo določeno mejo glede na pri- 
čakovano pravico, prav gotovo ne gre več za zavarovanje in s tem le-ta tudi 
izgubi vsak smisel, pa naj gre za kakršnekoli interese. 

Morda je prav, da vas opozorim, da se predvideva trenutno izredno nizka 
pokojnina 250 dinarjev na meesc in da bodo zaradi tega tudi prispevki, ki jih bo 
zavarovanec moral plačevati, sorazmerno nizki. Pri povečani pokojnini, kar ne- 
izogibno sledi, pa bodo vsekakor višji tudi prispevki in zaradi predlagane soli- 
darnosti bodo za nekatere ti zneski previsoki ter jih bodo verjetno tudi težko 
plačali. 

Na koncu bi hotel opozoriti le še na različna merila za odmerno osnovo, kar 
obravnava 34. člen, in na način izpeljave tega določila. 

Mnenja sem, da se pri obremenjevanju posestnika, ki je zavezanec pri- 
spevka, ne smejo ustvarjati nobene razlike pri določanju odmerne osnove, ki je 
podlaga za izračun prispevka. Razen tega menim, da bi v (praksi zelo težko iz- 
peljali določilo, da je treba ugotoviti vse dohodke zavarovanca in članov njiho- 
vega gospodinjstva, če so pač interesenti za to zavarovanje. Takšno ugotavljanje 
dohodka pri posameznikih, dokler tega ne vpelje davčna služba za vse svoje 
zavezance, bi bilo za skupnost starostnega zavarovanja kmetov izredno zamo- 
tano in drago delo, finančnega uspeha pa gotovo ne bi dosegli. 

Predlagatelj sam v obrazložitvi omenja, naj bi v praksi uporabljali za od- 
merno osnovo le katastrski dohodek in dohodek od gozda, tako kot je to pred- 
videno za nezavarovance-za vezan ce prispevka za starostno zavarovanje. Zato bi 
bilo prav, da se v zakonu tako določi tudi za zavarovance. 

Ce bo zakon o davkih Občanov v delu, ki obravnava način določanja do- 
hodkov zasebnega kmeta, spremenjen, potem se lahko ustrezno spremeni tudi 
določilo 34. člena tega zakona. Vendarle bo morala biti odmerna osnova za vse 
zavarovance in zavezance tega zavarovanja enaka. 

V svoji razpravi sem se omejil le na najbolj kočljiva vprašanja, ki jih ob- 
ravnava predloženi osnutek zakona, in na zahteve, ki so bile dane v javni raz- 
pravi. Pri tem bi rad poudaril, da so si samoupravni organi zdravstvenega 
zavarovanja kmetov močno prizadevali, da s svojimi predlogi in dopolnili ne 
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bi podirali predvidenega koncepta zakona, temveč le odpravili najbolj grobe 
odklone od zahtev, ki so jih dajali zavarovanci. 

Tovariš predsednik, če dovoliš, bi prebral predlog zveze skupnosti zdrav- 
stvenega zavarovanja kmetov. Zveza je dala pismeno nekatere predloge k posa- 
meznim členom osnutka, pa jih zaradi .prekratkega časa od seje, ki jo je imela 
zveza, do današnje seje ni bilo mogoče razmnožiti. 

Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov predlaga k posamez- 
nim členom naslednje dopolnitve, ki se skoraj v celoti ujemajo tudi s predlogi 
odbora za invalidsko in pokojninsko zavarovanje in delno tudi s predlogi zako- 
nodaj no-pravne komisije. 

K 18. členu: V 1. točki naj se opusti besedica »izključno«. 
K 19. členu: V drugi točki naj se doda besedilo: »po prvi in drugi točki 

17. člena« ter »dopolni starost 55 let«. 
K 24. členu: Pred 1. točko naj se postavi vejica in doda besedilo iz druge 

točke, besedilo 1. točke pa naj odpade. 
K 25. členu: Namesto pike se doda besedilo »in splošni aikti skupnosti.« 
K 31. členu: V drugem odstavku naj se doda besedilo: »tako kot je dolo- 

čeno v predpisih in prispevkih od osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti«. 
K 34. členu: Drugi odstavek naj se spremeni tako, da se glasi: »Odmerno 

osnovo pri zavezancih prispevka (30. člen) tvori letni katastrski dohodek in 
dohoddk iz gozda zavarovanca in tistih članov gospodinjstva, ki so opravičeni 
do pokojnine po tem zakonu.« 

K 36. členu: Člen naj se dopolni z besedilom: »Predpisani prispevek zave- 
zancev za osnovo do 5000 dinarjev ne sme presegati zneska tretjine pričakovane 
pravice iz 19. člena.« 

Obrazložitev sem bolj ah manj že dal v okviru moje diskusije, razen k 
prvim točkam, z zadevnimi predlogi pa se strinjajo tudi odbori. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Kdo še želi besedo? Besedo ima pred- 
stavnica republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, 
tovarišica Nada Majcen. 

Nada Majcen: Tovarišice in tovariši poslanci! Ker je bila javna raz- 
prava o izhodiščih zaupana Socialistični zvezi, menim, da je prav, da zbor na 
kratko seznanim z njenim potekom. 

Na terenu je bilo za razpravo o starostnem zavarovanju kmetov veliko za- 
nimanje. O izhodiščih so razpravljali številni forumi: Socialistična zveza, Zveza 
komunistov, Zveza združenj borcev NOV, nekateri sveti občinskih skupščin in 
celo nekatere občinske skupščine, sveti kooperantov, vse skupnosti zdravstve- 
nega zavarovanja kmetov itd. Menim, da je najpomembnejše, da so se razprav 
na terenu udeležili tudi kmetje in sicer več kot 12 000 kmetov oziroma 20% 
bodočih zavarovancev. To dejstvo nas zavezuje, da nekatere stvari rešujemo 
tako v interesu in v korist družbene skupnosti kot kmetov. Razprava se nikjer 
ni omejila samo na vprašanje starostnega zavarovanja. Nasprotno, razširila se 
je dosledno in povsod na vprašanja kmetijstva in opozorila na pomanjkljivosti 
v sedanji kmetijski politiki in na vse težave našega družbenega razvoja. 

Nimam namena, da bi vas seznanila z vsemi pripombami oziroma upra- 
vičenimi in tudi neupravičenimi očitki kmetov, ker bi se s tem razprava zelo 
zavlekla. Vendar menim — ker smo povzeli javno razpravo in dali povzetek 
tudi skupini, ki je pripravljala osnutek — da moram opozoriti vsaj na nekatera 
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stališča, ki so jih sprejeli predsedstvo, izvršni odbor in vse sekcije socialistične 
zveze. 

Seveda vsi vemo, da je bilo prvo vprašanje javne razprave način finan- 
ciranja. Teze so predvidevale, naj bi družbenopolitične skupnosti prispevale 1h 
potrebnih sredstev, 2/s pa naj bi prispevali kmetje. Vsi so se zavzemali Za to, 
da bi moral biti iz že znanih razlogov prispevek družbenopolitičnih skupnosti 
večji. V naših sklepih smo tudi skupnosti zdravstvenega zavarovanja predlagali, 
da je treba že v osnutku zakona določiti, da bodo družbenopolitične skupnosti 
krile polovico stroškov. Socialistična zveza pa je vztrajala pri tem, da prispevek 
ne bi smel preseči polovice stroškov, ker bi sicer podrli finančne programe ob- 
činskih skupščin in republike. Predlagano razmerje 50 '%» : 50'"/a v osnutku za- 
kona res ni izrecno omenjeno, vendar menim, da 38. člen zadovoljivo rešuje to 
vprašanje, le nekatere določbe so še nekoliko nejasne. 

Ko smo si prizadevali za večjo participacijo družbe, je šlo predvsem za tri 
usmeritve: 1. zmanjšanje prispevka kmetov, 2. večja pokojnina — za kar so se 
kmetje zelo zavzemali, češ da je predlagana zgolj socialna podpora in 3. zni- 
žanje starostne meje za pridobitev pravic do pokojnine. 

Moram poudariti, da je vprašanje višine pokojnine v osnutku zakona pri- 
merno rešeno. Osnutek zakona določa, da lahko skupščina republiške skupnosti 
in skupščina SR Slovenije sporazumno zvišata pokojnino, ki znaša 250 din, se- 
veda glede na razpoložljiva sredstva. Če bodo dotekla zadostna sredstva oziroma 
če bodo izračuni realni, bo lahko pokojnina valorizirana že leta 1973. 

Nadalje smo se zavzemali za hitrejše zajemanje stare populacije, kar naj 
bi prav tako šlo na račun družbene skupnosti. Menim, da je 38. člen kljub izra- 
čunom za vse skupaj velika neznanka, upoštevajoč pri tem 39. člen, ki zelo 
natančno našteva Okolnosti, zaradi katerih lahko občinska skupščina zniža pri- 
spevek kmeta. Glede na navedeno menim, naj bi odločitev o starostni dobi pre- 
pustili skupnosti zdravstvenega zavarovanja in skupščini, ker bomo v letu 1972 
že vedeli, koliko je zavezancev prispevka in kako izpolnjujejo svoje obveznosti. 

Predlog, da bi 70 in več let stare osebe pravico do pokojnine lahko uveljav- 
ljale že prej, torej pred 1. 1. 1971, smo podprli predvsem zato, ker bi znašali 
stroški za to populacijo — če računamo 250 dinarjev na mesec za približno 13 
tisoč ljudi — približno 37 milijonov dinarjev letno. Teze pa so predvidevale, naj 
bi se po letu 1967 zbralo 39 milijonov. Menili smo, da bi najbrž več pomagali, 
če bi ravnali po starem načelu: »Kdor hitro da, dvakrat da.« S tem bi ustvarili 
primerno družbenopolitično ozračje in tudi socialne probleme bi hitreje reševali. 

Pri tem ne gre prezreti, da osebe, ki so stare 70 let, za 8 let presegajo po- 
prečno starostno dobo moških v Sloveniji, tiste, ki so stare 75 let, pa za 13 let. 
Torej jim dajemo minimalne možnosti za pridobitev pravice, če bi jo pridobile 
šele čez dve leti. Zato ne bi bilo narobe, če bi tudi to vprašanje pustili odprto, 
in naj bi ga reševali skupščina in skupnost, ko bosta v letu 1972 že razpolagali 
z nekaterimi pomembnimi kazalci. Dobro vemo, da katastrski dohodek ni realna 
osnova za ugotavljanje dohodka. Tako ima npr. nekdo zelo velik katastrski do- 
hodek, v resnici pa majhen dohodek, drugi pa ima izredno nizek katastrski 
dohodek, pa velike dohodke iz drugih virov, ker se ukvarja tudi z drugimi de- 
javnostmi. Menim, da bo popis v letu 1972, ki so ga nekatere občine že opravile, 
te stvari verjetno bolje osvetlil. 

Pohvalno se moram izraziti o predvideni rešitvi vprašanja prepustitve po- 
sestva. Javna razprava se je zavzela za črtanje določila o predaji posestva. 
Organi Socialistične zveze te zahteve niso mogli v celoti sprejeti, ker so se 
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posvetovanj v glavnem udeležili starejši kmetje, ne pa tudi mlajši, ki so zelo 
zainteresirani za prevzem posestva in so v razpravah poudarjali, da je predlog 
zelo realen in pameten. Med izdelavo predloga zakona se bodo nekatere zadeve 
nedvomno razjasnile. 

Podpiram predloge za spremembo cenzusa za pridobitev varstvenega do- 
datka kmetov-borcev. O tem, kar je tovariš Zidar povedal, da bodo dane pri- 
pombe upoštevali pri izdelavi predloga zakona, ker sedaj predlagana rešitev res 
ni sprejemljiva, pa ne bi več govorila. 

Glede solidarnosti kmetov so republiška konferenca oziroma njeni organi 
odločno zavzeli stališče, da se solidarnost v okviru tega zavarovanja dosledno 
iapelje. Kateri razlogi terjajo tako stališče, je že povedal tovariš Zidar in se 
z njim v celoti strinjam, zlasti še, če upoštevamo, da pride solidarnost v poštev 
samo pri četrtini stroškov. Menim, pa, da je treba tudi sicer vztrajati na načelu 
solidarnosti, ki je uveljavljeno tudi v delavskem zavarovanju. Hkrati ne smemo 
prezreti tega, da se narodni dohodek kmetov giblje od 1300 do več kot 11 000 
din. Torej gre za znaten razpon, ki terja, da so prispevki v skladu z gmotno 
sposobnostjo človeka. Tako menim, da je rešitev v tezah sprejemljiva. 

Drugi predlogi Socialistične zveze so v glavnem bolj ali manj sprejeti. Ni 
pa bil sprejet naš predlog —> tudi naša zahteva je navedena v obrazložitvi — 
glede stoodstotnih kmečkih invalidov, ki so postali invalidi zaradi kmečkega 
dela, in- glede kmečkih invalidnih otrok. V obrazložitvi je rečeno, da tega vpra- 
šanja ni mogoče urediti v zakonu, ker o tem nimamo nikakršnih kazalcev. Me- 
nim, da se v tem trenutku s takim stališčem lahko strinjamo, ker je položaj 
resnično takšen. Toda zgolj pojasnilo, da ne poznamo situacije in da bo to vpra- 
šanje reševal invalidskoHpokojninski sistem, ne zadošča. Menim, da bi morali 
tudi od tega foruma terjati, da takoj začne proučevati in analizirati omenjeni 
problem. Iz lastnih izkušenj lahko povem, da smo kakšnih 6 let samo govorili, 
da problema civilnih žrtev vojne ne moremo rešiti, ker nimamo podatkov. 
Bojim se, da bo v tem primeru tudi tako, če ne bomo takoj ugotovili, kakšno 
je stanje. Invalidne otroke je treba v celoti obravnavati v okviru invalidsko- 
pokojninskega zavarovanja in jih enačiti z drugimi invalidnimi otroki Slove- 
nije, prav tako pa tudi stoodstotne invalide-kmete. Zato menim, da bi morali 
pohiteti, da se ne bi takrat, ko bomo sprejemali sistem invalidsko-pokojninskega 
zavarovanja ah ko bomo spreminjali oziroma dopolnjevali ta zakon, znova spra- 
ševali, koliko je teh ljudi in kako naj jih rešujemo. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Kdo še želi besedo? Besedo ima po- 
slanec Franc Kosmač. 

Franc Kosmač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Delim mnenje tovariša Vodeta, ki je rekel, da je zadovoljen, da je osnutek za- 
kona predložen skupščini, tudi če ne rešuje vseh problemov. Pred letom dni je 
prav ta visoki dom sprejel zakon, ki za republiko ni bil predrag in je imel na 
terenu izredno dober odmev. To je bil zakon v pomoči novorojenemu otroku ne 
glede na to, ah gre za otroka kmeta, delavca ali cigana. Torej zakon ni delal 
razlike med njimi. Vendar imam nekaj pripomb k osnutku. Zadovoljen sem, ker 
je upošteval vse želje, ki so jih kmetje izrazih na zborih kmetov in ker je Soci- 
alistična zveza zborovanja kmetov izredno dobro organizirala. Ker sem se ude- 
ležil desetih takih zborov v štirih občinah, lahko povem, da je bilo povsod 
slišati pripomobo glede kriterija, kdo je danes velik kmet. V tej hiši sem že 
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večkrat poudaril, da pri nas nimamo velikih kmetov. Tisti, ki je bil velik kmet, 
je imel strahovito drago proizvodnjo in jo je opustil. Vprašujem se, ali ima 
solidarnost, ki je tako zagovarjamo, s političnega stališča res tak učinek ali ne. 
Menim, da ne. Naj navedem nekaj primerov. Vzemimo kmeta, katerega pre- 
težni del premoženja so gozdovi. Naš kmet, ki dela v gozdovih, se prehladi in 
tudi zboli pri gozdarskih delih. Torej mi ga zdravimo z denarjem iz kmečke 
solidarnosti. Solidarnost pri kmetih je večja kot pri delavcih. Tisti, ki plača 
največ, plača 35-krat več od tistega, ki plača najmanj. Nisem slišal, da bi imel 
kmet velike pomisleke proti taki solidarnosti, ker je pač zdravje največja do- 
brina. Pri starostnem zavarovanju pa je drugačna situacija, ker vsi prejemajo 
enako pokojnino. 

V preteklosti so bila družbena posestva deležna znatne družbene pomoči. 
Preseneča me, kako moremo danes še vztrajati pri tako veliki obremenitvi 
kmeta, če petletni plan predvideva 10 000 vzornih kmetij. Vse te kmetije danes 
bolj ali manj rešujejo naše inflacijske težnje, ker vrednost denarja pada, kre- 
diti pa niso revalvirani in zato kmetje lahko odplačujejo svoje stroje. Lahko 
trdim, da je ta kategorija najbolj zadolžena kategorija v republiki. 

Opozoril bi še na naslednji problem. Imamo cenzus pri starostnem zava- 
rovanju, cenzus pri borcih in še druge cenzuse. Povsod je cenzus. Zato tudi ta 
zakon ne bo prepričal mladine, da bi ostala na kmetiji. Zbodla me je pripomba 
tovarišice Majcnove kot zastopnice Socialistične zveze, da so na zbore kmetov 
prišli samo starejši ljudje. Če je starostna struktura taka, da je 72'% kmečkega 
prebivalstva — gospodarjev in gospodinj — stara nad 50 let, potem mlajši 
seveda niso mogli priti, ker jih pač ni. Menim pa, da bomo z uvedbo cenzusov 
pri tem zavarovanju naredili znatno več politične škode kot koristi. Poglejmo 
samo primer. Med NOV nihče ni imel koristi od gozda, niti družba niti kmet, 
ker so jih kar iztrebljali. Tudi po vojni smo gozdove neusmiljeno sekali nekaj 
let. Danes pa kmetje plačamo — sam sem tudi gozdni posestnik — več kot 2,5 
milijarde din biološke amortizacije. Potem pa trdimo, da ni denarja. Brez vsalke 
škode bi lahko dali četrtino letne biološke amortizacije skladu zdravstvenega 
zavarovanja in to do pričetka izplačevanja pokojnin ter določili, da bodo kmetje 
za enako pokojnino v začetku plačevali enak prispevek. Če bi pokojnine po- 
večali, bi lahko tudi vprašanje prispevka drugače uredili. 

Glede na navedeno menim, da je odveč bojazen, da bi bih nekateri kmetje 
v ugodnejšem položaju. Menim, da je naša dolžnost in naloga, da predvsem ob- 
držimo tiste kmete, od katerih pričakujemo, da bodo ustvarili tržne presežke, 
nastopali kot tržni proizvajalci ter dali družbi in delovnemu človeku razme- 
roma poceni kmetijske proizvode oziroma kmetijske dobrine. V nasprotnem 
primeru bomo z uvedbo cenzusov kmečko mladino odvračali od dela na kmetiji. 
Posledica tega bo porast števila zapuščenih kmetij in postopen strahovit porast 
uvoza kmetijskih dobrin. 

Opozoril bi še na problem financiranja. Predvideni so trije partnerji finan- 
ciranja in vsi trije se bojijo. Boji se republika, da bo morala dati preveč, boji 
se tudi občina, pa tudi kmetje se bojimo, da bomo morali dati preveč. Menim, 
da bi bila bojazen odveč, če bi vzeli denar tam, kjer sem prej omenil. Odgovor 
na poslansko vprašanje, katerega smo slišali, me ni zadovoljil in bom šele zdaj 
povedal zakaj. Ker namreč ponavljamo stare stvari. Menim, da kmetje nismo 
za razširitev obsega pravic. Na vseh zborih sem bil vselej proti razširitvi ob- 
sega pravic, ker se vsi dobro zavedamo, da za to za zdaj nimamo denarja. Toda 
predvidena merila, ki jih naj upošteva občina pri izterjatvi prispevkov, so 
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zame kot harmonika. Že iz prakse vemo, da ima vsak zakon, ki ga sprejmemo, 
večje ali manjše luknje in skoznje se skušajo izmuzniti predvsem tisti, ki jih 
zakon prizadene. V tem zakonu je luknja zelo velika. Merila, ki jih zakon na- 
vaja, so kot harmonika. Lahko rečemo, da minimalno število kmetov ne bo 
zmoglo plačila prispevka, lahko pa jih bo tudi več. Kmetje sami pa se zavze- 
mamo za to, da bi bila razdelitev prispevkov optimalna in poštena. Nočemo, 
da bi se kdo neupravičeno izognil plačilu prispevka oziroma da bi bil prote- 
žiran. Zato sem trdno prepričan, da bodo morale občinske skupščine obravna- 
vati vsak primer posebej. Na podeželju je navada, da če kdo vpraša, koliko 
denarja ima sosed v žepu. ali kakšno ženo ima, dobi natančen odgovor. Ljudje, 
ki se zavzemajo za pošteno delitev prispevka za pravilno določeno solidarnost, 
bodo tudi za temeljito obravnavo posameznih primerov. To ne bo lahka naloga. 
Vsi se je bomo otepali kot maček vrele kaše, toda dejstva bodo prisilila, da jo 
opravimo. Ce bi imeli te stvari že danes urejene, se ne bi bali drug drugega. 
Lahko bi sprejeli vse predloge javne razprave in bi bili z zakonom vsi zado- 
voljni, kot je bila zadovoljna kmečka žena, ko je dobila 20 starih tisočakov za 
opremo novorojenčka. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš 
Janez Zampa, predstavnik zveze skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov. 

Janez Žampa: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Menim, da smo danes pred odločilnim trenutkom.. Spomnil sem se datuma 
29. marca 1966. leta, ko so slovenski kmetje prvič uradno zaprosili našo družbo 
za uvedbo starostnega zavarovanja kmetov na Slovenskem. Od takrat je mi- 
nilo precej časa, vendar danes zakon obravnavamo. 

Predstavniki zveze skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov in pred- 
lagatelja zakona so se večkrat sestali in o zavarovanju zelo temeljito razprav- 
ljali. Naša stališča so v glavnem usklajena, razhajamo se samo še v nekaterih 
vprašanjih, o čemer je govoril naš predsednik, poslanec Nande Vode. Kmetje 
predlagamo, da bi še pred izdelavo predloga zakona uskladili nasprotna stališča. 
Vemo, da noben oreh nima tako trde lupine, da ga kladivo ne bi strlo. 

Zato menim, da bi tudi pripombe, ki so jih dali zveza skupnosti oziroma 
kmetje, lahko spravil pod isto streho. Ne gre namreč za takšno zahtevo, da ne 
bi bilo mogoče, če bi bilo le malce dobre volje. Če to damo pod skupno streho, 
finančno to za sklad nič ne pomeni. Kot sam predlagatelj ve, gre za okoli 10 
ali 11 000 kmetov na Slovenskem. Vprašanje je, če jih je toliko sploh še, ker 
so podatki iz leta 1968, medtem pa se je stanje gotovo spremenilo. V bistvu gre 
torej za načelo, ki je pomembno za odločitev mladega slovenskega kmeta, v 
tem, ali bo ostal kmet ah bo izbral drug poklic. Razmišljal bo, kakšna bo nje- 
gova socialna varnost, kakšna bo jesen njegovega življenja. Ce imamo to pred 
očmi, potem bomo predlog zveze skupnosti verjetno morah spraviti pod to 
skupno streho. 

Izračuni pa kažejo — in predlagatelj zna bolje izračunati kot mi, kmetje — 
da to finančno pravzaprav ne pomeni veliko. Res pa je, da je bilo v javni raz- 
pravi zahtevano, naj bi znašalo razmerje udeležbe 50 : 50. Ze govorniki, po- 
slanci in predstavnica Socialistične zveze so poudarili, da ne vemo, kako se bo 
v praksi realiziral predvideni sistem financiranja: prispevek kmetov, občine in 
republike. Bistveno je, da pričnemo z izvajanjem zavarovanja, postopoma ga 
bomo tudi zboljšali. Seveda v začetku še ne bomo mogli oceniti, kaj dejansko 
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pomeni takšno financiranje. Sele leta 1975, ko bodo vsi zavarovanci stari nad 
65 let, dobivali pokojnino, bo finančna situacija jasnejša. V tem obdobju pa bi 
morali imeti pred očmi celotno gospodarsko problematiko kmetijstva in rešiti 
nekatere probleme, torej poriniti voz iz blata, malo bolj na suho. Če bomo 
zmožni to narediti, bo jesen življenja slovenskega kmeta lažja, ker mu bomo 
delno zagotovili človeku primerno življenje. 

Zelo pa bi bili prizadeti zlasti starejši kmetje, ki jih je po netočnih podat- 
kih okoli 25 do 30 tisoč, če zakon takšen ali drugačen, ne bi bil sprejet. To bi 
bil strašen udarec za kmete, in verjetno si tega ne želi nihče v tej hiši in tudi 
ne v naši družbi. 

Menim, da je cilj nas vseh, da s skupnimi močmi uvedemo starostno zava- 
rovanje kmetov na Slovenskem, seveda v okviru danih možnosti, tako da ne 
bo nihče preveč prizadet. To lahko dosežemo z malo dobre volje predlagatelja 
in tudi nas kmetov. 

V imenu ostalih regij Slovenije in v imenu zveze skupnosti čestitam novo- 
meški regiji, da se je odločila za združitev skupnosti zdravstvenega zavarovanja 
delavcev in skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov. Čestitam delavcem, 
ki so priznali, kje so rojeni, od kod izhajajo in koga so zapustili. Prosim zbor 
in republiško skupščino, da se zavzameta za to, da se tudi druge regije odločijo 
za tako združitev, da bi postopoma dosegli končni cilj enotno nacionalno zava- 
rovanje, najprej v zdravstvu, pozneje pa tudi v pokojninskem zavarovanju. 

Vse kaže, da se končno približujemo tistemu, o čemer smo pred 25 leti 
govorih, da bomo naredili. Ugotavljamo, da seme ni bilo zastonj sejano, žal je 
pa dolgo klilo. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Kdo želi besedo? Besedo ima posla- 
nec dr. Albin Pečavar. 

Dr. Albin Pečavar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Ne bi hotel zavlačevati razprave, vendar moram, upoštevajoč razprave, 
ki so bile v okviru Socialistične zveze in občinskih skupščin, da dam nekaj 
pripomb k predloženemu zakonu. 

V razpravah je bila zamisel o starostnem zavarovanju kmetov povsod dobro 
sprejeta, vendar so bile dane tudi nekatere pripombe in sicer predvsem glede 
pogojev za pridobitev pokojnine, financiranja zavarovanja in glede višine po- 
kojnine. Ugotovljeno je bilo, da ekonomska moč kmeta že sedaj ne ustreza 
obremenitvam. Zato večina kmetov ne bo zmogla oziroma bo težko zmogla bre- 
mena, ki jih bo prineslo pokojninsko zavarovanje. Določba o kritju neizter- 
janega prispevka za starostno zavarovanje kmetov je na primer za občino 
Trebnje težko sprejemljiva. Praksa kaže, da se pri sedanji obremenitvi kmečkih 
zavezancev letno izterja približno 70'% vseh dajatev. Nizka izterjava kaže na 
slabo materialno stanje kmečkih gospodarstev v občini. Z uvedbo prispevka za 
starostno zavarovanje bo izterljivost prispevkov prav gotovo še slabša, kar po- 
meni večjo obremenitev občinskega proračuna. Visok prispevek zaradi neizter- 
janih prispevkov je torej v tistih občinah, ki imajo visok odstotek kmečkega 
prebivalstva oziroma kjer je ekonomski položaj kmečkega prebivalstva neza- 
dovoljiv, torej v občinah, ki se po zakonu štejejo za manj razvite. Ker občine 
ne bodo imele novih virov dohodkov, ne bodo mogle pokriti neizterjanih pri- 
spevkov. Zato skupščina občine Trebnje predlaga, da bi nerazvitim občinam 
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republika morala zagotoviti sredstva za delno kritje neizterjanega prispevka iz 
2. točke 38. člena osnutka zakona in sicer v višini najmanj dve tretjini. 

Druga pripomba je naslednja: V razpravah je bilo zelo pogosto postav- 
ljeno vprašanje izročitve posestva kot pogoj za pridobitev pravice. Poudarjeno 
je bilo, da je na nerazvitih območjih veliko kmetij, na katerih nasledniki ne 
vidijo perspektive in zato posestva niso pripravljeni prevzeti. Z uvedbo pri- 
spevka za starostno zavarovanje bo taka pripravljenost še manjša. Ta posestva 
tudi niso privlačna za kmetijske organizacije ali za kakšnega kupca. Dogajalo 
se bo torej — na nerazvitih območjih zelo pogosto — da upravičenec do po- 
kojnine ne bo imel komu izročiti svojega posestva in da bo moral prispevek 
plačevati sam in bo zaradi delovne nesposobnosti vprašanje njegovega preživ- 
ljanja nerešeno. 

Glede izročitve posestva je še ena nejasnost in sicer, kakšne so pravice 
upravičenca takrat, ko manjši del posestva zadrži v svoji lasti. 

V razpravah se je izoblikovalo tudi stališče, da bi zakon moral vsaj delno 
predvideti tudi možnost invalidskega zavarovanja. Možnosti za poškodbe in s 
tem invalidnost so prav v kmetijstvu velike. Če takega zavarovanja ne bo, bodo 
kmetje — invalidi brez varstva in vprašanje njihovega preživljanja ne bo rešeno. 
Prav tako> ostaja po smrti nosilca zavarovanja odprto- vprašanje preživljanja 
njegovega otroka, ki je moten v telesnem ali duševnem razvoju. 

Občinske organizacije zveze borcev so ugotavljale, da ni urejeno starostno 
zavarovanje kmetov-borcev s statusom od 9. 9. 1943, ki so stani manj kot 63 let 
in so za delo nesposobni. Nesposobnosti teh kmetov-borcev — je posledica sode- 
lovanja v NOB in bi bilo potrebno njihovo varstvo urediti tako kot za borce- 
delavce. Prav iz tega razloga nai bi se pokojnine kmetov-borcev začelo izpla- 
čevati že 1. 1. 1972. 

Nadalje je še pripomba glede cenzusa 800 dinarjev. Občinska skupščina 
Trebnje predlaga, da če cenzus že mora biti, naj bi bil 3000 dinarjev, da bi ga 
približali cenzusu 2000, ki ga že imamo kot merilo zmogljivosti kmeta v zdrav- 
stvenem zavarovanju kmetov. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Kdo še želi besedo? (Ne javi 
se nihče.) Ker se nihče več ne javi k besedi, končujem razpravo in predlagam, 
da sprejme zbor naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o starostnem zavarovanju kmetov se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet, ki naj pri določitvi besedila predloga 

zakona upošteva pripombe in predloge odbora za invalidsko in pokojninsko 
zavarovanje ter invalidsko varstvo, komisije za vprašanja borcev NOV in zako- 
nodajno^pravne komisije ter stališča, pripombe in predloge, dane v razpravi 
na seji socialno-zdravstvenega zbora. 

3. Izvršni svet naj predloži predlog zakona skupščini SR Slovenije do 
31. 1. 1972. 

Dajem predlog sklepa v razpravo. Želi kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce 
ne, dajem predlog sklepa na glasovanje. 

Kdor se strinja s predlaganim sklepom, naj glasuje! (35 poslancev glasuje 
za.) Je kdo proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je bil predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o soglasju k predlogu zakona o ratifikacijii konvencije med Socialistično fede- 
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rativno republiko' Jugoslavijo in republiko Francijo glede pristojnosti in glede 
zakona, ki se uporablja na področju osebnega in rodbinskega prava. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog odloka, ki ga je 
predložil odbor republiškega zbora za družbenopolitični sistem in notranjo poli- 
tiko. Nadalje ste prejeli predlog zadevnega zveznega zakona, besedilo konvencije 
ter poročilo odbora za socialno in otroško varstvo in poročilo zakonodajno- 
pravne komisije. 

Želi predstavnik predlagatelja še ustno obrazložiti predloženi odlok? (Ne 
želi.) Želi poročevalec odbora za socialno in otroško varstvo poslanka Anica 
Okršlar še ustno dopolniti poročilo odbora? (Ne želi.) 

Pričejam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi 
k besedi, končujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. 

Kdor je za predlog odloka, naj glasuje! (35 poslancev glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je bil predlog odloka soglasno sprejet. 
Odlok bo sprejet, če ga bo v enakem besedilu sprejel tudi republiški zbor. 
Dnevni red današnje seje je izčrpan, zato končujem 26. sejo socialno-zdrav- 

stvenega zbora. 
Zaradi zagotovitve kvoruma poslance ponovno opozarjam, na pomembnost 

prihodnje seje soeialno-zdravstvenega zbora, ki bo v ponedeljek, 27. decembra. 
Za sprejem amandmajev k republiški ustavi bo namreč potrebna dvotretjinska 
večina vseh poslancev zbora, zato prosim poslance, da se seje zanesljivo ude- 
ležijo. 

(Seja je bila končana ob 13.35.) 



^detAiNO^MAVSTVENfi zbor 

27. seja 

(27. decembra 1971) 

Predsedoval: dr. Srečko Koren, 
predsednik socialno-zdravstvenega zbora 

Začetek seje ob 12.20. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri- 
čenjam 27. sejo socialno-zdravstvenega zbora skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: dr. Albin Pečavar, dr. Vida Gerbec 
in dr. Vojteh Pertot. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Na sejo zbora so bili vabljeni predstavniki izvršnega sveta skupščine SR 
Slovenije, republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo, repu- 
bliškega sekretariata za delo, republiške konference SZDL Slovenije, repu- 
bliškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, republiškega odbora sindikata de- 
lavcev družbenih dejavnosti Slovenije, zveze skupnosti zdravstvenega zava- 
rovanja delavcev, zveze skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov, skup- 
nosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji, republiške 
skupnosti otroškega varstva in skupnosti zdravstvenih zavodov Slovenije. 
Goste pozdravljam in vabim, da sodelujejo v razpravi. 

Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 26. seje zbora; 
2. predlog ustavnih amandmajev od XXV do LIH k ustavi SR Slovenije; 
3. predlog ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XXV 

do LIH k ustavi SR Slovenije; 
4. orientacijski načrt bodoče republiške zakonodaje in 
5. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem 

zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva. 
Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? Ima kdo kakšen predlog za 

spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? Ce ne, ugotavljam, da je dnevni red 
sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 26. seje zbora. Zapisnik ste prejeli 22. decembra. Ima kdo kakšno 
pripombo k zapisniku? Ce ni pripomb, ugotavljam, da je zapisnik odobren. 
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Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na predlog ustavnih 
amandmajev od XXV do LIH k ustavi SR Slovenije. 

Predlog amandmajev je na današnji seji določil republiški zbor. Zadevno 
obvestilo in sklep republiškega zbora ste pravkar prejeli. Kot gradivo za to 
točko dnevnega reda ste prejeli besedilo predloga ustavnih amandmajev, ki ga 
je pripravila skupna komisija vseh zborov skupščine SRS za ustavna vprašanja. 
Nadalje ste prejpli obrazložitev k predlogu ustavnih amandmajev in poročilo 
omenjene skupščinske komisije o upoštevanju pripomb in predlogov iz javne 
razprave k besedilu osnutka ustavnih amandmajev k ustavi SR Slovenije. 
Danes ste prejeli še pismo predsednika ustavne komisije, s katerim sporoča 
republiškemu zboru, da sprejema amandma dr. Vojana Rusa k XXVI. ustav- 
nemu amandmaju, ne sprejema pa njegovih amandmajev k 1. točki XXV. in 
5. točki XXXIV. ustavnega amandmaja in popravek besedila predloga ustavnih 
amandmajev od XXV do LIH k ustavi SR Slovenije. 

Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda, ki jo je podal predsednik 
skupne komisije vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja 
tovariš Sergej Kraigher, smo že poslušali na seji republiškega zbora. Obveščam 
vas, da je republiški zbor za svojega predstavnika na seji našega zbora določil 
poslanca Janka Cesnika, predsednika zakonodajno-pravne komisije. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ce se nihče ne javi, končujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje. Pri tem opozarjam na določbo 2. točke 
X. amandmaja k ustavi SR Slovenije, po kateri je sprememba ustave v zboru 
sprejeta, če zanjo glasujeta 2/3 vseh članov zbora, torej več kot 40 poslancev 
našega zbora. Ker ni bilo predlogov za spremembe oziroma dopolnitve pred- 
loženih ustavnih amandmajev, predlagam, da o vseh ustavnih amandmajih gla- 
sujemo skupno. S tem bistveno skrajšamo in racionaliziramo proceduro. Se 
strinjate s tem predlogom? Ker ni pripomb, ugotavljam, da je predlog sprejet. 
Na glasovanje dajem naslednji sklep: 

Na podlagi ustavnega amandmaja X k ustavi SR Slovenije je sotiatoo-zdrav- 
stveni zbor skupščine SR Slovenije na seji dne 27. decembra 1971 sprejel na- 
slednji sklep: 

1. Sprejme se predlog ustavnih amandmajev od XXV do LIII k ustavi SR 
Slovenije v besedilu, kot ga je določil republiški zbor skupščine SR Slovenije. 

2. O tem. se obvestijo drugi zbori skupščine SR Slovenije. 
Kdo se strinja s tem sklepom, naj dvigne roko-! (Vsi poslanci dvignejo roko.) 

.Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel sklep in bom o tem obvestil druge 

zbore skupščine SR Slovenije. Pri štetju sem tudi ugotovil, da je prisotnih več 
kot 50 poslancev, to se pravi, da smo imeli potrebni dvotretjinski kvorum. 

Na naslednjo točko bomo lahko prešli šele, ko bomo dobili sklep republi- 
škega zbora o določitvi predloga ustavnega zakona. Ker sklepa še nimamo, 
odrejam začasni odmor oziroma se strinjam s predlogom, ki so ga dali nekateri 
poslanci, da lahko preidemo na 5. točko dnevnega reda, to je na 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem zavarova- 
nju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva. 

Kot gradivo' za to 'točko dnevnega reda ste z gradivom za prejšnjo sejo 
našega zbora sprejeli predlog zakona, ki ga je skupščini predložil izvršni svet. 
Nadalje ste 23. decembra prejeli poročilo odbora za zdravstvo in zdravstveno 
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zavarovanje, poročilo zakonodajno-pravne komisije ter amandmaja izvršnega 
sveta k 1. in 3.-a členu predloga zakona. 

Danes ste prejeli še amandma poslanca dr. Stjepana Bunte k 2. in 3. členu 
predloga zakona. Želi predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti predlog 
zakona? (Za enkrat ne želi.) Zeli poročevalec odbora za zdravstvo in zdravstveno 
zavarovanje dr. Mitja Mrgole še ustno dopolniti poročilo odbora? (Zeli.) Besedo 
ima poslanec dr. Mitja Mrgole. 

Dr. Mitja Mrgole: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci'! 
V dodatnem poročilu bi se omejil samo na predlog o skrajšanem postopku in 
na dejstva, ki utemeljujejo skrajšani postopek. Kot veste, vsebuje zakon samo 
tiste rešitve, ki jih je treba sprejeti še pred koncem leta, ker preneha veljati 
zvezni zakon, zaradi katerega smo morali v našo zakonodajo sprejeti tudi take 
določbe, proti katerim se je izrekla javna razprava ob sprejemanju tega zakona. 

1. Z zakonom prenašamo pravico odločanja o participaciji za nekatere 
oblike zdravstvenega varstva na same zavarovance in bodo lahko zavarovanci 
prek samoupravnih organov zdravstvenega zavarovanja ta prašanja samostojno 
urejali. S tem jim izkazujemo vse zaupanje. 

2. Socialno-zdravstveni zbor je že na eni prejšnjih sej podprl stališče, naj 
skupnostim zdravstvenega zavarovanja kmetom omogočimo, da določijo prispe- 
vek v pavšalnem znesku ne le na zavarovano osebo, temveč tudi na zavarovano 
gospodarstvo oziroma na zavarovanca. Javna razprava je to odločno zahtevala 
že takrat. Tega pa tedaj zaradi določb zveznega zakona nismo mogli urediti. 
Vemo, da sta dve skupnosti v Sloveniji določila že kršili. 

3. Dolgoletno zahtevo, da se vojaški vojni invalidi oprostijo plačila parti- 
cipacije za zdravila, je podprla tudi komisija skupščine SR Slovenije za vpra- 
šanja borcev NOV. S tem zakonom, urejujemo tudi to vprašanje. 

4. Treba je opozoriti na amandma, ki ga je izvršni svet sprejel k 3. a členu. 
Lahko bi se namreč zgodilo, da bi bilo nadomestilo osebnega dohodka zaradi 
upoštevanja osebnega dohodka iz preteklega leta in zaradi povečanja življenj- 
skih stroškov in osebnih dohodkov nižje od 50,0/» tekočega osebnega dohodka. 
To pa bi bilo pod minimumom, ki ga določa mednarodna konvencija. Prav 
zaradi tega moramo ta vprašanja urediti pred koncem leta. 

Dovolite mi, da zbor obvestim, da je republiški zfoor ta zakon že sprejel 
v besedilu, ki je bilo predloženo tudi nam. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Preden preidemo k razpravi, 
mora zbor odločiti o predlogu izvršnega sveta, da se predloženi zakon obravnava 
po skrajšanem postopku kot predlog zakona. Predlog je podprl tudi naš odbor 
za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje. Zeli kdo razpravljati o tem predlogu? 
(Ne.) Ker se nihče ne javi k besedi, končujem razpravo in dajem na glasovanje 
predlog izvršnega sveta, da se zakon obravnava po skrajšanem postopku kot 
predlog zakona. Kdor je za ta predlog, naj dvigne roko! (37 poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (11 poslancev.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (7 poslancev.) 

Ugotavljam, da je predlog za obravnavo zakona po skrajšanem postopku 
sprejet z večino glasov. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec dr. Stjepan 
Bunta. 
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Dr. Stjepan Bunta: Oglašam se k besedi, ker bi želel obširneje obraz- 
ložiti predloženi amandma k predlogu zakona. Slišali smo obrazložitev dr. Mrgo- 
leta, pred seboj pa imamo tudi poročilo našega odbora, v katerem je že na prvi 
strani zapisano, da se je manjšina v odboru izrekla proti obravnavi zakona po 
skrajšanem postopku. Nadalje je med drugim zapisano, da je skupina sicer 
menila, da predlagana rešitev navidez krepi samoupravo zavarovancev, v bistvu 
pa spodkopuje sistem zdravstvenega zavarovanja itd. 

Najprej pomislek o predlogu za skrajšani oziroma hitri postopek, po kakrš- 
nem naj bi zakon sprejeli. Pripomba ne velja samo za ta primer, temveč tudi 
za druge primere sprejemanja zakonov v naši skupščini, kajti zadnje čase 
sprejemamo zakone samo po skrajšanem in tudi po hitrem postopku. Da bo 
zvezni zakon nehal veljati 31. 12. 1971, smo vedeli ne šele pred 14 dnevi, ampak 
že pred meseci. Zato menim, da bi morali tak zakon sprejemati po normalnem 
postopku in poslancem omogočiti, da bi sodelovali že pri pripravi zakona. 

Amandma sem med drugim predložil tudi zaradi tega, ker je bila takoj 
po seji odbora izrečena obsodba vseh tistih poslancev, ki se s predlagano rešit- 
vijo v zakonu niso strinjali oziroma so imeli pomisleke, češ da sedaj vsaj vemo, 
kdo je za samoupravno besedo in kdo za trdo roko. Menim, da si takšnega 
etiketiranja — ne glede na to, kdo to počne — na račun poslancev, kateri se 
ne strinjajo s predlogom, ki sicer zadeva samoupravni mehanizem naše družbe, 
ne smemo dovoliti in da takšne načine v prihodnje raje opustimo. 

Morda ima sistem obveznega zavarovanja in obveznih oblik zdravstvenega 
varstva v sebi nekaj »zveznega«, nekaj »centralističnega«. Ne trdim, da ne. 
Kajti ideja se je rodila takrat, ko smo imeli center. Samo ne pozabimo, da smo 
se za takšne oblike zdravstvenega varstva ogreli tudi v naši republiki. Ne 
pozabimo tudi tega, da smo hoteli celo širiti Obseg pravic v okviru obveznih 
oblik zdravstvenega varstva in da smo se za to zavestno odločili takrat, ko smo 
zakon sprejemali. Kajti hoteli smo zavarovati družbo in prebivalstvo pred vsemi 
škodljivimi vplivi,' ki jih posameznik ne zna ah ne more zaznati in oceniti kot 
škodljive. Pri tem smo mislili predvsem na nalezljive bolezni in na številne 
druge škodljive vplive. Prav tako smo hoteli zagotoviti maksimalno in najboljše 
zdravstveno varstvo tistemu delu prebivalstva, na katerem — lahko rečemo — 
temelji naša prihodnost, se pravi otrokom in materam. In to prav na področju 
obveznih oblik zdravstvenega varstva. 

Ne trdim, da so sedaj veljavne oblike obveznega zdravstvenega varstva 
najidealnejše in najboljše. Nasprotno. Menim — in to sem poudaril tudi takrat, 
ko smo zakon sprejemali — da je v zakonu marsikaj, kar ne ustreza, in tudi 
marsikaj, kar je že preživeto. Prepričan sem, da bi iz obveznih oblik zdravstve- 
nega varstva lahko nekatere oblike črtali, morda za nekatere predpisali partici- 
pacijo. Ce omenim samo svoje delovno področje, področje venerologije, bi pred- 
pisal participacijo — in to stoodstotno — bolnikom, ki pridejo z reinfekcijo od 
istega vira okužbe, mi pa njihovo zdravljenje plačujemo iz svojega žepa. Takih 
primerov je več, ne le v moji, temveč tudi v drugih strokah. Toda za spremembo 
sistema obveznih oblik zdravstvenega varstva potrebujemo daljšo dobo in teme- 
ljito proučitev in je ni mogoče izvesti na pete na glavo. Nadalje menim, da bi 
to nalogo lažje in bolj strokovno opravili na nivoju republike in ne na nivoju 
komunalne skupnosti. Če pravim, da bi jo na nivoju repubhke opravili lažje 
kot na nivoju skupnosti, ki nima dovolj strokovnih služb, s tem ne kritiziram 
samouprave. Ne morem tudi mimo tega, da smo pred nekaj dnevi od republi- 
škega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo dobili — najbrž ne vsi 
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poslanci — dokaj obsežno gradivo, ki obsega tudi predloge za rešitev nekaterih 
nejasnih vprašanj o sedanjih obveznih oblikah zdravstevnega varstva in uvedbi 
novih obveznih oblik zdravstvenega varstva v zvezi z revizijo zakona. Gradivo, 
ki obsega 21 strani, terja od številnih strokovnih služb, klinik in drugih jasne 
in tehtne odgovore. Se preden smo prišli do njih, smo že predlagali zakon, ki 
vse to podira. Tega vprašanja ne bom podrobno obravnaval, ker tukaj ni mesto 
za to. Naj opozorim samo na to, da so našteta vsa sporna vprašanja, ki jih 
kaže strokovno, premišljeno in postopno rešiti in upoštevati pri reviziji zakona. 

Še nekaj misli o predlogu za uredbo participacije za obvezne oblike zdrav- 
stvenega varstva. Zavedati se moramo dejstva, da je participacija, kakršno danes 
poznamo v zdravstvenem zavarovanju, le fiskalni instrument, vir dohodkov za 
kritje izdatkov oziroma za bilanciranje razlik med dohodki in izdatki do đolo- 
čene meje, če to družbenopolitične skupnosti dovolijo oziroma sprejmejo. Da 
je participacija, kakršno sedaj predpisujemo, praktično izgubila tisti pomen, ki 
ga je imela ob uvedbi, ko smo predvidevali, da gre za vzgojni instrument 
O tem sem že večkrat govoril. Tudi pri sprejemanju zakona sem poudaril, da 
gre za vprašanje, ki ni urejeno in tudi še danes ni urejeno. O tem sem govoril 
pred petimi leti, ko smo začeli participacijo uvajati. Pisal sem o tem in pred- 
lagal rešitve. Toda v teh petih letih nismo storili niti koraka, da bi bila parti- 
cipacija pravičnejša in da bi imela svojo funkcijo. Nasprotno, postala je fiskalni 
instrument. Če jo bomo dopustih tudi za obvezne oblike zdravstvenega varstva, 
kdo nam bo zagotovil, da tudi ta participacija čez čas ne bo postala fiskalni 
instrument in prizadela prav tiste, ki so najbolj ogroženi. 

Ne da bi.zavlačeval razprave s participacijo, kajti o njej je bilo že dovolj 
povedano. Poudarjam, da se .ne strinjam s takšno participacijo, ki enako priza- 
deva pravzaprav vse. Če se zopet vrnem na svojo stroko, lahko trdim, da je 
v mojem oddelku 30'% ali celo 40 ®/o> »bolnikov«, ki se zdravijo zaradi kozmetič- 
nih napak ali zaradi dlak, ki niso na pravem mestu ali pa jih je preveč. Se 
malo, pa bom začel vrtati ušesa za uhane. Tudi to zdravljenje plačujejo skladi 
zdravstvenega zavarovanja iz sredstev, zbranih s participacijo za prvi pregled. 
Hkrati pa mora bolnik-kadilec, kateremu pomeni steklenička zdravil življenje 
ali smrt, plačati za zdravila participacijo 400 din. Menim, da to ni v redu. Če 
bomo take stvari dopustili tudi na drugem področju, se sprašujem, katera stro- 
kovna služba, ki bo na nivoju skupnosti to lahko uredila. To je naša dolžnost, 
dolžnost najvišjih strokovnih vrhov in tudi republiškega upravnega organa. 

Strinjam se tudi z ugotovitvijo, ki nam jo gospodarstveniki ves čas dajejo 
pod nos, to je, da zdravstvo veliko porablja. Res je, da veliko porablja, morda 
veliko več, kot bi smelo. Vendar ne porablja zdravstveni delavec, torej tisti, 
ki zagotavlja zdravstveno oskrbo, ampak naš porabnik, porabniško usmerjeni 
državljan, ki ga z nekaterimi regulativami ne znamo omejevati v porabi ozi- 
roma ne znamo, omejiti tiste porabe, za katero smo prepričani, da ni racionalna. 

Toliko v pojasnilo amandmaju k drugemu členu predloženega zakona. 
Kar zadeva amandma k 3. členu predloga zakona, da se vojaški vojni inva- 

lidi oprostijo plačevanja participacije pri zdravilih, menim, da hkrati, ko za 
nekatere oblike zdravstvenega varstva participacijo na novo uvajamo, je ne 
moremo brez strokovnih analiz in brez tehtnega premisleka za druge oblike 
črtati. Strinjam se s tem, da so med vojaškimi invalidi taki, ki bi jih morah 
oprostiti vsake participacije, torej ne samo za zdravila. Toda ne pozabimo, da 
so med vojaškimi invalidi tudi taki, katerih dohodki in osebni standard dovo- 
ljuje razkošje za naše družbene razmere, ob njih pa imamo heroje in invalide 
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socialistične graditve in dela, ki so po letu 1945 — brigadirji na progah itd. — 
postali invalidi in ki imajo skromne dohodke, vendar zanje ne uvajamo nobenih 
kriterijev. Menim, da tudi to področje terja določeno diferenciacijo, da bomo 
vedeli, na podlagi katerih kriterijev in zakaj je nekdo oproščen oziroma ne 
more biti oproščen participacije. Tudi med vami so verjetno nekateri vojaški 
vojni invalidi in se sprašujem, ali se bi odpovedali dohodkom iz 3. člena zakona 
v korist tistih, ki imajo minimalne osebne dohodke. Menim, da sta poštenost in 
strokovnost tudi tu potrebni. 

Glede na navedene razloge menim, da rešitvi v 2. in 3. členu predloga 
zakona terjata še temeljito proučitev, zlasti glede na gradivo, ki nam ga je 
poslal republiški sekretariat za zdravstvo in socialno politiko. Pri tem bodo 
morali sodelovati strokovnjaki in družbeni delavci, da bi določili kriterije, na 
osnovi katerih bi ob reviziji zakona sprejeli določene rešitve. Revizija naj ne 
pomeni le besedičenja o tem, kdo je za in kdo je proti samoupravi, temveč korak 
naprej k poštenemu odnosu ter korak v smeri zmanjšanja socialne diferen- 
ciacije in uresničevanja tistih sklepov, ki nas vse obvezujejo in so bih pred 
kratkim sprejeti prav v tej hiši. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Zdaj se lahko vrnemo na 3. točko 
dnevnega reda, to je na predlog ustavnega zakona za izvedbo ustavnih 
amandmajev od XXV do Lil k ustavi SR Slovenije. Predsednik republiškega 
zbora me je obvestil, da je republiški zbor določil predlog ustavnega zakona 
za izvedbo ustavnih amandmajev in to v besedilu, kot ga je predložila in dopol- 
nila skupna komisija vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. 
Zadevno obvestilo in skleip republiškega zbora ste prejeli. Kot gradivo za to 
točko dnevnega reda ste prejeli besedilo predloga ustavnega zakona za izvedbo 
ustavnih amandmajev od XXV do Lil k ustavi SR Slovenije ter spremembe in 
dopolnitve, ki jih je k besedilu sprejel republiški zbor in ki so sestavni del 
predloga ustavnega zakona. 

Pričenjam razpravo. Obveščam vas, da je republiški zbor za svojega pred- 
stavnika določil poslanca Janka Cesnika. Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec 
Boris Filli. 

Boris Filli : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. V 
sklepnem delu ekspozeja smo slišali ugotovitev, da so republiški sekretariati 
kadrovsko sorazmerno slabo zasedeni in da bi jih bilo treba okrepiti, pri čemer 
naj ima prednost sekretariat IS za zakonodajo. Menim, da je ugotovitev pra- 
vilna. Zato predlagam, da sprejmemo naslednji pripombi: 

1. Te službe bi lahko že zdavnaj kadrovsko okrepili, kajti kadrovsko poli- 
tiko je treba voditi tudi v teh organih, ki pripravljajo razne predpise, tako da 
bi bili skupščini predloženi res kvalitetni zakoni. Ni dovolj, če v skupščini 
delajo razne komisije. 

2. Imamo sekretariate, ki so kadrovsko zelo slabo zasedeni. Zato je skrajni 
čas, da poleg deetatizacije uredimo tudi ta problem. Spominjam se razprave, 
da bi pri našem sekretariatu ustanovili službo, ki bi se ukvarjala z analizami, 
ali urad, ki bi opravljal analitične posle po naših organizacijah in ki bi sprem- 
ljal delo organizacije. Stalno se vračamo na ugotovitev, da na številnih področjih 
vlada, da najosnovnejše stvari niso urejene, imamo pa ljudi v sekretariatih, ki 
bi te stvari lahko rešili. Ker nas čaka zahtevno zakonodajno delo, moramo 
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poskrbeti za kadrovsko okrepitev, ne samo sekretariata za zakonodajo', temveč 
tudi drugih sekretariatov. Hvala. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Tovarišu poslancu Filliju bi odgovoril, 
da bomo pri 4. točki dnevnega reda, ko bomo obravnavali orientacijski načrt 
bodoče republiške zakonodaje, predlagali ustrezen sklep. Želi še kdo besedo? 
Besedo ima poslanec dr. Dušan Mis. 

Dr. Dušan ]VC i s : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ker smo sprejeli ustavne amandmaje, torej tudi XXX,II., menim, da se zave- 
damo, da bomo s sprejetjem ustavnega zakona za izvajanje ustavnih amandma- 
jev sprejeli tudi pomembne obveznosti. 

Ni neskromno, če ugotovimo, da so tudi kvalificirane razprave in orienta- 
cije v socialno-zdravstvenem zboru omogočile, da smo sprejeli XXXII. ustavni 
amandma. V zvezi z izvajanjem ustavnega zakona, ki ga bomo sprejeli, čakajo 
na tem področju tako zbor in njegove organe kot tudi celotno skupščino 
pomembne naloge in odgovornosti, da bi amandma čimprej začeli uresničevati, 
kot je tovariš predsednik Kraigher uvodoma poudaril. Menim, da se vsi skupaj 
dobro zavedamo, da čez noč tega ne bomo mogli uresničiti. Toda ob spreje- 
manju ustavnega zakona in ob kreiranju bodoče zakonodaje moramo upoštevati 
kot osnovno usmeritev, da le sanacija in obvladovanje problemov na bistvenih 
področjih človeškega okolja lahko v prihodnje zagotavljata zdravo in perspek- 
tivno eksistenco človeka. Hvala lepa! 

Predsednik 'dr. Srečko Koren: Kdo želi besedo? Ker se nihče več 
ne javi k besedi, končujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Tudi za 
sprejem ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev je potrebna dvo- 
tretjinska večina vseh poslancev zbora. In to večino, kot smo že ugotovili, 
imamo. Tudi glede sprejema ustavnega zakona predlagam, da glasujemo o vseh 
členih in o celotnem ustavnem zakonu skupno, ker ni bilo predlogov za njegovo 
spremembo ali dopolnitev. Se strinjate s tem predlogom? Ker ni pripomb, 
ugotavljam, da je predlog sprejet. 

Na glasovanje dajem naslednji sklep: Na podlagi ustavnega amandmaja 
X k ustavi SR Slovenije je socialno-zdravstveni zbor skupščine SR Slovenije 
na seji dne 27. decembra 1971 sprejel naslednji sklep: 

1. Sprejme se predlog ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev 
od XXV do Lil k ustavi SR Slovenije. 

2. O tem se obvestijo drugi zbori skupščine SR Slovenije. 
Kdor se strinja s tem sklepom, naj dvigne roko! (Večina.) Je kdo proti? 

(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je zbor soglasno 
sprejel predlagani sklep in bom o tem obvestil druge zbore skupščine SR Slo- 
venije. Glasovalo je 55 poslancev. 

Ce dovolite, bi prešli na 4. točko, ki je kratka in neposredno povezana 
s tema dvema, potem pa bi nadaljevali 5. točko. 

Prehajamo torej na 4. točko dnevnega reda, to je na orientacij- 
ski načrt bodoče republiške zakonodaje. 

Zadevno gradivo je skupščini predložil izvršni svet. Načrt pomeni delovni 
program za izvajanje ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev 
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k ustavi SRS in obsega tiste naloge, ki jih bo treba opraviti v zvezi z razširjeno 
zakonodajno pristojnostjo republik. 

Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je že dal podpredsednik 
izvršnega sveta dr. France Hočevar. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec Janko Česnik. 

Janko Česnik: Tovarišice in tovariši! Ker je že tovariš podpredsed- 
nik Hočevar nakazal pomen tega dokumenta, mi dovolite, da vas v kratkem 
seznanim s potekom njegove priprave glede na pomen, ki mu ga dajemo za 
bodočo republiško zakonodajo. 

Orientacijski načrt republiške zakonodaje smo pripravljali precej časa 
z namenom, da bi lahko sprejeli bolj konkretne in temeljne smernice za ure- 
janje bodoče republiške zakonodaje še pred sprejetjem ustavnih amandmajev, 
v katerih smo natančno opredelili zakonodajno pristojnost republike. Težili smo 
za tem, da načelno, a hkrati dokaj jasno ločimo področja, ki naj se v prihodnje 
urejajo z republiškimi normativnimi akti, od področij, ki naj postanejo pred- 
vsem domena delovanja različnih samoupravnih skupnosti v naši družbi oziroma 
področij, kjer se družbene zadeve urejujejo z družbenimi dogovori in samo- 
upravnimi sporazumi. Ni torej naključje, da sprejemamo načrt hkrati z ustav- 
nimi amandmaji in ustavnim zakonom. Načrt naj poleg prikaza naše sedanje 
zakonodaje obsega tudi temeljne smernice za bodočo zakonodajo, zlasti na vseh 
področjih družbenega življenja, kjer je potrebno, da zadeve, ki so skupnega 
pomena za delovne ljudi in občane v naši republiki, še naprej urejamo z za- 
konom. 

Na podlagi stališč, ki so vsebovana v dokumentu, naj bi vsi, ki bodo sode- 
lovali v zakonodajnem postopku, ocenili, ali obstaja skupen interes za urejanje 
zadeve z republiškim zakonom. Posebno skrb bi morali posvetiti ne samo pravni 
skladnosti republiške zakonodaje, ampak tudi njeni načelnosti, pravni siste- 
matiki, preglednosti, terminologiji itd., zlasti pa temu, da se bodo uveljavili 
resnični samoupravni interesi in da se bo spodbujalo samoupravno delovanje 
delovnih ljudi. 

V zvezi z realizacijo samega ustavnega zakona pa naj opozorim, da bo treba 
v prihodnjih dveh letih v republiških organih posvetiti več pozornosti prav 
realizaciji ustavnih amandmajev glede priprave posameznih zakonov. Res je, 
da republiški upravni organi nimajo dovolj kadra in da niso dovolj usposobljeni 
za tako obsežno in naporno nalogo. Zato podpiram prizadevanja poslancev 
in izvršnega sveta za čimprejšnjo kadrovsko okrepitev upravnih organov, da bi 
delo, ki smo si ga zastavili in ki je res naporno, dokončali v predvidenem 
roku. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Kdo želi besedo? Ker se nihče več ne 
javi k besedi, končujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep: 

1. Predloženi orientacijski načrt bodoče republiške zakonodaje je osnova 
za nadaljnje konkretno delo, zato naj ga vsi organi, ki sodelujejo v zakonodaj- 
nem postopku, upoštevajo pri bodoči gradnji republiškega zakonodajnega 
sistema. 

2. Izvršni svet naj sprejme potrebne ukrepe in usposobi strokovne službe 
za to, da bo predvideni načrt oblikovanja republiške zakonodaje mogoče izpe- 
ljati v obsegu in v rokih, ki so za to predvideni. 
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Kdor se strinja s tem sklepom, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, 
da je sklep soglasno sprejet. 

Nadaljujemo razpravo o 5. točki dnevnega reda. Kdo želi besedo? 
Besedo ima poslanec dr. Srečko Košuta. 

Dr. Srečko Košuta: Tovariš predsednik, tovariši oe in tovariši po- 
slanci! Načelno sem proti temu, da bi spreminjali zakone, še preden smo jih 
v praksi dosledno izvedli, če to ni nujno potrebno. Menim pa, da je utemeljena 
sprememba glede določanja nadomestil in glede predpisovanja stopnje prispev- 
kov. Prispevki so lahko določeni po enotni oziroma proporcionalni stopnji ali 
pavšalnem znesku. Če že spreminjamo zakon zaradi teh stvari, potem sem za 
to, da hkrati zaščitimo tudi vojaške vojne invalide. Sem pa proti obveznemu 
referendumu in sicer iz razlogov, ki jih je, upoštevajoč svoje izkušnje, povedal 
na seji odbora tov. Padovan in upam, da se bo tudi danes oglasil. Sem tudi proti 
participaciji za sedanje obvezne oblike zdravstvenega varstva. 

Ko smo sprejemali zakon o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih obli- 
kah zdravstvenega varstva, smo se odločili, da iz socialnih ali strokovnih razlo- 
gov zaščitimo nekatere skupine prebivalstva. Tako izbranim kategorijam pre- 
bivalstva smo z zakonom zagotovili popolno ali delno zdravstveno' varstvo za 
njihovo osnovno' bolezen in jih oprostili participacije. Sem proti temu, da bi 
plačevali participacijo tisti, ki jim je zagotovljeno popolno zdravstveno varstvo 
ali da bi jo uvedli za obvezne oblike zdravstvenega varstva. Pri slednjih gre 
za tako imenovane socialne bolezni, ki jih tako imenujemo zaradi njihove mno- 
žičnosti in epidemioloških karakteristik. Kronična bolezen tudi v veliki meri 
socialno ogroža posameznika, njegovo družino pa tudi — če pomislimo na mno- 
žičnost — širšo družbo. Ta, z republiškim zakonom zagotovljena pravica ome- 
njenih kategorij prebivalstva nalaga tudi zdravstveni službi obveznosti za 
ustrezno strokovno organizacijo. Dosledno izvajanje zakonskih dolžnosti in pra- 
vic zagotavlja tudi naipredek zdravstvenega varstva na teh področjih, ker so za 
izvajanje teh nalog zagotavljena tudi finančna sredstva. Potrebna pa so navo- 
dil za strokovno tolmačenje in preprečitev izigravanja, ali napačno tolmačenje 
obstoječega 'zakona. Bojim se, da bi predlagana sprememba, ki dopušča uvedbo 
participacije, ponekod pomenila ukinitev obveznih oblik zdravstvenega varstva. 

In končno vidim nedoslednost v dejstvu, da ne zaupamo samoupravi, ko 
želimo s spremembo zakona zaščititi vojaške vojne invalide, kar je zelo eno- 
stavno presojati na terenu, kategorijo socialnih bolezni in preventivo pa 
zaupamo samoupravi in morda tudi napačni strokovni interpretaciji. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec dr. Jožko 
Majhen. 

Dr. Jožko Majhen: Želel bi spregovoriti samo nekaj besed o parti- 
cipaciji. 

Na podlagi dosedanjih izkušenj od uvedbe participacije do današnjega dne 
lahko trdim, da je participacija asocialen ukrep. Prizadene samo tistega, ki 
nima sredstev in ga odvrača od udeležbe v zdravstvenem varstvu. Za človeka 
s poprečnim dohodkom ne pomeni nič in tudi ne prispeva k racionalizaciji 
v zdravstvu. S tem dodatnim virom financiranja se zberejo le skromna sredstva 
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v primerjavi s sredstvi, ki so potrebna za funkcioniranje zdravstva. Zato je 
škoda truda in je odveč razburjenje, ki nastaja zaradi participacije od uvedbe 
do današnjega dne in bi bilo za poslovanje zdravstva in socialnega zavarovanja 
najbolj racionalno, če bi participacijo ukinili. Ne pomeni namreč bistvenega 
vira dohodka in ne prispeva k usmerjanju porabe v zdravstvu. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Ge dovolite, bi še sam spregovoril 
nekaj besed in sicer bolj v informacijo. 

Z današnjim predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva ne 
spreminjamo sistema obveznih oblik zdravstvenega varstva 'niti ne odločamo 
o samem sistemu participacije. Izvajanje zakona o zdravstvenem zavarovanju 
in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva in morebitno revizijo zakona bomo 
obravnavali po našem programu, kot vam je znano, v drugem trimesečju pri- 
hodnjega leta. Takrat bomo razpravljali o izvajanju zakona in kolikor boste 
ocenili za potrebno, o obveznih oblikah zdravstvenega varstva —• o tem, kako 
so se obnesle in ah so potrebne kakšne spremembe. Do takrat bomo imeli dovolj 
časa in se bomo na razpravo lahko temeljito pripravili. Danes se moramo samo 
odločiti, ali naj damo odločanje o morebitni uvedbi participacije — poudar- 
jam: morebitni uvedbi participacije, ker o tem bodo odločali samoupravi j alci 
— za Obvezne oblike zdravstvenega varstva v pristojnost samoupravnim skup- 
nostim, to je asociacijam zavarovancev, ki zdravstveno varstvo pa tudi Obvezne 
oblike uživajo in tudi financirajo, ali pa na republiški ravni še naprej obdržimo 
veto za uvedbo participacije za obvezne Oblike. Samo o tem vprašanju se 
moramo izreči. Samoupravljalci sami oziroma interesne skupnosti pa, bodo odlo- 
čile, ali bodo participacijo uvedle ali ne. Z našo odločitvijo ne prejudiciramo 
odločitve zavarovancev, vsaj po mojem mnenju ne, razen če menite, da interes 
republike terja, da občane oziroma zavarovance zaščitimo pred uvedbo parti- 
cipacije za obvezne oblike zdravstvenega varstva. O uvedbi participacije bodo 
odločale — kolikor bomo danes sprejeli to spremembo zakona — same samo- 
upravne skupnosti, ni pa nikjer rečeno, da jo bodo uvedle. O namenu in funkciji 
participacije ter o tem, ali je participacija utemeljena ali ne, so različna gleda- 
nja. Tudi jaz imam svoje mnenje o njej. Toda menim, da ni primerno, da danes 
razpravljamo o tem, ali je participacija dosegla svoj namen ali ne, ali zavira 
uveljavljanje zdravstvenega varstva in, tako dalje. To so vprašanja, ki bi se 
morala posebej obravnavati. Obravnavali naj bi jih takrat, ko bomo obravnavali 
izvajanje samih zakonov. Ce želite, pa lahko posvetimo posebno točko dnevnega 
reda samo participaciji, da bi zbor zavzel stališče do nje. Menim pa, da je zbor 
že zavzel stališče, ko je sprejel zakon o zdravstvenem zavarovanju. V njem je 
namreč opredeljen namen participacije in določeno, da participacija ne sme 
ovirati zdravljenja. O tem ne bi več govoril, ker te stvari sami dobro poznate. 
Pojasnilo sem dal samo zato, da danes ne bi razpravljali o stvareh, ki so sicer 
tudi povezane s to točko dnevnega reda. Bistvo dileme je v tem, ah bo republika 
obdržala veto ali pa bomo samoupravnim skupnostim dovolili, da bodo same 
odločale o participaciji. 

Besedo želi poslanec dr. Milan Hodalič. 

Dr. Milan Hodalič: Tovariš predsednik, spoštovani kolegi! Stvar je 
teoretično zelo lepa, kot smo videli iz izvajanja tov. predsednika. Vendar me 
zanima, ali bomo imeli sploh kakšno skupnost zdravstvenega zavarovanja, ki 
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ne bo predpisala dodatne participacije, če ji ibo to dovolila republika. Menim, 
da v Sloveniji take skupnosti ne bo. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec Slavko Osredkar. 

Slavko Osredkar: Takoj v začetku bi rad povedal, da sem trdno 
prepričan, da se politika ne glede na to, kdo jo sprejme, ne oblikuje samo 
z zakonom. Zakon je samo odsev politike, ni pa edini niti vsemogočni varuh te 
politike. Strinjam se z argumenti, s katerimi sta dr. Bunta in dr. Košuta uteme- 
ljevala predlog, da bi bile nekatere oblike zdravstvenega varstva oproščene 
participacije. Menim, da gre v tem primeru za politiko, ki smo jo oblikovali 
tudi v naši skupščini in v nekaterih političnih forumih, vendar je s predlogom 
zakona ne spreminjamo. Gre samo za vprašanje, ali bomo to politiko varovali 
z zakonom ali bomo njeno varstvo zaupali samoupravnim skupnostim. S pred- 
logom sprememb se odločamo za samoupravno skupnost, torej naj le-ta skrbi 
za izvajanje že oblikovane politike. Menim, da smo danes v takšnem položaju, 
kot smo bili lani, ko smo razpravljali o prispevkih in zbiranju sredstev za 
otroško varstvo. Tudi takrat smo dvomili, ali bodo občine prispevale takšen 
odstotek sredstev, kot smo ga določili z zakonom. Praksa je pokazala, da je 
bil naš dvom neutemeljen, saj so občine predpisale prispevek, ki smo ga pred- 
videli z zakonom, nekatere pa so bile pripravljene prispevati še več. 

Kar zadeva oprostitve participacije za borce oziroma vojaške invalide, se 
strinjam z dr. Buntom, da je med njimi nekaj takih, ki jim oprostitev partici- 
pacije nič ne pomeni in je zaradi njih verjetno tudi ne predlagamo. Za večino 
invalidov pa participacija pomeni znatno finančno breme. Gre za kategorijo 
občanov, ki je iz objektivnih razlogov podvržena pogostejšim obolenjem, pogo- 
steje išče zdravniško pomoč in pogosteje uživa zdravila. Zato imamo moralno 
obveznost, da to kategorijo občanov oprostimo participacije. Morda bi lahko 
uvedli diferenciacijo glede participacije. Iz določenih razlogov smo tudi vse 
otroke oprostili participacije, čeprav so med njimi tudi taki, katerih starši bi 
lahko krili stroške zdravljenja. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec Anton Gra- 
benšek. 

Anton Grabenšek: Tov. predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Čeprav ne delam več na področju socialnega zavarovanja, mi dovolite, da dam 
nekaj pripomb k predlaganim spremembam zakona. Menim, da bi morale imeti 
skupnosti zdravstvenega zavarovanja toliko zaupanja, da bi brez obotavljanja 
sprejele rešitve, ki jih predlaga izvršni svet. 

Kot dolgoletni sodelavec na tem področju sem se prepričal, da so se skup- 
nosti zdravstvenega zavarovanja in njihovi samoupravni organi razvili do take 
mere, da se zavedajo, v katerih primerih lahko predpišejo participacijo, v kate- 
rih pa ne. Iz svojih izkušenj lahko povem, da je bila skupščina ljubljanske skup- 
nosti vedno proti participaciji, kadarkoli je bila predlagana, vedno je bila 
zavrnjena. Zato ni utemeljena bojazen, da bi jo samoupravne skupnosti sedaj 
izkoriščale kot dodatni vir financiranja zdravstvenega zavarovanja, ker so prav 
skupnosti proti temu. Menim, da bi se morah bojevati predvsem za spremembo 
zakona, se pravi za odpravo obveznih oblik zdravstvenega varstva. Zdravstveni 
zavodi so letos planirali 20°/o povečanje kadrov zaradi teh obveznih oblik na 
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račun socialnega zavarovanja. To bi morali obravnavati, ne pa participacije, 
katere finančni učinek je majhen. 

Kar zadeva predlog, da se vojaški vojni invalidi oprostijo participacije, 
pripominjam, da mi ni razumljivo, zakaj delamo izjemo. Ce prenašamo odločitev 
o uvedbi participacije za obvezne oblike zdravstvenega varstva na samoupravne 
interesne skupnosti, potem bi lahko skupnosti odločale tudi o participaciji inva- 
lidov. Kljub pripombi bom glasoval za spremembo zakona. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec Matija Malešič. 

Matija Malešič: Menim, da je prav, da danes sprejmemo tiste spre- 
membe zakona o zdravstvenem zavarovanju, ki bi omogočile neovirano in nemo- 
teno delo ter poslovanje skupnosti zdravstvenega zavarovanja. V mislih imam 
predvsem 4. člen, ki dovoljuje predpisovanje prispevka za kmete tudi na 
zavarovano gospodarstvo. Vemo, da smo o tem veliko razpravljali posebno mi, 
ki delamo v skupnostih zdravstvenega zavarovanja. Bili smo namreč močno 
kritizirani, ker smo predpisovali pavšal na zavarovano osebo, to se pravi na 
glavo zavarovanca, ne pa na zavarovano gospodarstvo, s čimer smo prizadeli 
družine z večjim številom družinskih članov. 

Očitno je, da je osrednje vprašanje današnje razprave določilo, ki govori 
o predpisovanju participacije za obvezne oblike zdravstvenega varstva. Drži, 
kar je povedal tov. Grabenšek, da je to najbolj kočljivo in najtežje vprašanje 
na sejah samoupravnih organov skupnosti zdravstvenega zavarovanja. Uvedene 
participacije so bile izglasovane po dolgotrajnih razpravah in so temeljito pre- 
tehtane. Ce že govorimo o obveznih oblikah zdravstvenega varstva, menim, 
da bi po enoletnem izvajanju zakona morali ugotoviti, kaj smo na tem področju 
dosegli in če bi imeli takšno analizo, bi se o teh stvareh lažje odločali. 

Moram povedati, da je zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja pred 
časom razpravljala o potrebnih spremembah zakona o zdravstvenem zavaro- 
vanju in da smo predlagali številne spremembe. Zato bi bilo prav, da izdelamo 
temeljito analizo izvajanja sistema zdravstvenega zavarovanja in damo na re- 
šeto tudi obvezne oblike zdravstvenega varstva. Zakaj? Menim, da lahko že 
danes postavimo vprašanje o tem, ali je smotrno, da smo zavarovanje delili v 
tri skupine: v zavarovanje za obvezne oblike, nesreče pri delu in ostale oblike 
zavarovanja. Zakaj? Vemo, in tudi na našem zboru je bilo že večkrat omenjeno, 
da se je administracija povečala. Resnično se je povečala in mirne duše lahko 
trdim, da se je povečala predvsem zaradi tega, ker smo uvedli trojno zavaro- 
vanje. To je eden glavnih razlogov za to, da moramo danes v zavodih za so- 
cialno zavarovanje in v zdravstvenih zavodih opravljati tolikšno administracijo. 
Mislim, da sta na to zelo dobro odgovorila dr. Benigar in tov. Piano. 

Glede same participacije za obvezne oblike menim, da bodo samoupravne 
skupnosti v primeru, če predlog zakona sprejmemo, že znale odločati. Lahko 
povem, da smo o tem vprašanju v mariborski skupnosti zdravstvenega zava- 
rovanja razpravljali in tudi če bo zakon izglasovan, ne predvidevamo uvedbe 
participacije za obvezne oblike zdravstvenega varstva. Predvsem zaradi tega 
ne, ker moramo vprašanje participacije temeljiteje proučiti. Zato se strinjam 
s predlogom tov. dr. Korena, da bi o tem vprašanju razpravljali na eni pri- 
hodnjih sej zbora. 

Čemu smo se odločili za to, da za prihodnje leto ne predpišemo nove parti- 
cipacije? Predvsem zaradi tega, ker smo' se odločili za večji prispevek. Menim, 
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da se ne smemo enkrat vesti tako«, drugič pa drugače, ne glede na to, ali bo 
zakon izglasovan ali ne. Sem pa proti temu, da bi se predpisovala kakršnakoli 
participacija za uveljavljanje tako imenovanega popolnega zdravstvenega var- 
stva otrok in zdravstvenega varstva žena. Za druge obvezne oblike zdravstve- 
nega varstva, kot je poudaril dr. Bunta, pa bi participacijo lahko predpisali. 

Menim, da ni utemeljena bojazen, da bi skupnosti to pooblastilo zlorabile. 
Dvomim, da bo prišlo do široke uporabe tega predpisa. Strinjam se s pred- 
logom, da to vprašanje temeljito preučimo. Tudi če bi predpisali participacijo 
za obvezne oblike, velikega finančnega učinka ne bo. Ce govorimo o partici- 
paciji, pa si moramo biti na jasnem, kaj z njo hočemo. Ali hočemo uveljaviti 
vzgojni moment, kot ob njeni uvedbi, ali kaj drugega? Če zasledujemo samo 
vzgojni moment, potem participacija za obvezne oblike prav gotovo ni smotrna, 
ker želimo razvijati predvsem preventivne oblike zdravstvenega varstva. Če pa 
zasledujemo finančne momente, pa lahko s številkami povemo, ali je to smotrno 
ali ne. Če bo zakon sprejet, mariborska skupnost — to lahko rečem — ne bo 
izkoristila pooblastila, ki bi ga dobila z zakonom. 

Se nekaj besed o predlagani spremembi glede nadomestila osebnega do- 
hodka. Znano je, da tolikšna inflacija povzroča precejšnje težave pri odmerjanju 
nadomestila osebnega dohodka in da se utegne zgoditi, da bi nadomestilo zna- 
šalo manj kot 50'%» osebnega dohodka, kar ne bi bilo v skladu z mednarodnimi 
konvencijami. 

Seveda tudi takšno določilo, ki ga bomo danes sprejeli, samo po sebi ni 
izvedljivo, ampak se moramo takoj lotiti spremembe statutov skupnosti zdrav- 
stvenega zavarovanja. Moram opozoriti na to, da statuti že urejajo valorizacijo 
nadomestila osebnega dohodka, namreč valorizacijo po preteku enega leta, če 
se po zaključnem računu ugotovi — večina statutov ima tako določilo — da so 
se osebni dohodki povečali za več kot 5 %>. 

Naj končam. Sem za to, da vprašanje participacije temeljito obravnavamo 
v našem zboru in da se takoj lotimo revizije sistema zdravstvenega zavarovanja. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima Zora Tomič. 

Zora Tomič: Spoštovane tovariši ce in tovariši poslanci! Ko sem na 
prejšnji seji vašega zbora predlagala tov. predsedniku, naj preloži razpravo 
o predlogu zakona, sem to storila predvsem z željo, da bi medtem naš predlog 
za spremembo zakona dobro preučili, da bi se seznanili z materijo in da bi 
ugotovili, ali gre za uresničevanje stališč, ki jih je skupščina sprejela že leta 
1968. To se pravi, ali gre za nadaljnje izgrajevanje samouprave zdravstvenega 
zavarovanja, ali gre za uresničevanje tistega, o čemer smo govorili pri spre- 
jemanju republiškega zakona, pa zaradi zveznega zakona tega nismo mogli 
uresničiti. Preložitev razprave sem predlagala tudi zato, da bi se na terenu pre- 
pričah, ali gre za taka določila, ki jih samouprava zdravstvenega zavarovanja 
pravočasno potrebuje, da bi lahko odgovorno odločala o instrumentih za leto 
1972. 

Pri tem bi vas rada opozorila, da je izvršni svet seznanjen z informacijo 
republiškega sekretariata za zdravstvo, za katero nisem vedela, da je bila dana 
v javno razpravo. Prav tako je bil seznanjen s predlogom zveze skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja. Vendar je pri obravnavi predloga menil, da ni 
oportuno, da ga predloži skupščini, ker še nista izdelana zakon o zdravstvenem 
zavarovanju, zlasti pa analiza o izvajanju obveznih oblik zdravstvenega var- 
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stva. Zato tudi pri pripravi predloga zakona zveze skupnosti ni upošteval. 
Menil je, da je treba predlog obravnavati ob reviziji zakona, ki bo mogoča šele 
takrat, ko bomo skupščini predložili analizo o izvajanju zakona. Upam, da bo 
izdelana v tem poletju. 

Naj vas še enkrat opozorim na spremembe, ki jih vsebuje predlog, ki smo 
ga vam predložili. Predlagano odpravo določila, ki je bilo v naš zakon vneseno 
zaradi zveznega zakona, ki skupnostim zdravstvenega zavarovanja prepoveduje 
uvedbo doplačila pri tako imenovanih obveznih oblikah zdravstvenega varstva. 
Predlagamo črtanje tega določila. Veljajo naj splošna določila o participaciji, po 
katerih mora biti participacija strokovno, materialno in družbeno upravičena. 
Menimo, naj samoupravne skupnosti same odločajo o tem, ali bodo participacijo 
uvedle ali ne, ali bo diferencirana ali ne. Da pa bi se zavarovali pred nepre- 
mišljenimi odločitvami, so se partnerji družbenega dogovora o financiranju 
zdravstvenega varstva v prihodnjem letu sporazumeli, da dogovor zajema tudi 
participacijo in da se pri uvedbi doplačil za te oblike upošteva posebnost teh 
oblik, zlasti pa tistih oblik, ki smo jih deklarirali za popolno zdravstveno 
varstvo. 

Danes je bila večkrat omenjena diferenciacija. Mioram povedati, da se je 
izvršni svet zavzemal za diferenciran pristop, ker je menil, da bi bil socialno 
pravičnejši. Zal ni dofbil podpore niti od zdravstvenih delavcev niti od zava- 
rovancev. Ko bomo razpravljali o izvajanju zakona o obveznih oblikah zdrav- 
stvenega varstva participaciji, upam, da bomo o teh vprašanjih ponovno raz- 
pravljali. Drug naš predlog zadeva vojaške vojne invalide. Ker vojaški vojni 
invalidi v zdravstvenem pogledu predstavljajo bolj ogroženo skupino občana, 
predlagamo v skladu z zahtevo komisije skupščine SR Slovenije za vprašanja 
borcev NOV in republiškega odbora zveze borcev, da invalide oprostimo par- 
ticipacije za zdravila. V tem primeru ne gre za vprašanje nezaupanja samo- 
upravi, ampak za vprašanje, kdo bo zdravstvenemu zavarovanju povrnil iz- 
gubo dohodkov. Glede na vlogo, ki jo ima republika na področju invalidskega 
varstva, predvidevamo, da jo bo plačal republiški proračun. 

Nadalje predlagamo, da se skupnostim zdravstvenega zavarovanja kmetov 
prepusti odločitev o tem, ali bodo del prispevka za zdravstveno zavarovanje 
kmetov v pavšalu zbirale po glavi ali po gospodinjstvu, to se pravi po zava- 
rovancu ali po zavarovani osebi. Že letos dve skupnosti nista, upoštevali za- 
konskih določil, ker bi se finančni položaj skladov zdravstvenega zavarovanja 
kmetov še poslabšal. Tudi glede ureditve tega vprašanja smo bili vezani na 
zvezni zakon. Menimo, da ni argumentov proti predlogu, da bi samouprava 
zdravstvenega zavarovanja kmetov odločala o tem, kako bo zbirala denar po 
pavšalu. 

Izenačevanje pravic delavcev in kmetov v zdravstvenem zavarovanju je 
naš srednjeročni cilj. Ne bi ponavljala argumentov, ki sem jih danes že pove- 
dala v odgovoru na poslansko vprašanje. Menimo, da so poti do cilja različne. 
Cena izmed njih je lahko tudi fizična združitev samoupravnih skupnosti. 
Menimo, da gre za odgovorno politično in materialno odločitev. Zato je prav, 
da je ne opravimo samo formalno, ampak vsebinsko z dokončno politično od- 
ločitvijo na referendumu. Zato nam ne sme biti žal truda za politično pripravo 
niti stroškov za izpeljavo take odločitve. Ce skupnosti zdravstvenega zavaro- 
vanja odločajo z referendumom o manj pomembnih stvareh, ne vidimo raz- 
loga, da tudi o tako pomembni dolgoročni odločitvi zavarovanci ne bi odločili 
z referendumom. 
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Sestavni del našega predloga je amandma, ki smo ga izoblikovali na pred- 
log zveze sindikatov, s katerim omogočamo skupnostim zdravstvenega zavaro- 
vanja delavcev, da glede na materialni položaj in gibanja stroškov lahko zvišajo 
denarna nadomestila in tako zaščitijo predvsem bolne ljudi z najnižjimi 
dohodki. 

Glede na navedeno izjavljam, da v imenu predlagatelja izvršnega sveta ne 
sprejemam amandmaja k 2. in 3. členu, ki ga je dal poslanec vašega zbora. 

Spoštovane tovarišice in tovariši poslanci! Obveščeni ste že, da je republiški 
zbor sprejel zakon v besedilu, ki smo ga predložili, in prosim, da tudi vi upo- 
števate naše razloge za dopolnitev oziroma spremembo zakona, da bi bile skup- 
nosti zdravstvenega zavarovanja delavcev in kmetov pravočasno seznanjene 
z njimi in da bi na njihovi osnovi sprejele odgovorne odločitve za, naslednje 
leto. 

Predsednik Srečko Koren: Besedo ima poslanec Emil Šuštar. 

Emil Šuštar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ogla- 
šam se k besedi predvsem zato, da podprem amandma k 3. členu, torej amand- 
ma, o katerem je na koncu govorila članica izvršnega sveta. 

Menim, da je v sedanji fazi pomembnejše vprašanje nadomestila kot pa 
participacija. Če bodo komunalne skupnosti sprejele večji odstotek nadomestila 
za osebne dohodke za bolezen nad 30 dni, bomo s tem več prispevali k reše- 
vanju socialnih problemov oziroma k reševanju problemov socialne diferen- 
ciacije, kot pa z diskusijami o primernosti participacije. Morda je participacija 
za nekatere skupnosti res finančno učinkovita, vendar gre po moji oceni bolj 
za psihološki moment kot pa za pomembna denarna sredstva. Zato bi v pod- 
poro temu amandmaju ponovno opozoril, da se delavci, zlasti tisti, ki delajo na 
najtežjih delovnih mestih v industriji in rudarstvu, bojijo ostati v bolniškem 
staležu nad 30 dni, ker se zavedajo, da bodo zaradi visoke inflacije in nizkih 
osebnih dohodkov prejemali znatno manj, kot jim zagotavlja mednarodna kon- 
vencija. Zato podpiram predlog zakona. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec Jože Padovan. 

Jože Padovan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Oglašam se v zvezi z amandmajema dr. Bunte in amandmajema odbora za 
zdravstvo in zdravstveno zavarovanje. 

Na prvi pogled bi rekel, da je zakon nepomemben, ker ureja samo nekaj 
vprašanj. Ce pa upoštevamo razpravo na dveh sejah odbora in dejstvo, da je 
bil preložen z dnevnega reda zadnje seje zbora, lahko ugotovimo, da obravnava 
pomembne stvari. Tudi prejšnji govorniki so to potrdili in poudarili, da je 
treba stvari temeljito proučiti. Participacija sama, po sebi ni niti vzgojni niti 
fiskalni instrument, ker ne določamo, kolikšna naj bo. 

Dalje moram ugotoviti, da stališča do participacije, ki jih sprejemajo iz- 
vršni svet, sindikati in Socialistična, zveza, niso usklajena. Torej ugotavljamo, 
da stvari strokovno niso proučene in da nam tudi politične organizacije ne 
dajejo podpore. Menim, da sprememba zakona ni potrebna, zlasti pa ni nujna. 

Omenil bi še predlog, da bi se za združitev skupnosti odločali z referen- 
dumom. Ce na eni strani poudarjamo, da moramo zaupati in dati večje pravice 
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samoupravni skupnosti, kot so govorniki že povedali, na drugi strani pa ne 
nameravamo spremeniti participacije, menim, da sprememba ni potrebna. V 
isti sapi pa trdimo, da samoupravi ne zaupamo, in če se bo hotela odločati, bo 
morala razpisati referendum. 

Na našem območju smo se odločili za referendum zato, ker so se vse druž- 
benopolitične organizacije odločile za referendum zaradi tega, ker smo prvi 
predlagali in zaradi posebnega ozračja, ki je vladalo okoli te združitve. Refe- 
rendum je uspel. 

Petletni republiški program predvideva, naj bi v petih letih prešli na na- 
cionalno zavarovanje. Ce zaupamo političnim organizacijam in samoupravi za- 
varovancev, ni potrebe, da razpisujemo referendum. Menim, da so dovolj zreli, 
da bodo sami odločili, po kakšni poti bodo združitev dosegli. 

Zato podpiram amandma tovariša Bunte in odbora, ki zadeva referendum, 
in prosim poslance, da se spomnijo mojih pripomb, ko se bodo odločali o spre- 
membi tega zakona. 

Predsednik dr. S r e č ko Koren: Besedo ima poslanec Franc Kosmač. 

Franc Kosmač: Menim, da smo z izidom referenduma v Novem me- 
stu zadovoljni vsi, predvsem pa kmetje, ki nismo pričakovali takšne solidar- 
nosti s strani delavcev. Glede na sedanje razmere bi se morali zavzemati za to, 
da referenduma ne predpišemo. Ce je referendum v novomeški regiji, ki ob- 
sega pet občin, stal več kot 30 milijonov starih din, bi v ljubljanski komunalni 
skupnosti, ki obsega 18 občin in v katerih je zavest delavcev zelo razvita, stal 
še mnogo več — 80 do 90 milijonov. Kdo jih bo plačal? Zavest kmeta in de- 
lavca je že tako razvita, da zaupa samoupravnim organom kmečkega oziroma 
delavskega zavarovanja, v katere je izvolil svoje predstavnike. 

Na terenu je referendum težko organizirati. Tudi ne smemo prezreti, da 
nam primanjkuje sredstev za zdravstveno zavarovanje. Nadalje lahko ugoto- 
vimo, da je referendum v Novem mestu pokazal izredno stopnjo solidarnosti. 
Mi smo za referendum, nismo pa za to, da bi krili tako velike stroške. Menim, 
da bi morali razpravljati o tem, kje bomo za drugo leto dobili denar; to je 
namreč najbolj pereče vprašanje na seji skupščine kmetov ah delavcev, ko smo 
pred dejstvom, da moramo povišati prispevke. Zato predlagam, da bi bil 6-od- 
stotni prispevek iz osebnega dohodka od kmetijstva, ki ga je doslej republika 
odvajala zvezi, v prihodnje dohodek republike, ki naj bi ga v celoti namenila 
za zdravstveno varstvo, ne pa dohodek občin, ki bi ga uporabile tudi za druge 
namene. Vemo, da je to predvsem denar kmetov, zato naj bi ga v celoti dobile 
komunalne skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov. 

Podpiram predlog, ki ga je dala občina Kamnik. Zanj sem slišal na občini 
Vrhnika, ki je o njem razpravljala in se z njim strinjala. Občina namreč pred- 
laga, naj bi sredstva, zbrana s tem prispevkom, namenili za zdravstveno in 
pokojninsko zavarovanje. Kar zadeva načelo solidarnosti v zdravstvenem zava- 
rovanju, kmetje nimajo pripomb, pač pa jih imajo o pokojninskem zavarovanju. 
Predlagam, da se del sredstev, zbranih s prispevkom iz dohodka od kmetijske 
dejavnosti, v vseh občinah da prav v ta namen. Nadalje predlagam to, kar sem 
že zadnjič, da bi del sredstev, ki jih kmetje plačujemo za biološko amortizacijo 
gozdov, namenili za pokojninsko zavarovanje kmetov. Menim, da lahko za- 
upamo samoupravljalcem, da bodo probleme pravilno reševali. 
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Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec dr. Miha Likar. 

Dr. Miha Likar: Preden se odločimo, bi morali razmisliti še o nečem. 
Glasoval bom za amandma, ki ga je dal dr. Bunta k 2. členu. Pred očmi imam 
še precej živahno razpravo nekaterih poslancev gospodarskega zbora in pred- 
stavnika gospodarske zbornice, ki je bila v četrtek. Opozorili so na tisto, kar 
je najbolj odvratna porabniška družba. Menim, da gre za demagogijo, če slišimo 
govoriti, da delavca priganjamo z bičem. Nihče izmed nas ne trdi, da naši 
delavci ne delajo. Nasprotno, vsi trdimo1, da posrednik pri nas pobira sadove 
delavca, ni pa to delavski razred, saj vemo, da najslabše živi. Če predstavniki 
gospodarske zbornice trdijo, da poskušamo v zdravstvo pritegniti večja sred- 
stva in da bodo zato delavci še bolj obremenjeni, je to demagogija. Pred nami 
je predlog, da bi skupnosti zdravstvenega zavarovanja lahko uvedle partici- 
pacijo za obvezne oblike zdravstvenega varstva. Verjetno se še dobro spomi- 
njate, kako so ob sprejemanju zakona na seji zbora predstavniki predlagatelja 
in drugih dejavnikov z argumenti utemeljevali uvedbo obveznih oblik zdrav- 
stvenega varstva in da smo se zanje vsi soglasno odločili. Zato ni prav, da 
komaj sprejeti zakon že spreminjamo. Trenutno še ne vemo, za kakšno stopnjo 
prispevka za leto 1972 se bodo skupnosti odločile. Dr. Majhen je dejal, da pri- 
spevek doslej ni bil pomemben. Kaj pa., če se bodo skupnosti zdravstvenega 
zavarovanja zaradi slabe finančne situacije — sredstva, zbrana s stopnjo pri- 
spevka, ne bodo zadoščala, zvišanje prispevne stopnje pa ni sprejemljivo — 
odločile za povečanje participacije? Ce pa tega ukrepa ne bi sprejeli, kaj pa 
potem? Ali bo prizadeto izvajanje zdravstvenega varstva? Menim, da gre za 
kratek stik, zato bom glasoval za amandma dr. Bunte. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima dr. Dušan Mis. 

Dr. Dušan Mis: Omejujem se na razpravo o 2. členu predloženega za- 
kona. V poročilu odbora ste zasledili mnenje manjšine članov odbora; menila 
je, da pomeni predlagana sprememba prvi korak k odpravi obveznih oblik 
zdravstvenega varstva. Z navdušenjem in veseljem smo jih sprejeli, začeli iz- 
vajati in iz njihovo pomočjo in s finančnimi (konstrukcijami, sprejetimi na pod- 
lagi zakona in razumevanja skupnosti zdravstvenega zavarovanja, začeli bitko 
na široki fronti za aktivno zdravstveno varstvo. Vendar pri tem ne gre pre- 
zreti, da so med z zakonom o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah 
zdravstvenega varstva zagotovljenimi obveznimi oblikami zdravstvenega var- 
stva tudi takšne, ki so obvezne po drugih predpisih, in takšne, ki po dosedanjih 
predpisih pomenijo že izvajanje XXXII. ustavnega amandmaja o varstvu 
okolja. 

Menim, da predloga zakona ne smemo obravnavati izolirano, temveč, kot 
je dejal že dr. Likar, v okviru celotne zakonodajne in druge normativne dejav- 
nosti republike, ki smo ji danes priča. Razprava o predlogu zakona je tesno 
povezana z razpravo o družbenoekonomskih izhodiščih za 1972. leto in s pred- 
logom zakona, po katerem se rok za določitev stopenj prispevkov podaljšuje do 
29. februarja, pa tudi z razpravo o točkah, ki smo jih danes že obravnavali. 

V orientacijskem načrtu bodoče republiške zakonodaje je zapisano, da v 
zakonu o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega var- 
stva zlasti ne ustrezajo obvezne oblike zdravstvenega varstva, ki smo jih mo- 
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rali povzeti po splošnem zakonu in še nekatere druge določbe, ki jih bo treba 
čimprej novelirati. Menim, da je ta dikcija v redu. Gre za noveliranje, ne pa 
za prehitro spreminjanje stvari. Tudi v obrazložitvi k ustavnemu zakonu smo 
slišali, da 4. točka XLIH. ustavnega amandmaja predvideva, da republika za 
v tem amandmaju našteta področja — zdravstveno zavarovanje je všteto —• 
lahko sprejme samo temeljna načela, sicer pa je urejanje teh zadev v pristoj- 
nosti samoupravnih organov, organizacij združenega dela, samoupravnih inte- 
resnih skupnosti, občin in krajevnih skupnosti. 

Ker nekateri veljavni republiški zakoni in drugi predpisi celoviteje in po- 
drobneje urejajo ta področja, ustavni zakon v 4. čl. določa, da zadevni repu- 
bliški zakoni ostanejo v veljavi, dokler ne bodo sprejeti družbeni dogovori 
oziroma dokler zakoni ne bodo usklađeni z ustavnimi amandmaji v rokih, ka- 
tere predvideva ustavni zakon. 

Zavzemam se za to, da določilo o obveznih oblikah zdravstvenega varstva 
ostane v veljavi brez sprememb. Predlagana sprememba ni pogojena z analizo 
oziroma realnimi ocenami, ampak se predlaga samo na podlagi deklariranih 
samoupravnih pravic glede določanja sredstev za leto 1972. Hkrati poudarjam, 
da tudi če danes sprejmemo< zakon, le-ta ne bo prav nič vplival niti na načelno 
niti na materialno odločitev tistih skupnosti, ki danes in jutri sprejemajo stop- 
njo prispevka za leto 1972. Če bodo že sprejeto stopnjo prispevka morale zni- 
ževati — razprava na zadnji seji izbora in drugi predloženi dokumenti kažejo 
na to možnost — potem se sprašujem, kdo onemogoča samoupravno odločanje 
zavarovancev. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima Slavko Osredkar. 

Slavko Osredkar: Oproščam se, ker se še enkrat oglašam. Oglašam 
se v zvezi z razpravo tov. Padovana o referendumu. Bom zelo kratek. 

Menim, da je referendum izrazito pomagalo samoupravljanja. Zaradi tega 
— naj mi tovariš Padovan oprosti — ne razumem, zakaj očita predlagatelju 
referenduma, da ne zaupa samoupravljalcem. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima namestnik republiškega 
sekretarja za zdravstvo tovariš dr. Stanko Lajevec. 

Dr. Stanko Lajevec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Želim dati kratko pojasnilo v zvezi z amandmajem tovariša poslanca 
Bunte. Razumljivo je, da je republiški sekretariat za zdravstvo in socialno 
varstvo zbiral pripombe, predloge in vprašanja v zvezi z zakonom o zdrav- 
stvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva in jih po- 
sredoval tudi odboru za zdravstvo in socialno varstvo in deloma izvršnemu 
svetu, vendar je bilo rečeno, naj republiški sekretariat še nadalje zbira vse pri- 
pombe, predloge in vprašanja v zvezi s tem. Celotno gradivo smo dah v presojo 
republiškemu medicinskemu svetu. Moram poudariti, da se je večina vprašanj, 
pripomb in predlogov nanašala na obvezne oblike zdravstvenega varstva. Okto- 
bra letos nas je izvršni svet zaprosil, da damo pripombe in predloge k spre- 
membi zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstve- 
nega varstva. Ker še nismo zbrali vsega potrebnega gradiva in ker komisija 
republiškega medicinskega sveta še ni končala svojega dela predvsem v zvezi 
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z obveznimi oblikami zdravstvenega varstva, smo prosili za odlog in izjavili, da 
dokončnih pripomb k reviziji zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obvez- 
nih oblikah zdravstvenega varstva ne moremo dati. Ko smo zvedeli, da je iz- 
vršni svet sprejel predlog za spremembo zakona o zdravstvenem zavarovanju 
in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva, smo obvestili izvršni svet, soci- 
alno-zdravstveni zbor in republiški sekretariat za delo, da pripravljamo obsež- 
nejšo revizijo zakona in zlasti določbo o obveznih oblikah zdravstvenega var- 
stva, da smo šele v pripravljalni fazi in da ne želimo vplivati na vsebino za- 
časne revizije zakona o izdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdrav- 
stvenega varstva. Prav zato, ker je komisija sekretariata pripravljala revizijo, 
je zaprosila različne institucije, zdravstvene zavode, društva itd. za mnenje v 
zvezi s formulacijo določb o nekaterih obveznih oblikah zdravstvenega varstva. 
Res je, kar je dejal tovariš dr. Bunta, da smo gradivo poslali številnim dejav- 
nikom. Tega dela še nismo končali in upamo, da bomo lahko socialno-zdrav- 
stvenemu zboru predložili gradivo za razpravo o obveznih oblikah zdravstve- 
nega varstva v zvezi z morebitno revizijo zakona o zdravstvenem zavarovanju 
in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva. Kot sem dejal, smo celo opozorili 
na to, da s tem delom nimamo namena kakorkoli ovirati ali vplivati na sprejem 
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem zava- 
rovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva, o katerem sedaj raz- 
pravljamo. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec dr. Boris Su- 
šteršič. 

Boris Sušteršič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dobro se še spominjam, da smo takrat, ko smo sprejemali zakon o zdravstvu 
in zakon o zdravstvenem zavarovanju, poudarjali, da smo glede nekaterih re- 
šitev vezacni na zvezni splošni zakon in da zato republiški zakon ni takšen, kot 
si ga želimo. Že takrat smo menili, da bi moral slovenski zakon prav glede ob- 
veznih oblik zdravstvenega varstva vsebovati specifične rešitve. Vendar smo 
se strinjali v tem, da je uvedba sistema obveznih oblik pozitivna. Zato se stri- 
njam s predlogom tov. predsednika dr. Korena, da bi spomladi pripravili ana- 
lizo im kritično oceno tega sistema, šele potem pa se lotili morebitne kompleksne 
revizije zakona. Predlog da se tudi za obvezne oblike zdravstvenega varstva 
lahko urede participacije, je znamenje parcialnega pristopa, ki ga utemeljujemo 
z zaupanjem v samoupravo. Če samo s tem kažemo zaupanje v samoupravo, da 
ji zaupamo participacijo, smo nenačelni. 

Menim torej, da se ne bi lotili parcialne, temveč kompleksne revizije 
zakona. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima pomočnik republiškega 
sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo. 

Jože Piano: Nadaljeval bi tam, kjer je končal prejšnji govornik. Po- 
udaril bi, da je naša zveza imela nekoliko drugačen predlog od izvršnega sveta. 
Od njega smo odstopili na podlagi argumentov, da položaj še ni povsem jasen 
in da so naši predlogi morda preuranjeni. 

V dosedanji razpravi smo veliko govorili o spremembah in dopolnitvah se- 
danjega zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstve- 
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nega varstva. Naša zveza je sprejela širše stališče in sicer, da bi v dveh ali treh 
mesecih pripravili temeljito analizo izvajanja zakona, ki naj bi pokazala, ali so 
potrebne manjše ali večje spremembe in dopolnitve zakona oziroma ali zakon 
ustreza. To se pravi, šele na podlagi analiz naj bi prišli do potrebnih sklepov. 

V zvezi s konkretnim predlogom zakona pa moram ugotoviti, da so ob- 
vezne oblike zdravstvenega varstva načelno vprašanje. Ze tov. Malešič je dejal, 
da verjetno ne bo sprememb glede participacije, tudi če zakon sprejmemo. Na 
podlagi ankete v 18 skupnostih lahko to potrdim, čeprav nisem prepričan za 
vse skupnosti. Naše ankete so pokazale, da niti ena skupnost ni izkoristila vseh 
možnosti glede participacije. 

Ker sem prej delal na drugem delovnem mestu, lahko povem, da se je ta 
zbor strinjal s sklepom z dne 16. julija 1968, ko smo trdili, da obveznih oblik 
zdravstvenega varstva v Sloveniji ne potrebujemo, kar sedaj poskušamo tudi 
uresničiti. Takrat nismo rekli, da obveznih oblik zdravstvenega varstva ne po- 
trebujemo, temveč da bi morale biti te oblike zajete med obveznimi oblikami 
zdravstvenega zavarovanja. Poudarjam, da mi je s prejšnjega delovnega mesta 
znano, da so prav to formulacijo sprejeli vaš zbor in drugi zbori skupščine. Gre 
torej za pravico iz zavarovanja in da se o njej odloča kot o vsaki drugi pravici 
iz zavarovanja. Zato ne govorim o obveznih oblikah. Menim — kar je moje 
osebno mnenje — da se vračamo na načelno vprašanje, o katerem smo nekoč 
že razpravljali in celo menili, da smo ga do kraja razčistili. Vendar kaže, da 
ga nismo. 

Kar zadeva referendum, se strinjam z argumenti poslanca iz Novega me- 
sta. Hkrati pa moram tudi povedati, da sedanji zakon o zdravstvenem zava- 
rovanju določa, da se o vseh pomembnih vprašanjih odloča z referendumom. 
Menim, da je vprašanje združitve skupnosti pomembno vprašanje. Sicer pa — 
tudi če to določilo ostane ali ne — sem prepričan, da bomo o takih stvareh 
morali vedno odločati z referendumom. 

Sedaj pa še nekaj besed o predlogu sindikata v zvezi z izplačilom nado- 
mestil osebnega dohodka za čas bolniškega staleža. Oprostite, da vas spet opo- 
zarjam na diskusijo izpred dveh let, ko smo dali podoben predlog. Tedaj so 
mu nasprotovali — in ugovor je bil utemeljen — češ da bi to pomenilo, da bi 
v marsikateri delovni organizaciji imeli tisti, ki so bolni, večje nadomestilo kot 
tisti, ki delajo. Opozarjam, da smo takšno odločitev sprejemali pod pritiskom 
gospodarske reforme, sedaj pa položaj prikazujejo 'drugače. Ce predloga ne 
bomo sprejeli do 31. 12., ga v praksi ne bo mogoče realizirati. Njegova reali- 
zacija namreč terja znatna sredstva, ki jih je treba vkalkulirati v sredstva 
zdravstvenega zavarovanja za prihodnje leto. 

Zavedam se, da predlog zakona sprejemate v časovni stiski. Dovolite mi, 
da vas opozorim samo na naslednje. Republiški zbor je zakon sprejel in če ga 
vi ne boste sprejeli, predlaganega sistema nadomestil v letu 1972 ne moremo 
realizirati. 

Kar zadeva obvezne oblike zdravstvenega varstva, naj vas opozorim, da je 
skupščina o njih razpravljala in zavzela stališča. Izhodišče naše zveze je bil 
dokument skupščine, ki je objavljen v Uradnem listu. Ce danes ni več aktualen, 
potem moramo začeti razpravo o tem dokumentu, ker sicer nimamo izhodišč 
za razpravo o bodočem sistemu zdravstvenega zavarovanja. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec Alojz Potočnik. 
35 



546 Socialno-zdravstveni zbor 

Alojz Potočnik: Ne bom dolg in ne bom ponavljal že izrečenih misli, 
rad bi le povedal, da podpiram predlog, ki ga je predlagal izvršni svet in bi se 
zlasti omejil na 1. in 4. člen, ki govori o črtanju določbe, ki prepoveduje uvedbo 
participacije za obvezne oblike zdravstvenega varstva. Na seji zbora je bilo že 
večkrat poudarjeno, da je treba zaupati samoupravi zdravstvenega zavarovanja, 
toda kljub temu so še vseeno pomisleki, ali naj se ta določba črta ali ne. V tem 
primeru ne gre za noben dvom. Lahko smo prepričani, da za prihodnje leto ne 
bomo uvedli participacij. Čeprav družbeni dogovor nakazuje valorizacijo parti- 
cipacij, jih prihodnje leto ne. bo povečala nobena skupnost zdravstvenega zava- 
rovanja. 

Se nekaj bi vam povedal. Sem iz skupnosti zdravstvenega zavarovanja iz 
Celja, kjer smo. predlagali največjo prispevno stopnjo ■— 9,1%. Ko so o njej 
razpravljali v gospodarstvu, sindikatih in med zavarovanci, ni bilo bistvenih 
pripomb. Če bi participacije valorizirali, pa bi sledile kritike in številne pri- 
pombe. S prispevno stopnjo nam je torej uspelo, s participacijo pa bi šlo zelo 
težko. 

Zato menim, da lahko podpremo predlog izvršnega sveta, da se črtata 
tako določba kot tudi predlog glede referenduma, ki je bolj sporen. Menim, da 
je treba o združitvi skupnosti trezno premisliti in dati zavarovancem možnost, 
da se dobro seznanijo s problematiko in s posledicami. Lahko je reči, da je pra- 
vice delavcev in kmetov treba izenačiti, toda to nalaga tudi dolžnosti. Zava- 
rovanec — delavec ah kmet — se mora zavestno odločiti, za kaj bo glasoval. 
Referendum omogoča zavarovancem, da se temeljito seznanijo tako s pravicami 
kot z dolžnostmi. Res je, da nas tudi nekaj stane, kljub temu pa je utemeljen. 
Če bomo zavarovancem položaj pravilno prikazali, se bodo tudi zavestno odlo- 
čili za združevanje pravic in morebitno prelivanje sredstev iz delavskega v 
kmečko zavarovanje. 

Predlagam, da predlog, ki ga je dal izvršni svet, podpremo in zanj gla- 
sujemo. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec dr. Bojan Spicar. 

Bojan Spi car : Dosedanja razprava mi kaže, da je sprejemanje za- 
konov po hitrem postopku kočljivo. Kajti če bi bile stvari, o katerih danes 
razpravljamo, res tako nepomembne, ne bi o njih toliko razpravljali. Nasprotno, 
menim, da gre za zelo pomembna vprašanja in da ne drži to, kar navaja pred- 
lagatelj. 

Menim, da je uvedba participacije mogoča in dopustna tudi pri obveznih 
oblikah zdravstvenega varstva. Na odločitev ali naj se participacija uvede ali 
ne, vpliva jo karakter bolezni, diagnoza in morda tudi premoženjsko stanje, pa 
nič drugega. Zaradi tega menim, da je izločitev posebnih kategorij bodisi na 
breme družbe bodisi na breme zavarovanja ali zdravstvenih ustanov sama po 
sebi nenačelna, pa naj gre za invalide ali druge kategorije občanov. Ne vem, 
zakaj naj bi bih vojaški invalidi — gledamo s fiziološkega stališča — v dru- 
gačnem položaju kot delovni invalidi, upokojenci itd. Menim, da je to eno od 
vprašanj, ki ga je treba rešiti. Tudi če bi sprejeli predlog izvršnega sveta glede 
participacije, ne bi naredili napake. Nisem tak optimist kot drugi, ki menijo, 
da nobena skupnost ne bo predpisala participacije. Če bi bilo to res, potem 
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zakona ne bi bilo treba spreminjati. Menim, da bodo skupnosti upoštevale me- 
rila, da ne ibodo uveljavile participacije za nekatere obvezne oblike zdravstve- 
nega varstva, ki so izredno pomembne: zdravstveno varstvo žena itd. So pa še 
nekatere kategorije ljudi, na katere smo pozabili in za katere se participacija 
nikakor ne sme predpisovati. 

Ne bi se strinjal s 3. a členom predloga za spremembo zakona, h kateremu 
ima izvršni svet amandma, s katerim bi hotel uskladiti nadomestila. Menim, 
da smo uporabili zelo kompliciran in neustrezen sistem. Predlaga se, da bi 
skupnost zdravstvenega zavarovanja v nekaterih primerih lahko spreminjala 
osnovo za nadomestilo in sicer takrat, kadar bi življenjski stroški oziroma oseb- 
ni dohodki v posamezni delovni organizaciji narasli. Tako je formulirano. 
Vprašanje je, kje je merilo, kdaj bomo povečali to osnovo, komu jo bomo 
povečali itd. Menim, da bi bil sprejemljivejši sistem, ki smo ga še imeli in 
Sicer, da bi se osnova določala iz psebnega dohodka zadnjih 3 mesecev pred 
začetkom bolezni. Po predlogu pa bi sedaj samoupravna organizacija s svojim 
sklepom posegla -ne samo v normativni akt delovne organizacije, ki sama za 
prvih 30 dni ureja nadomestilo, ampak celo v sam zakon, ker bi spremenila 
načelo, po katerem je nadomestilo povprečni osebni dohodek lanskega leta. To 
bi imelo za posledico, da bo v tisti delovni organizaciji, kjer je osebni dohodek 
rastel, nadomestilo višje, v tisti delovni organizaciji, kjer osebni dohodek pada, 
pa bi bilo tudi višje, ker bomo za nadomestilo vzeli osnovo iz lanskega leta, če 
bo ta bolj ugodna, ali pa osnovo iz letošnjega ali prihodnjega leta, če bo ta bolj 
ugodna. Menim, da takšna rešitev ni načelna. 

Tretje vprašanje je vprašanje, kdo naj odloča o združitvi skupnosti. Tudi 
o tem je bilo že veliko besed. Odbor je o tem razpravljal in je bil mnenja, da 
je to stvar skupnosti, vendar menim, da ni vseeno, kateri organ o tem raz- 
pravlja. Po mojem mnenju ne moremo združiti dveh skupnosti s sklepom izvr- 
šilnih odborov, čeprav imajo člani dober namen in so še bolj razgledani. Gre 
namreč za združitev dveh organizacij, ki imata različna sistema financiranja 
in pravic. Zaradi tega lahko o tem odločijo samo tisti, ki prispevajo, in to so 
vsi zavarovanci. Tudi o združitvi dveh delovnih organizacij, od katerih ima na 
primer ena 30 ljudi, druga pa 50 ljudi, sklepamo z referendumom. Ko se orga- 
nizaciji spojita, prevzameta druga od druge tudi vse obveznosti in obenem tudi 
vse pravice. Zato ni vseeno, ali o tem odloča le manjša skupina zavarovancev 
— pa čeprav je skupščina ali izvršilni odbor ali vsi zavarovanci. To je sicer 
stvar skupnosti, vendar lahko o tem odloča le z referendumom. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Kdo želi besedo? Ker se nihče več ne 
javi k besedi, končujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Najprej dajem 
na glasovanje amandmaja izvršnega sveta k 1. in 3. a členu. 

Kdor je za amandmaja, s katerima se strinja tudi odbor za zdravstvo in 
zdravstveno zavarovanje, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (13 poslancev.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja izvršnega sveta sprejeta z večino glasov. 
Na glasovanje dajem amandma poslanca dr. Stjepana Bunte k 2. členu 

predloga zakona. Po tem amandmaju naj bi se besedilo 2. člena v celoti črtalo. 
Kot veste, ta člen omogoča skupnostim, zdravstvenega zavarovanja, da določijo 
participacijo tudi za obvezne oblike zdravstvenega varstva. 

35» 
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Kdor je za amandma poslanca dr. Stjepana Bunte, po katerem se 2. člen 
črta, naj dvigne roko! (25 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (14 poslancev.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (14 poslancev.) 

Ugotavljam, da je amandma poslanca dr. Stejpana Bunte z večino glasov 
zavrnjen, ker se vzdržani glasovi štejejo negativno. Amandma za je dobil 25 
glasov, 14 proti in 14 vzdržanih, to se pravi, 25 : 28. Poslovnik določa, da se 
vzdržani glasovi štejejo kot negativni. Menite, da nismo pravilno šteli? 

Boris Filli (iz klopi): Po poslovniku je predlog sprejet, če je zanj gla- 
sovala več kot 'polovica poslancev. Oddanih je bilo 53 glasov, več kot polovica 
bi bilo 27. Za amandma je glasovalo 25 poslancev. Prej je bilo prisotnih 55 po- 
slancev, sedaj pa le 53. Če menite, da bi ta dva glasova lahko vplivala na izid 
glasovanja, bi morali glasovati poimensko. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Morda sem se nerodno izrazil. Amand- 
ma ni sprejet, ker ni dobil večine glasov. 53 glasov je bilo vsega skupaj. Po- 
navadi nismo dvakrat glasovali:. Ce pa želite, lahko še enkrat glasujemo, menim 
pa, da ni treba. 

Na glasovanje dajem amandma poslanca, dr. Stjepana Bunte k 3. členu 
predloga zakona. Po tem amandmaju naj bi se črtala določba, ki vojaškim voj- 
nim invalidom zagotavlja, da so oproščeni prispevka k stroškom za zdravila. 
Kdor je za amandma dr. Stjepana Bunte, po katerem se 3. člen črta, naj dvigne 
roko! (9 poslancev.) Je kdo proti? (26 poslancev.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(16 poslancev.) 

Ugotavljam, da je amandma dr. Stjepana Bunte k 3. členu predloga zakona 
zavrnjen z večino glasov. 

Na glasovanje dajem amandma odbora za zdravstvo in zdravstveno zava- 
rovanje k 5. členu. Po tem amandmaju naj bi se besedilo tega člena črtalo, kar 
pomeni, da ne bi bil obvezen referendum pri združevanju skupnosti zdrav- 
stvenega zavarovanja. Kdor je za amandma odbora k 5. členu, po katerem se 
ta člen črta, naj dvigne roko! (14 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (27 
poslancev.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (10 poslancev.) 

Ugotavljam, da je amandma odbora za zdravstvo in zdravstveno zavaro- 
vanje k 5. členu predloga zakona zavrnjen z večino glasov. 

Na glasovanje dajem še celotni predlog zakona. Kdor je za predlog zakona, 
naj dvigne roko! {26 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (12 poslancev.) Se 
je kdo vzdržal glasovanja? (13 poslancev.) 

Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zibor predlog zakona sprejel z ve- 
čino glasov. Dva nista glasovala, ni pa nujno, da glasujeta. Vzdržal se je samo 
tisti, ki je na vprašanje »Kdo se je vzdržal?« dvignil roko. Ce kdo takrat ni 
dvignil roke, potem ga ne moremo šteti. Posamezni poslanci menijo, da je izid 
glasovanja dvomljiv. 

Jože Padovan: Menim, da je dvomljiv izid glasovanja, ker je razlika 
samo 1 glas. Da bi glasovali vsi poslanci, predlagam, da glasujemo poimensko. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Kdor se strinja s predlogom tovariša 
poslanca Padovana, naj dvigne roko! (25 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? 
(21 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (5 poslancev.) 
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Predlog ni sprejet, ker je bilo za 25, proti 21, vzdržanih pa 5 poslancev. 
Glede na sprejeto odločitev republiškega zbora ugotavljam, da je bil pred- 

log zakona v obeh pristojnih zborih sprejet v enakem besedilu. 
Obveščam vas, da so tudi drugi zbori skupščine SR Slovenije sprejeli pred- 

log ustavnih amandmajev in predlog ustavnega zakona za izvedbo ustavnih 
amandmajev v enakem besedilu, kot ga je določil republiški zbor. Ker je bilo 
torej med zboroma doseženo soglasje, je republiški zbor na današnji seji že 
razglasil ustavne amandmaje in ustavni zakon za izvedbo ustavnih amand- 
majev. 

Dnevni red je s tem izčrpan, zato končujem 27. sejo socialno-zdravstvenega, 
zbora. 

Vsem poslancem in vabljenim gostom želim v letu 1972 veliko delovnih 
uspehov in osebnega zadovoljstva. 

(Seja je bila končana ob 14.35.) 



ENOTNI ZBOR DELOVNIH SKUPNOSTI 

13. seja 

(22. novembra 1971) 

Predsedoval: Miloš Poljanšek, 
predsednik prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 9.15. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Na 
podlagi 1. člena odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delov- 
nih skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini SR Slovenije, pričenjam 
13. sejo enotnega zbora delovnih skupnosti in to v odsotnosti sklicatelja tova- 
riša Toneta Boleta, predsednika gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili naslednji poslanci: 
Iz gospodarskega zbora: Tone Bole, Franc Cuznar, Ivan Gole, Drago Justin, 

Janez Miklavc, Jože Pogačnik, Egon Prinčič, Bernard Rode, Jožko Rozman, 
Martin Vidmar, Jože Eržen in Ivan Zupan. 

Iz prosvetno-kulturnega zbora: Jože Florjančič, dr. Aleksandra Kornhauser, 
Majda Poljanšek, Dušan Šinigoj, Jože Vild, Majda Šlajmer-Japelj, Branko Mer- 
nik, Jože Suhadolnik, Vinko Dobnikar, Adolf Praprotnik, Milan Merčun, Niko 
Kralj, Franc Bizjak in Marjan Tavčar. 

Iz socialno-zdravstvenega zbora: dr. Štefan Gruškovnjak, dr. Dušan Mis, 
Jože Padovan, Nikolaj Šabjan, Miroslav Kosi, dr. Lidija Andoljšek in Jože 
Pratengrazer. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 12. seje enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine 

SR Slovenije; 
2. predlog resolucije o osnovah kadrovske politike v Socialistični republiki 

Sloveniji. 
Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) Ima kdo 

kakšen spreminjevalni ali dopolnilni predlog? (Nihče.) 
Ugotavljam, da se s predlaganim dnevnim redom strinjate in da je le-ta 

sprejet. 
Poslance prosim, da se k razpravi javljajo s prijavnimi listki, če pa te mož- 

nosti ne boste izrabili, pa prosim, da pred prijavo poveste svoje ime in priimek. 
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Poslance obveščam, da sem na današnjo sejo povabil predstavnike izvršnega 
sveta, republiških upravnih organov, republiškega sveta Zveze sindikatov Slo- 
venije, republiške konference Socialistične zveze, gospodarske zbornice SR Slo- 
venije, izobraževalne skupnosti SR Slovenije, zavoda za šolstvo SR Slovenije, 
univerze, združenja visokošolskih zavodov in skupnosti študentov Slovenije. 

Vse goste, ki ste se vabilu odvzali, vabim k sodelovanju. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 12. seje enotnega zbora delovnih skupnosti. Osnutek zapisnika ste prejeli. 
Ima kdo prosim kakšno pripombo ali predlog za spremembo? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zapisnik 12. seje enotnega zbora delovnih skupnosti 
soglasno odobren bree sprememb in dopolnitev. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na predlog resolu- 
cije o osnovah kadrovske politike v Socialistični repukliki Sloveniji, ki ga je 
predložila komisija skupščine SR Slovenije za volitve in menovanja. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli prečiščene* besedilo predloga resolucije 
in poročilo zakonodajno-pravne komisije. Danes pa ste prejeli še poročilo komi- 
sije enotnega zbora delovnih skupnosti za razvoj samoupravnega prava v delov- 
nih organizacijah. 

Obrazložitev predloga resolucije bo dal predstavnik komisije poslanec Emil 
Roje. Prosim, tovariš Emil Roje. 

Emil Roje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Predlog 
resolucije o osnovah kadrovske politike Socialistične republike Slovenije, ki je 
pred. vami, se je oblikoval v večmesečni jstvni razpravi na podlagi izhodišč, 
vsebovanih v tezah za pripravo skupščinskega dokumenta o kadrovski politiki. 
Komisiji za volitve in imenovanja kot predlagatelju resolucije so bile v javni 
razpravi posredovane pripombe 19 republiških institucij, organov skupščine 
Socialistične republike Slovenije in vodstev družbenopolitičnih organizacij, ob- 
činskih komisij za volitve in imenovanja ter številnih posameznikov. 

O prvotnem predlogu resolucije je razpravljalo in dalo vrsto pripomb tudi 
predsedstvo skupščine. Na podlagi spremljanja teh, v večini primerov sprejetih, 
pripomb ter na podlagi analize danih predlogov je komisija ugotovila, da so 
dobila izhodišča v tezah za resolucijo vso podporo v javni razpravi ter mnoge 
spodbude za konkretizacijo oziroma oblikovanje bolj mobilizacijske usmeritve 
resolucije. 

Komisija ža volitve in imenovanja je težila k temu, da bi bila dokončna 
podoba skupščinskega dokumenta čimbolj zvest izraz ocene razmer in problemov 
v kadrovski politiki ter predloga stališč in hotenj, izraženih v javni razpravi, 
pri čemer pa presoja in odločanje zaradi divergentnosti nekaterih predlogov 
nista bila vedno lahka in enostavna. 

Temeljna dilema je bila prisotna med zahtevo po podrobni, konkretni in 
dokončni določitvi posameznih rešitev, zahtev in pogojev glede posameznih 
vprašanj kadrovske politike in med predlogom, naj ima skupščinska resolucija 
značaj pobudnika širše in trajnejše akcije družbenega dogovarjanja vseh no- 
silcev samoupravnega odločanja o kadrih in kadrovski politiki, da bi se dosegle 
odločnejše spremembe ter napredek na tem področju. Komisija se je odločila 
za takšen značaj družbene resolucije, ki je pred vami, predvsem zaradi prepri- 
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čanja, da bi vsakršno nadrobno predpisovanje v takem dokumentu lahko ohra- 
njalo občutek neprizadetosti oziroma neodgovornosti v zavesti posameznikov 
o nekaterih samoupravno še ne dovolj -razvitih stvareh glede nujnosti skrbi 
za razvoj lastne kadrovske baze. Menimo, da to tudi ne bi bilo v skladu z enim 
temeljnih izhodišč resolucije, da naj delavci in občani v okviru skrbi in od- 
govornosti za razširjeno reprodukcijo in razvoj demokratičnih socailistienih 
družbenih odnosov sami odločajo o vprašanjih kadrovske politike in nosijo 
posledice svojih odločitev. To pa seveda ne izključuje obveznosti družbenopoli- 
tičnih, samoupravnih, strokovnih in drugih organov, da spremljajo in opozarjajo 
tam in tiste, ki te naloge zapostavljajo ter da dajejo pobude za samoupravno 
in družbeno dogovarjanje o posameznih rešitvah vprašanj kadrovske politike. 

Zato predlog resolucije sedanjih in potencialnih pobud, predlogov, teženj 
ter akcij ne sklepa, ampak jih šele spodbuja in pri tem nakazuje smeri na- 
daljnje afirmacije samoupravne kadrovske politike v naši družbi. Po tej poti 
predlog resolucije v neki meri izpolnjuje praznino,, ki je nastala po obdobju, ko 
smo odpravili administrativno in centralistično uravnavanje ter reševanje vpra- 
šanj kadrovske politike in ko nastale praznine nismo pravočasno izpolnili z no- 
vimi metodami, z novimi odnosi ter sistemom samoupravne kadrovske politike. 
Predlagatelj dokumenta želi, da bi spodbudil nadaljnje korake k ustvarjanju 
takšnega sistema. Pri tem pa so temeljni in neobhodni usmerjevalec projekcija 
srednjeročnega in dolgoročnega razvoja Slovenije ter ustavna dopolnila. • 

Komisija za volitve in imenovanja meni, da morajo biti temeljna izhodišča 
vseh zavestnih akcij v prihodnjem snovanju sistema samoupravne demokratične 
kadrovske politike v 

1. uveljavljanju opredelitve, da je kadrovska politika temeljna samoupravna 
pravica delovnega človeka in da je on primarni nosilec odločanja o kadrovski 
politiki; 

2. uveljavljanju spoznanja, da je kadrovska politika imanentna vsebina vsa- 
kega učinkovitega samoupravljanja; 

3. uveljavljanju prepričanja, da ni mogoče predvidevati bodočega razvoja 
znotraj temeljnih organizacij združenega dela ter usmerjati jasnega pogleda 
v prihodnost v okviru družbenopolitičnih skupnosti, če v razvojnih programih 
na vseh straneh niso prisotni -tudi elementi kadrovske politike. 

Ni naključje, da se resolucije o osnovah kadrovske politike v Socialistični 
republiki Sloveniji sprejema hkrati s sprejemanjem srednjeročnega in obliko- 
vanjem dolgoročnega razvoja, pri čemer je nujno prisotna zavest, da je učinko- 
vita samoupravna kadrovska politika eden najpomembnejših faktorjev reali- 
zacije omenjenih razvojnih programov. Zato si predlog resolucije o osnovah 
kadrovske politike v Socialistični republiki Sloveniji v pretežni meri prizadeva 
nakazati pristop, kako naj bi v srednjeročnem in dolgoročnem razvoju reševali 
poglavitne naloge kadrovskega značaja. 

Pri snovanju sistema samoupravne kadrovske politike je treba izhajati iz 
spoznanja, da je odločanje o vprašanjih kadrovske politike znotraj delovnih 
organizacij, družbenopolitičnih skupnosti ter samoupravnih interesnih skupno- 
sti stvar družbenega in samoupravnega sporazumevanja in ne stvar tako ali 
drugače izraženega administrativnega urejanja. 

Smisel družbenega dogovarjanja v kadrovski politiki vidimo zlasti v tem, 
da poenotimo merila ter odpravimo stihijnost v kadrovski politiki, skratka, 
da se tudi na področju kadrovske politike organiziramo na nov način, ki ustreza 
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sedanji fazi razvoja družbenoekonomskih odnosov, ustavnim spremembam in 
na nekaterih področjih že uveljavljenim družbenim dogovorom. 

Predlog resolucije o osnovah kadrovske politike v Socialistični republiki 
Sloveniji pa ne pomeni le pogleda, uprtega v prihodnost. Hkrati tudi nedvo- 
umno določa in obvezuje vse samoupravne in družbenopolitične dejavnike, da 
takoj začno reševati oziroma uresničevati nekatere najaktualnejše naloge in 
pereče probleme. V tej zvezi je zlasti močno poudarjena potreba po takšnih 
samoupravnih določitvah znotraj temeljnih organizacij združenega dela, ki bodo 
omogočile njihovo hitrejšo in učinkovitejšo kadrovsko preosnovo in razvijanje 
novih odnosov ter zavesti, ki so jim tuja tehnokratska gledanja na človeka in ki 
izključujejo možnosti kakršnih koli manipulacij s človekom. V tem smislu bo 
treba še nadalje spopolnjevati tudi samoupravne akte v delovnih organizacijah. 

Znotraj družbenopolitičnih skupnosti ter samoupravnih interesnih skup- 
nosti pa bo treba v okviru dogovorjene kadrovske politike usmrejati akcije na 
učinkovitejše odpiranje možnosti za poklicno usposabljanje mladine, izpopolnje- 
vanje sistema štipendiranja in razširitev drugih oblik materialne pomoči mla- 
dini na šolah ter na tej podlagi odpravljanje družbenih razlik znotraj šolske 
in študentske mladine, na strokovno iskanje kvalitativnih sprememb v današ- 
njem šolskem sistemu ter stalnem povečevanju deleža narodnega dohodka, 
ki se namenja za realizacijo nalog družbene kadrovske politike. Posebej je treba 
poudariti, da predlog resolucije nima namena, da bi globlje posegal v opredelje- 
vanje konkretnih nalog na področju otroškega varstva, šolstva, znanstveno- 
raziskovalnega dela, zdravstva, kulture in drugje. Resolucija ima namen le opo- 
zoriti na tesno zvezo med učinkovitostjo in napredkom teh področij ter uresni- 
čevanjem družbene kadrovske politike in obratno. 

Podrobnejše opredeljevanje nalog pa bo stvar dokumentov, ki se bodo na 
omenjenih področjih v prihodnosti oblikovali in sprejemali. V tem smislu pred- 
log resolucije priporoča pristojnim organom, da do junija leta 1972 predložijo 
skupščini SR Slovenije predloge organizacijskih, kadrovskih in drugih ukrepov 
na teh področjih v skladu z osnovami nacionalne kadrovske politike ter nove 
vsebine družbenih odnosov, ki jo uveljavljamo z ustavnimi dopolnili. 

Komisija za volitve in imenovanja je do razprave v zborih sprejela nekaj 
pripomb na predlog resolucije, ki so predvsem redakcijskega značaja in ki jih 
komisija v celoti sprejema. 

Zato komisija predlaga, da enotni zbor delovnih skupnosti o predlogu 
resolucije o osnovah kadrovske politike v SR Sloveniji razpravlja in ga sprejme 
v predloženem besedilu. Hvala lepa! 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Hvala. Poslance obveščam, da so 
bile k predlogu resolucije predložene spremembe, o katerih je pravkar govoril 
tudi tovariš Emil Roje. 

Zakonodajno-pravna komisija je predlagala tele amandmaje, kot rečemo, 
res samo redakcijskega značaja: 

K II. poglavju: V uvodnem odstavku na 3. strani se v tretji vrsti med bese- 
dama »samoupravnega« in »ter« vstavi beseda »sporazumevanja«. 

V prvem odstavku 2. točke na 4. strani se v tretji vrsti črta beseda »samo- 
upravno«. 

V tretjem odstavku 2. točke se na 4. strani v peti vrsti črta beseda »določb«. 
K III. poglavju: V drugi alinei priporočil naj se v prvi vrsti med besedama 

»samoupravnih« in »skupnosti« vnese beseda »interesnih«. 
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Komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za razvoj samoupravnega prava 
v delovnih organizacijah predlaga tole dopolnitev: 

K I. poglavju: Na začetku tretjega odstavka I. poglavja naj se med besedami 
»delovni ljudje v« in besedo »svojih organizacijah« vstavijo besede »družbeno- 
političnih skupnosti in v«. 

Predlog resolucije je obravnaval tudi odbor gospodarskega zbora za družbe- 
noekonomske odnose in je njegovo poročilo povzela komisija za razvoj samo- 
upravnega prava v delovnih organizacijah. 

Ali se želi predstavnik predlagatelja predloga resolucije izjaviti glede pred- 
loženih amandmajev? (Ne želi.) 

Želi morda besedo predstavnik komisije enotnega zbora delovnih skupnosti 
za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah? (Ne želi.) 

Želi morda besedo predstavnik zakonodajno-pravne komisije, zlasti glede 
amandmaja komisije za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah? 
(Ne želi.) 

Tako lahko pričnem razpravo. Prosim, kdo želi razpravljati tako o resoluciji 
kot o predloženih amandmajih? 

Besedo ima tovariš Janez Šter. 

Janez Ster: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Opo- 
zoril bi zbor samo na to, da se v II. poglavju določilo na 3. strani pod prvo točko 
ne ujema s tem, o čemer smo na zadnji seji razpravljali na republiškem in 
gospodarskem zboru v zvezi z bilančnimi izhodišči za prihodnje leto. 

V predlogu resolucije govorimo, naj delovne organizacije »zagotovijo v pro- 
gramih razširjene reprodukcije in v politiki delitve dohodka, da se bo delež 
za izobraževanje kadrov ter strokovno' in družbenoekonomsko usposabljanje 
delovnih ljudi gibal v skladu z rastočimi kadrovskimi potrebami delovne orga- 
nizacije in širše skupnosti«. Do tu je vse v -redu in prav. Nadaljevanje tega 
stavka — »oziroma da bodo sredstva za izobraževanje rasla hitreje kot družbeni 
proizvod« — pa ni v skladu s sklepi prejšnje seje, v katerih smo jasno določili, 
da bodo sredstva za izobraževanje in družbeni proizvod naraščala enako hitro. 

Predlagam, da črtamo besedilo »oziroma, da bodo sredstva za izobraževanje 
rasla hitreje kot družbeni proizvod«. V besedilu predloga resolucije je že dovolj 
jasno povedano, da delovne organizacije, ko planirajo svojo razširjeno reproduk- 
cijo, mislijo tudi na kadre in na za to potrebna sredstva. Zdi se mi, da ne mo- 
remo na vsaki seji sprejemati popolnoma drugačnih resolucij, saj potem ni 
čudno, že splošno znano mnenje, da se sploh nobene ne držimo in jih ne mo- 
remo izvajati, ker vsaka zahteva nekaj drugega. Hvala lepa! 

Predsedujoči Miloš Poljanšek : Hvala! Se kdo, prosim? (Ne javi se 
nihče.) Kolikor ni nikogar, odrejam desetminutni odmor, da tovariš poslanec 
Ster predloži amandma v pismeni obliki in da se komisiji o amandmaju izjavita. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.35 in se je nadaljevala ob 10.10.) 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Pismeni amandma poslanca Janeza 
Stera ste dobili na klopeh. Rad pa bi vas opozoril, da je prišlo do dveh napak, 
ki žal bistveno spreminjata smisel predloženega amandmaja, ki se pravilno 
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glasi: »1. Zagotovijo, v programih razširjene reprodukcije in v politiki delitve 
dohodka, da se bo delež za izobraževanje kadrov ter strokovno in družbenoeko- 
nomsko usposabljanje delovnih ljudi gibal v skladu z nastalimi kadrovskimi 
potrebami delovne organizacije in širše skupnosti.« 

Prosim predsednika komisije enotnega zbora delovnih skupnosti za samo- 
upravno pravo v delovnih organizacijah tovariša Pungerčarja, da da poročilo 
komisije. 

Stane Pungerčar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Najprej moram obvestiti enotni zbor delovnih skupnosti, da komisija 
ni mogla delati v polnem sestavu, ker jo sestavljajo po eden poslanec vsakega 
zbora delovnih skupnosti in osem članov, ki niso poslanci. Zaradi tega sem se 
posvetoval le s poslanci, ki so člani te komisije. 

Amandma, ki ga je predlagal tovariš Šter, je v skladu s stališčem, ki jih 
je sprejel gospodarski zbor. Ko pa sem se posvetoval glede instrumentov, ki 
urejajo financiranje izobraževanja in vzgoje, mi je bilo pojasnjeno, da sredstva 
za izobraževanje, pridobljena s fiskalnimi instrumenti, predvidoma ne bodo 
rastla hitreje kot družbeni proizvod. S formulacijo v predlogu resolucije, da 
bodo sredstva za izobraževanje rastla hitreje kot družbeni proizvod, je mišljeno 
vključevanje drugih virov na podlagi samoupravnih odločitev v delovnih orga- 
nizacijah in z uveljavljanjem samoprispevkov občanov. Pri tem pa je zlasti po- 
memben dolgoročni vidik in usmeritev kadrovske politike, ki se vključuje kot 
potencialni faktor v srednjeročni in dolgoročni gospodarski in družbeni razvoj 
Slovenije. 

Ta ugotovitev izhaja tudi iz poročila komisije enotnega zbora delovnih skup- 
nosti za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah. Pridružujem se 
stališču naše komisije, naj bi se ohranilo besedilo, kakršno vsebuje predlog 
resolucije. Ker pa se komisija, kot sem že rekel, ni mogla sestati, predlagam, da 
enotni zbor delovnih skupnosti o amandmaju glasuje. Hvala! 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Želita morda besedo 
predstavnika zakonodajno-pravne komisije in komisije za volitve in imenovanja? 
Besedo ima tovariš Emil Roje. 

Emil Roje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Komisija 
za volitve in imenovanja je na kratki seji proučila amandma poslanca tovariša 
Janeza Stera in sklenila dati nekaj dodatnih pojasnil. 

1. Besedilo o hitrejšem porastu sredstev za izobraževanje je treba razumeti 
kot dolgoročno orientacijo, ki je nujna, če želimo doseči hitrejšo kadrovsko 
spremembo. 

2. Taka orientacija je tudi smiselno prisotna v stališčih o dolgoročnem raz- 
voju SR Slovenije, v katerih je na strani 48 rečeno, »da je izobraževanje temeljni 
dejavnik gospodarskega in družbenega razvoja, saj je realno pričakovanje, da 
bo velik del porasta družbenega proizvoda rezultat splošne in strokovne izobra- 
ženosti delavcev ter tehničnih izboljšav v gospodarstvu in na vseh drugih 
področjih družbene reprodukcije. Zato bodo v naslednjem obdobju učinkovitost, 
obseg in struktura izobraževanja osrednje vprašanje naše dolgoročne razvojne 
politike«. 
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Naše besedilo smo pravzaprav povzeli po tekstu teh stališč na strani 52, ki 
pravi: »Izobraževanje je po svoji naravi dolgoročen proces. Zaradi posebnega 
pomena te družbenoekonomske dejavnosti bomo že v prvi etapi prihodnjega 
15-letnega obdobja storili odločilne korake. Da bi uresničili koncepcijo »stalno 
učeče se družbe«, bomo delež sredstev za izobraževanje povečali hitreje, kot bo 
rasel družbeni proizvod«. 

3. Prav tako' želim pojasniti, da je trelja tudi tu izraz »sredstva za izobra- 
ževanje« pojmovati širše, ne kot fiskalno pritekajoča sredstva gospodarstva, 
ampak so tu mišljena vsa sredstva in vsi denarni viri, ki se v družbi mobilizirajo 
za vzgojo in izobraževanje. 

Zaradi teh razlogov je komisija za volitve in imenovanja sklenila, da vztraja 
pri prvotnem tekstu in da prepušča amandma presoji in odločitvi zbora. Hvala 
lepa. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Predstavnik zakonodajno-pravne 
komisije, prosim! 

Stanislav Simšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Amandma, ki ga je dal tovariš Šter, je vsebinske, ne pravne narave, zato 
zakonodajno-pravna komisija nanj nima pripomb. Hvala lepa! 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Nadaljujemo razpravo. Besedo želi 
še tovariš Ster. Prosim! 

Janez Šter: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Glede 
na dodatno obrazložitev predsednika komisije za samoupravno pravo v delovnih 
organizacijah sem dolžan tudi sam natančneje obrazložiti svoje stališče. Skoraj 
bi lahko rekel, da se mi zde precej neresna stališča Socialistične republike Slo- 
venije o nadaljnjih stabilizacijskih ukrepih, ki so potrebni na področju gospo- 
darstva in negospodarstva, ki smo jih sprejeli na prejšnji seji in kjer se, kot 
sem prej povedal, glasi eno izmed določil: »Vsa splošna in skupna potrošnja naj 
raste počasneje od rasti družbenega proizvoda in le v okviru razpoložljivih 
sredstev.« Ze na naslednji seji pa brez slabe vesti sprejemamo določilo, ki 
zanika to, kar smo zadnjič sprejeli. Na tak način stabilizacija sploh ni mogoča, 
čeprav se tudi sam strinjam s tem, da bomo morali v naslednjih letih dati več 
za kadre, ker moramo strukturo zaposlenih izboljšati, drugače naše investicije 
ne ibodo dale pričakovanih uspehov. Toda glede tega se danes ne moremo —■ kot 
je to storil predstavnik komisije za volitve in imenovanja — sklicevati na dolgo- 
ročni koncept razvoja, saj ga še nismo sprejeli. Ce pa to določilo predlaga 
resolucija, predvsem pomeni, naj ibi se v prihodnje sredstva za izobraževanje 
povečala na temelju samoupravnih odločitev delovnih skupnosti in občanov, 
to se pravi prek samoprispevkov in drugih oblik zbiranja sredstev, kot je to 
predstavnik komisije tukaj razložil, naj bo tako napisano v resoluciji in potem 
bom naš amandma umaknil. Ampak pošteno napišimo, da prihodnje leto gospo- 
darstva ne moremo bolj obremenjevati oziroma sprejmimo tukaj določilo, da 
mora splošna potrošnja rasti celo počasneje od družbenega proizvoda, da pa 
bomo s samoprispevki in drugimi oblikami zbiranja sredstev delovne skupnosti 
in občane znatneje obremenjevali kot doslej. S tako solucijo se strinjam in 
predlagam, da komisija ustrezno besedilo predloga resolucije v skladu s svojo 
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obrazložitvijo spremeni. V tem primeru bomo amandma umaknili, v nasprotnem 
primeru pa se mi to ne zdi poštena igra. Hvala lepa! 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Hvala! Vprašujem predlagatelja, 
če želi v tem smislu še ponovno zavzeti stališče: Ne želi. 

Želi še kdo razpravljati? Prosim, dr. Spicar ima besedo. 

Dr. Bojan Špicar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Dovo- 
lite mi, da kot dolgoletni delavec na področju socialne politike spregovorim 
o tem nekaj besed. Zdi se mi, da so pripombe tovariša Štera in tistih, ki so 
podprli njegov predlog, docela utemeljene. Ena od poglavitnih nalog oziroma 
dolžnosti institucij socialne politike izobraževanja, zdravstva itd. je ta, da delu- 
jejo tudi v mejah gospodarskih možnosti družbe, v kateri živijo. Zaradi tega 
ni mogoče s predpisom, z resolucijo, s priporočilom nekomu reči, da je upra- 
vičen trošiti več, kot raste narodno bogastvo. Povsem utemeljeno je stališče, 
naj družbena potrošnja raste v skladu z družbenim proizvodom. Druga stvar 
je seveda, kako vplivajo na porast družbenega proizvoda bolj izobraženi in 
zdravi kadri. Sicer pa te službe razvijamo zato, da bomo imeli večjo proizvodnjo 
in večji standard naše družbe. Od dejavnosti zdravstvene službe in od uspehov 
njegovega dela je še kako odvisna produktivnost dela in vse, kar novega 
ustvarimo. 

Zaradi tega mislim, da je amandma utemeljen in bom glasoval zanj. Hvala 
lepa! 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Tovarišica Lojzka Go- 
stenčnik ima besedo. Prosim! 

Lojzka Gostenčnik: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in 
tovariši poslanci! Predstavnik komisije je dovolj jasno povedal, kakšno je sta- 
lišče komisije, ki je resolucijo pripravila; ker je tudi tovariš Janez Ster povedal, 
kakšno je njegovo stališče do teh problemov, si dovoljujem v imenu skupine 
poslancev prosvetno-kulturnega zbora predlagati nov amandma, ki bo morda 
sprejemljiv glede na okolnosti in prepričanje tovarišev poslancev. 

Amandma se glasi: 
Prvi del besedila 1. točke ostane do besed »in širše skupnosti« nespremenjen. 

Za besedo »skupnosti« v 5. vrsti se naredi vejica in doda besedilo »zato je treba 
iz vseh razpoložljivih virov zagotoviti za vzgojo in izobraževanje znatno več 
sredstev kot doslej;«. 

Utemeljitev amandmaja je naslednja: Uspešno gospodarjenje se doseže samo 
z bolje usposobljenimi kadri, te pa je mogoče usposabljati edino s povečanjem 
sredstev za vzgojo in izobraževanje. Popolnoma se omejujem glede opredelitve 
in definicije virov. V poštev pride vse, kar je navedel že tovariš Roje. V tem 
amandmaju skoraj ni prisotna možnost fiskalnih sredstev. Lahko jih popolnoma 
izključimo, ker naš amandma govori o vseh razpoložljivih sredstvih. Teh sred- 
stev pa je v Sloveniji še in za vzgojo in izobraževanje jih moramo izkoriščati in 
povečevati prav zaradi nujnih kadrovskih potreb. Seznanjeni smo bili z dovolj 
resnimi študijami in vemo, da kadrovski sestav zaposlenih v Sloveniji ni rožnat, 
čemur bodo tudi tovariši poslanci iz gospodarskega zbora verjetno s prepriča- 
njem pritrdili. 
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To so razlogi za tak amandma in prosim, da zanj po možnosti glasujemo. 
Hvala! 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Prosim tovarišico poslanko, da pred- 
loži amandma v pismeni obliki. Medtem pa nadaljujemo razpravo o predlogu 
resolucije. Prosim, tovariš Nemec ima besedo. 

Štefan Nemec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Mislim, da amandma ne izključuje tistega, kar smo hoteli že prej v gospodar- 
skem zboru in tovariš Šter s svojim amandmajem. 

Predlagal bi, da se sestavi komisija, ki naj pripravi takšno besedilo amand- 
maja, ki bi bil za vse sprejemljiv. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Vprašujem tovariša Stera in predla- 
gatelja, če to iniciativo sprejemata? (Da.) Prosim, da se potrudite in pripravite 
najustreznejše besedilo amandmaja. 

Prosim, tovariš Petrič želi. besedo. 

Dr. Ernest Petrič: Tovariš predsednik! Sicer nimam nobenega po- 
oblastila za kakršnokoli stališče izvršnega sveta, ker izvršni svet o tej stvari 
ni nič razpravljal. Štejem si samo v svojo dolžnost, da kot njegov član opozorim 
na naslednje: 

Lahko se zgodi, da bo na podlagi današnje razprave sprejeta v resolucijo 
kakšna formulacija, ki bi pomenila prejudic za delitev družbenega proizvoda 
v prihodnjem letu. V takem primeru seveda izvršni svet, ki je -dolžan predložiti 
bilanco za prihodnje leto, ne bo mogel sprejeti v resolucijo o kadrovski politiki 
nobene formulacije, ki bi za prihodnje leto prejudicirala delitev družbenega 
proizvoda. Zato naj komisija, ko bo oblikovala spremembo besedila resolucije, 
pripravi takšno formulacijo, ki bo začrtovala kadrovsko politiko, pri tem pa ne 
prejudicirala odločitve o delitvi družbenega proizvoda v prihodnjem letu. Hvala 
lepa! 

Predsedujoči. Miloš Poljanšek: Hvala za opozorilo. Se kdo, prosim? 
(Ne javi se nihče.) Ce ni več razpravljalcev, prekinjam zasedanje za 10 do 
15 minut, da se predlagatelji resolucije in predlagatelj amandmaja sporazumejo. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.30 in se je nadaljevala, ob 10.50.) 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Vprašujem predlagatelja resolucije 
in tovariša Stera, če vam je uspelo najti skupno solucijo. (Da.) Prosim, besedo 
ima tovariš Roje. 

Emil Roje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Komi- 
sija za volitve in imenovanja se je ponovno sestala in ob konzultaciji z nosilci 
amandmajev predlaga v II. poglavju predloga resolucije spremembo prvega 
odstavka 1. točke tako, da se glasi: 

Stran 3, II. poglavje, 1. točka. 
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»1. Zagotovijo v programih razširjene reprodukcije in v politiki delitve 
dohodka, da se bo delež ža izobraževanje kadrov ter strokovno in družbeno- 
ekonomsko usposabljanje delovnih ljudi, gibal v skladu z rastočimi kadrovskimi 
potrebami delovne organizacije in širše družbene skupnosti, kar pomeni inten- 
zivnejše vlaganje v izobraževanje v skladu s politiko razvoja Socialistične repu- 
blike Slovenije v prihodnjem obdobju.« Hvala lepa! 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Slišali ste skupen predlog. Tovariš 
Ster, ali umikaš svoj amandma? (Da.) Tovariši ca Gostenčnikova ? (Prav tako.) 

Zeli kdo razpravljati o skupnem predlogu oziroma skupni dopolnitvi? 
(Nihče.) 

Zeli še kdo razpravljati? Prosim, tovariš Feldin ima besedo. 

Boris Feldin: Tovariš predsednik! Nimam pripomb niti k amandmaju 
niti k predlogu resolucije, samo glede blagohotnega opozorila, da s formulacijo 
resolucije ne bi prejudicirah določene politike v prihodnjih letih, bi rad izrazil 
bojazen, da s takim blagohotnim opozorilom ne bi prejudicirali tudi nasprotne 
politike v prihodnjih letih. Hvala lepa. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Ali se to nanaša na opozorilo dok- 
torja Petriča? (Da.) 

Še kdo želi razpravljati? (Ne javi se nihče.) Končujem razpravo in lahko 
preidemo na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o skupnem dopolnilu, ker je vsebinske narave in 
ga je pravkar prebral tovariš Roje. Ali želite, da tovariš Roje besedilo ponovno 
prebere? (Ne.) 

Amandma dajem na. glasovanje. Kdor je zanj, naj prosim dvigne roko. 
(Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Eden.) 

Ugotavljam, da je olb enem vzdržanem glasu sprejet vsebinski popravek na 
strani 3 in sicer prvi odstavek 1. točke II. poglavja predloga resolucije. 

Sedaj lahko preidemo na glasovanje o amandmajih zakonodajno-pravne 
komisije v celoti in sicer: 

V II. poglavju predloga resolucije se v uvodnem odstavku na 3. strani 
v tretji vrsti med besedama »samoupravnega ter« vstavi beseda »sporazume- 
vanja«. 

V prvem odstavku 2. točke na 4. strani se v peti vrsti črta beseda »samo- 
upravno«. 

V tretjem odstavku 2. točke na 4. strani se v peti vrsti črta beseda »določb«. 
V III. poglavju v drugi alinei priporočil se v prvi vrsti med besedama 

»samoupravnih in skupnosti« vnese beseda »interesnih«. 
Kdor je za predložene amandmaje zakonodajno-pravne komisije, naj pro- 

sim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji zakonodajno-pravne komisije soglasno 
sprejeti. 

Sedaj moramo izglasovati še amandma odbora za družbenoekonomske 
odnose gospodarskega zbora, ki ga je prevzela komisija enotnega zbora za samo- 
upravno pravo v delovnih organizacijah in sicer, da se na začetku tretjega 
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odstavka I. poglavja med besedami »delovni ljudje v« in besedami »v svojih 
organizacijah« vstavijo besede »družbenopolitičnih skupnosti in v«. 

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

Ugotavljam, da je tudi ta amandma soglasno sprejet. 
Tako lahko preidemo na glasovanje o predloženi resoluciji v celoti, hkrati 

s pravkar sprejetimi amandmaji in spremenjenim besedilom. 
Kdor je za predloženo resolucijo, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 

dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je resolucija o kadrovski politiki v Socialistični republiki 

Sloveniji soglasno sprejeta. 
S tem je dnevni red današnje seje izčrpan in jo končujem. 
Poslance obveščam, naj se zberejo v tej dvorani ob 11. uri, ko bo imel 

podpredsednik skupščine SR Slovenije dr. Jože Brilej uvodno obrazložitev 
k osnutku amandmajev k ustavi Socialistične republike Slovenije. 

(Seja je bila končana ob 11. uri.) 



ENOTNI ZBOR DELOVNIH SKUPNOSTI 

14. seja 

(23. decembra 1971) 

Predsedoval: Tone Bole, 
predsednik gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsedujoči Tone Bole: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, da 
pričnemo delo. 

Na podlagi 1. člena odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora 
delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin skupščine SR Slovenije priče- 
njam 14. sejo enotnega zbora delovnih skupnosti. 

Svojo odsotnost je opravičilo 17 poslancev. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 13. seje enotnega zbora delovnih skupnosti; 
2. predlog družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje splošne 

in kolektivne porabe v letu 1972; 
3. osnutek zakona o davkih občanov; 
4. osnutek zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic; 
5. osnutek zakona o upravnih taksah; 
6. osnutek zakona o sodnih taksah; 
7. predlog zakona o podaljšanju roka za določitev stopenj in osnov prispev- 

kov in davkov občanov za leto 1972 in o začasni uporabi taksnih vrednotnic; 
8. predlog odloka o začasnem financiranju republiških potreb v prvem tri- 

mesečju 1972. 
Se zbor strinja s predloženim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) 
Ugotavljam, da se zbor strinja s predloženim dnevnim redom. S tem je 

dnevni red sprejet. 
Poslance obveščam, da sem na današnjo sejo povabil predstavnike izvršnega 

sveta, republiških upravnih organov, zavoda Socialistične republike Slovenije 
za gospodarsko planiranje, republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, 
republiške konference Socialistične zveze, gospodarske zbornice, izobraževalne 
skupnosti Socialistične republike Slovenije ter predstavnika zasedanja delega- 
tov občin. 

Vse navzoče vabim, da sodelujejo v razpravi. 
36 
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 13. seje enotnega zbora delovnih skupnosti. 

Osnutek zapisnika ste prejeli. Ima kdo kakšno pripombo? Ugotavljam, da 
pripomb ni. Zapisnik je sprejet. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na predlog druž- 
benoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje splošne in kolektivne 
porabe v letu 1972. 

Najprej bomo poslušali ekspoze predstavnika izvršnega sveta, da da uvodno 
obrazložitev k 2. točki dnevnega reda. 

Tone Tribušon: Tovarišice in tovariši poslanci! Izvršni svet je 
oktobra meseca predložil skupščini izčrpen pregled gospodarskega položaja ob 
koncu leta 1971 z vsemi bistvenimi problemi, ki bodo pogojevali gospodarska 
gibanja tudi v letu 1972. Problemi terjajo oblikovanje ustreznejše politike in 
ukrepe za njihovo reševanje. Politiko in ukrepe smo tedaj opredelili v našem 
poročilu. Nakazali smo temeljne cilje in načine za uresničevanje postopne sta- 
bilizacije, za zmanjševanje deficita v plačilni bilanci in za izboljšanje likvid- 
nosti. Opredelili smo se za celovit program,. ki zajema ekonomsko politiko, 
sistemske spremembe in reševanje strukturnih neskladnosti. Republiški in 
gospodarski zbor sta tako usmeritev potrdila in sprejela 19. oktobra v stališčih 
o nadaljnjih ukrepih, ki so potrebni na področju gospodarstva in negospodarstva 
za uresničitev stabilizacije. 

S temi stališči je bila seznanjena tako slovenska kot jugoslovanska javnost 
pa tudi zvezna skupščina. Izvršni svet si jih je prizadeval uresničiti tako v fede- 
raciji kot tudi v republiki. Pri tem moramo ugotoviti, da so nam bila v veliko 
pomoč pri soustvarjanju politike in rešitev v zvezi. Hkrati pomenijo stališča 
zelo odrejeno in praktično izhodišče za reševanje slovenskih aktualnih proble- 
mov v letu 1972. 

Pri konkretni opredelitvi ekonomske politike za leto 1972, ki zajema tudi 
politiko na področju splošne in kolektivne porabe, smo izhajali iz slovenske 
in jugoslovanske ocene gospodarskih gibanj v letu 197.2 in iz stališč skupščine 
z dne 19. oktobra, obenem pa tudi iz sklepov 3. konference Zveze komunistov 
Slovenije o socialnem razlikovanju. 

To posebej poudarjam zato, da bi bilo povsem jasno, da so družbenoekonom- 
ska in bilančna izhodišča, ki so pred vami, sestavni del že dogovorjene politike 
in pomenijo njeno delno konkretizacijo na področju osebne, splošne in kolek- 
tivne porabe v razmerah, ki so nam bile znane in ki smo jih mogli, predvideti 
ob izdelavi predloga. 

Domneve in osnovne usmeritve so bile podrobno obrazložene na. posameznih 
odborih zborih skupščine. Zato jih sedaj ne bi podrobno obrazložil. 

Medtem je prišlo do spremembe vrednosti številnih valut in s tem v zvezi 
tudi do občutne devalvacije dinarja. To je seveda nov moment, ki pomembno 
posega v gospodarska gibanja in v naše račune, zato je možno, da bodo posa- 
mezne kvantifikacije popravljene. 

Devalvacija dinarja oziroma ustreznejša vrednost dinarja bo vplivala na 
spremembo pogojev gospodarjenja. Izvoz bo dobil večjo spodbudo, uvoz pa se 
bo podražil! Povečal se bo dinarski znesek bodočih odplačil za tuje kredite. 
Vsekakor bo to terjalo od gospodarstva, posebno tam, kjer je uvoz velik, velike 
napore za prilagoditev novim razmeram. To poudarjam zato, ker ni mogoče 
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pričakovati, da bi se lahko povišani stroški samodejno pokrili s povečanjem 
cen, vsekakor ne v celoti, ker bi se s tem izničil ves učinek devalvacije. 

Izvršni svet bo vztrajal pri tem, da se bo glede tega vodila zelo restriktivna 
politika. To pa bo pomenilo, da bo potrebno del povečanih stroškov pokriti 
z ustvarjalnimi sredstvi delovnih organizacij in s povečano produktivnostjo. 
Hkrati pa bo potrebno pregledati in popraviti v možni meri tudi obremenitev 
gospodarstva. Torej bo tak položaj še bolj terjal, da ocenimo vse okoliščine 
glede možnosti obremenjevanja in razbremenjevanja gospodarstva ali njegovih 
delov. Temu bo treba podrediti tudi vse oblike porabe v gospodarstvu in zunaj 
njega. 

Tiste delovne organizacije, ki so izvažale in pomagale reševati našo devizno 
bilanco, so bile često na robu rentabilnosti. Tiste, ki so uvažale, pa so bile 
često zelo akumulativne; sedaj se bodo razmerja spremenila. Med letom sprejeti 
ukrepi že delujejo in zmanjšujejo popraševanje. Zaloge so ponekod že začele 
naraščati. Tudi o poravnavi dolgov družbenopolitičnih skupnosti bo prispeval 
k zmanjševanju nestvarnega povpraševanja. Nobenega dvoma ni, da za zalogo 
ne bo mogoče delati. Zmanjševanje proizvodnje pa bi imelo hude posledice tako 
za posamezne delovne organizacije kot za druge. 

Zato bo za rast družbenega proizvoda ter za rast posameznih delovnih orga- 
nizacij odločilna samo čvrsta in vse večja usmerjenost v izvoz. 

Devalvacija pa bo imela svoje posledice tudi. v zveznem proračunu. Spre- 
membe bodo v dohodkih in izdatkih zaradi spremenjenih carin, ukinitve neka- 
terih premij in zaradi plačila kurznih razlik ter odplačil dolgov tujini. 

V tem trenutku še ne moremo reči, ali bo in koliko bo to vplivalo na višino 
kotizacije in obveznosti repubike do zveznega proračuna. Gotovo pa je, da se 
bo povečala naša obveznost v neproračunski bilanci, ki se prenaša na nas, in 
to v tistem delu, ki zadeva odplačilo tujih dolgov. Oboje bo seveda vplivalo 
na naš proračun in naše bilance. 

Zato bodo dokončne kvantifikacij e možne šele pozneje, ko bomo imeli na 
razpolago vse potrebne dodatne elemente. Vendar pa predlagamo, da se danes 
dogovorimo o osnovah politike, ki jo vsebujejo izhodišča. To bi izvršnemu svetu 
omogočilo, da v najkrajšem možnem času predloži skupščini proračun in izvr- 
šilne predpise. 

Verjetno se bo zaostrila osnovna usmeritev v izhodiščih, da morajo investi- 
cijska poraba, osebni dohodki, splošna in kolektivna poraba naraščati počasneje 
od rasti družbenega proizvoda. Znotraj take čvrste splošne opredelitve obsega 
porabe imajo pri splošni in kolektivni porabi prednost: pospeševalni ukrepi na 
področju izvoza, kmetijstva in prehrane in sploh za izboljšanje razmer v plačilni 
bilanci, plačilo dolgov, poravnava obveznosti iz prenosa neproračunske bilance 
federacije na republike. Ti izdatki bodo pokriti s presežki in deli imobiliziranih 
sredstev. 

Presežki in imobilizirana sredstva so očitno posledica inflacije. Zato pre- 
sežki ne morejo biti sredstva za razširjeno dejavnost kateregakoli porabnika. 
Edino razumno je, da se porabijo za kritje dolgov. Če pa bi presežke, ki so bih 
gospodarstvu odtujeni, usmerili v končno porabo, bi bilo smotrno, da se za 
tolikšen znesek zniža bodoča stopnja prispevka in s tem tudi obremenitev 
gospodarstva. 

Na kakšen način se bodo uporabila ta sredstva? Ah bo šlo za odtujitev ali 
ne? O tem se bomo odločili v skladu z našimi družbenoekonomskimi odnosi, ko 
bomo razpravljali o zakonu, ki ga ibomo predložili skupščini. 

36* 
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Prednost imajo še izdatki za izenačevanje pogojev za delo in razvoj posa- 
meznih področij združenega dela, ob upoštevanju njihove posebnosti in pomemb- 
nosti, izdatki za ublaževanje socialne diferenciacije, in za pomoč delovnim kate- 
gorijam prebivalstva, predvsem tistim, ki jih inflacija najbolj prizadeva. 

Pri tem predlagamo predvsem: 
1. Po predlogu skupnosti invalidsko-pokojninskega zavarovanja naj se 

valorizirajo pokojnine in invalidnine s porastom življenjskih stroškov in 
uskladijo stare pokojnine na ravni 1970. leta. 

2. V letu 1975 je treba kljub vsem znanim težavam zagotoviti, da se pove- 
čajo sredstva za otroške dodatke za 87kot predlaga skupnost otroškega 
varstva. Tako se bodo ublažili socialni problemi družin z otroki, ki imajo 
sorazmerno nižje dohodke. Zato predlagamo, v ta namen zvišanje stopnje na 
račun znižanja stopnje republiškega proračuna. 

3. Da se predvsem zaščiti življenjska raven delavcev in upokojencev z niž- 
jimi dohodki po socialnem programu hkrati s subvencioniranjem stanarin in 
ob družbeni pomoči pri gradnji stanovanj. 

4. Da se uvede kmečko pokojninsko zavarovanje ob udeležbi republike 
in občin. 

Da bi lahko že v letu 1972 sprejeli nov, sodobnejši, ekonomsko smotrnejši 
in družbeno ustreznejši davčni sistem, ki bi deloval tudi bolj stabilizacijsko in 
učinkoviteje prispeval k zmanjševanju socialnih razlik, smo predložili v razpravo 
teze o novem davčnem sistemu. 

Sedaj predlagamo za takojšnjo uporabo sveženj davčnih zakonov, ki so 
prvi korak za uresničevanje nove vloge republike pri. oblikovanju davčne poli- 
tike. S samostojnim določanjem sistema, virov in vrst davkov, taks in drugih 
davščin, ki jih plačujejo organizacije združenega dela in občani, se republiki 
nedvomno odpirajo široke možnosti, da uveljavi svojim razmeram in poseb- 
nostim ustrezne sistemske rešitve, take, ki bodo čimbolj prispevale k uresniče- 
vanju ciljev njene ekonomske in socialne politike. 

Predlagamo sedem novih zakonov. Ne bom jih našteval, ker jih imate na 
dnevnem redu. Res je, da predloženi zakoni ne pomenijo radikalne spremembe 
davčnega sistema, so pa znaten prispevek k razvijanju pozitivnih elementov 
sedanjega sistema in k uveljavljanju nekaterih temeljnih načel, ki morajo 
v skladu z že sprejetimi družbenopolitičnimi stališči v politiki obdavčevanja 
dobiti odločilnejšo vlogo. 

Prizadevali smo si, da izoblikujemo take rešitve, da bo davčna politika več 
prispevala k obvladovanju določenih družbenih tokov in postala instrument za 
omejevanje neupravičene socialne diferenciacije. Mnenja smo, da so predloženi 
zakoni dobra podlaga za spremembe, ki bodo sledile v naslednjem obdobju ure- 
janja davčnega sistema. 

Težko je z nekaj besedami prikazati vsebino predlaganih zakonov. Poudariti 
moram, da so pomemben prispevek k nadaljnjemu ustvarjanju načela, da 
tisti, ki je ekonomsko sposobnejši v obliki davkov, tudi več prispeva k zadovo- 
ljevanju splošnih (družbenih potreb. 

Predlagane so nekatere rešitve, ki naj bi prispevale k ustreznejši davčni 
obremenitvi dohodkov od premoženja in premoženja samega. Močneje naj bi 
prišle do izraza družinske in druge okolnosti, ki vplivajo na občanovo davčno 
sposobnost. Prizadevali smo si, da bi dosegli nekatere ukrepe, ki bi davčni 
službi omogočili učinkovitejši pregon utrjevalcev davkov in drugih negativnih 
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pojavov. In ne nazadnje, poskušali smo izoblikovati rešitve, ki naj bi omogočale 
učinkovitejše zajemanje dohodkov, ki niso rezultat dela. 

Za sedaj bomo imeli seveda še opraviti iz davčnim sistemom, ki temelji 
na neposredni zvezi med obsegom osebnih dohodkov in splošno ter kolektivno 
porabo. To pomeni, da bo potrebno zagotoviti uresničevanje dogovorjenih sta- 
bilizacijskih razmerij do rasti družbenega proizvoda predvsem s samoupravnimi 
sporazumi in družbenimi dogovori v gospodarstvu in družbenih službah, ki se 
bodo postopno uresničevali v okviru dohodka in možnosti ter s -takimi stopnjami 
prispevka, ki ne bi ustvarjali presežkov ali vsaj ne prevelikih presežkov. 

Izvršni svet meni, naj bi se glede urejanja osebnih dohodkov sprejela 
za prehod v leto 1972 tale izhodišča: 

1. V splošnih družbenih dogovorih in samoupravnih sporazumih predvidena 
vsakoletna valorizacija kalkulativnih osebnih dohodkov se v letu 1972 ne uvede. 

2. O valorizaciji kalkulativnih osebnih dohodkov po določbah zadnjih dveh 
odstavkov drugega oziroma šestega člena splošnega družbenega dogovora za 
gospodarstvo oziroma za družbene dejavnosti za leto 1972 pa bodo' pristojni 
organi razpravljali in o njih sklepali, ko bo ugotovljena možnost za realizacijo 
izhodišč ekonomske politike Socialistične republike Slovenije, ugotovljena raven 
osebne in skupne porabe po samoupravnih sporazumih za leto 1971, ugotovljena 
raven in porast osebne in skupne porabe po zaključnih računih za leto 1971 
in omogočena ocena delovanja instrumentov gospodarskega sistema, ki bodo 
uveljavljeni za leto 1972. 

3. Delovne organizacije v gospodarstvu povečujejo v letu 1972 sredstva 
za osebne dohodke v skladu s povečevanjem deleža stimulacije po merilih 
samoupravnih sporazumov. Ce samoupravni sporazumi ne zagotavljajo hitrej- 
šega porasta sredstev za materialno osnovo dela od sredstev za osebno porabo 
delavcev, morajo podpisniki ta merila uskladiti. 

4. Pripraviti je treba predlog, s katerim naj bi se bistveno otežilo ali pre- 
povedalo izplačevanje osebnih dohodkov in izdatkov skupne porabe nad ravnijo, 
ki jo določajo samoupravni sporazumi. 

5. Zneski, določeni za materialne izdatke po splošnih družbenih dogovorih 
in za osebne prejemke iz skupne porabe, ostanejo za leto 1972 do preklica 
nespremenjeni. O njih se bo ponovno razpravljalo, ko bodo uveljavljene bistvene 
spremembe v cenah, ki vplivajo na te izdatke. 

V družbenih službah so podlaga za urejanje osebnih dohodkov samoupravni 
sporazumi, ki pa jih v letu 1972 ne bo mogoče uresničiti v celoti, to je 100%i. 
Vendar bo potrebno zagotoviti, da bo odstotek uresničitve samoupravnih spora- 
zumov za vse družbene službe in dejavnosti znotraj njih enak. Izvršni svet bo 
predlagal skupščini konkretne in dokončne predloge, kakor hitro bodo do- 
govorjene osnove in ukrepi za ekonomsko politiko za leto 1972 v federaciji. 
Pri tem bo upošteval posledice devalvacije dinarja. O tem razpravljajo ustrezni 
medrepubliški komiteji, v katerih dejavno sodelujemo. 

V zvezi z izpolnjevanjem obveznosti Socialistične republike Slovenije do 
sklada za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih 
republik in avtonomne pokrajine Kosovo predlaga izvršni svet o&nutek zakona, 
s katerim se določajo obveznosti gospodarstva za odplačevanje obveznosti poso- 
jila v ta namen. Vsaka republika mora zagotoviti za sklad sredstva v višini 
1,94% družbenega proizvoda družbenega gospodarstva, pri čemer republike 
samostojno odločajo o višini obremenitve posameznih gospodarskih dejavnikov. 
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Na podlagi dosedanjih ooen o rasti družbenega proizvoda predvidevamo, 
da bo obveznost Socialistične republike Slovenije v letu 1972 znašala okoli 
660 milijonov dinarjev, pri čemer je upoštevano 90 % obveznosti za. leto 1972 
in razlika iz leta 1971. 

Stopnjo obveznega posojila, ki se plačuje od poslovnega sklada, bo treba 
v letu 1972 povečati v primerjavi z dosedanjimi stopnjami obresti na poslovni 
sklad, po katerih je gospodarstvo v letu 1971 izpolnjevalo svoje obveznosti do 
zveznega sklada. Povečanje je potrebno zaradi hitrejše rasti družbenega pro- 
izvoda v primerjavi z rastjo poslovnih skladov. 

Pri določanju stopenj obveznega posojila predlaga izvršni svet diferencirani 
način glede na gospodarski položaj posameznih dejavnosti. Odnosi med posamez- 
nimi dejavnostmi naj bi se bistveno ne spreminjali in bili takšni kot pri obrestih 
na poslovni sklad. Spremembe predlagamo predvsem <za tiste dejavnosti, pri 
katerih se je pomembnejše spremenil gospodarski položaj in v primerih, če je 
položaj določene dejavnosti v Socialistični republiki Sloveniji drugačen kot 
v poprečju Jugoslavije. 

Predlagane stopnje bo treba vsako leto spreminjati glede na gibanje druž- 
benega proizvoda. Poleg tega predvidevamo, da bo treba stopnje prilagoditi že 
med letom 1972, ko bodo znani rezultati nedavno sprejete revalorizacije osnov- 
nih sredstev. 

Izvršni svet sodi, da je bila v dosedanjih razpravah razjasnjena vrsta vpra- 
šanj. Dana pa je bila tudi vrsta zelo koristnih pobud za praktično izvajanje 
stabilizacije in ekonomske politike v letu 1972. Upoštevajoč vse objektivne oko- 
liščine in našo odločnost, da prispevamo k stabilizaciji, je mogoče skleniti, da 
vseh sicer upravičenih potreb v letu 1972 ne bo mogoče zadovoljiti. Potrebno 
se bo marsičemu odreči, vendar smo odločno za to, da se bremena stabilizacije 
čim bolj enakomerno porazdele na vsa področja družbenega dela. 

Izvršni svet predlaga skupščini, da sprejme sklepe, s katerimi bo izvršni 
svet dobil dovolj čvrsto osnovo za pripravo izvršilnih predpisov za izvajanje 
politike v letu 1972, pa tudi oporo za sodelovanje pri določitvi ekonomske poli- 
tike in ukrepov za leto 1972 v federaciji. Morebitne popravke sedanjih kvan- 
tifikacij bomo sedaj delali seveda v zahtevnejših razmerah in ob verjetno bolj 
umirjenih gibanjih. Možno je, da se bo iz objektivnih razlogov vsa raven po- 
rabe pri vseh nosilcih tako v gospodarstvu kot zunaj njega morala znižati. To 
pa je seveda stvar naslednje faze proučevanja in dogovorov. 

Ker iz znanih razlogov ni mogoče pravočasno pripraviti in sprejeti pro- 
račun republike, pa tudi ne drugih proračunov in izvršilnih predpisov, pred- 
lagamo : 

1. Predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov pri- 
spevkov in davkov, občanov za leto 1972 in o začasni uporabi taksnih vred- 
notnic; 

2. odlok o začasnem financiranju republiških potreb v prvem trimesečju 
1972. 

Predsedujoči Tone Bole: Slišali smo obrazložitev predstavnika izvrš- 
nega sveta. Pred pričetkom razprave vas opozorim, da smo razen temeljnega 
gradiva, se pravi bilančnih izhodišč, prejeli še poročilo in dodatno poročilo za- 
časne komisije enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj s pod- 
ročja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopoli- 
tičnih in samoupravnih skupnosti, mnenja, stališča in predloge zasedanja dele- 
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ga tov občin, mnenje skupine poslancev prosvetno-kulturnega zbora, sklep go- 
spodarskega zbora, mnenje in predlog predsedstva republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije, pripombe izobraževalne skupnosti Socialistične republike 
Slovenije, ugotovitve in sklepe prosvetno-kulturnega zbora ter ugotovitve in 
stališča gospodarske zbornice Socialistične republike Slovenije. Začasna komi- 
sija enotnega zbora je upoštevala poročilo odbora za družbenoekonomske od- 
nose, odbora za finance in proračun in odbora za družbenopolitični sistem in 
notranjo politiko republiškega zbora. Dobili smo tudi mnenje odbora za urba- 
nizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora, mnenje 
odbora za socialno politiko in zdravstvo republiškega zbora, mnenje za prosveto 
in kulturo republiškega zbora, mnenje odbora za proizvodnjo in blagovni pro- 
met republiškega zbora, mnenje komisije skupščine Socialistične republike Slo- 
venije za vprašanja borcev NOV, poročilo odbora za družbenoekonomske od- 
nose in odbora za finance gospodarskega zbora, mnenje odbora za invalidsko in 
pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo socialno-zdravstvenega zbora, 
mnenje odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje ter odbora za socialno 
in otroško varstvo socialno-zdravstvenega zbora in pripombe, ki jih je dala 
skupščina občine Trebnje. 

Pred pričetkom razprave predlagam naslednji delovni postopek. 
Ker smo osnutek sklepov enotne komisije prejeli šele danes na seji, pred- 

lagam, da predsednik komisije tovariš Zimšelk prečita osnutek sklepov. To je 
prvi predlog. Poslanci, ki bi zahtevali spremembo ali dopolnitev osnutka skle- 
pov, naj svoje predloge jasno oblikujejo, da bo olajšana procedura. Prosim vas, 
da se k razpravi prijavljate s prijavnimi listki. Ali se zbor strinja s takšnim 
delovnim postopkom pri tej točki dnevnega reda? Če ni pripomb, 'dovolite, da 
nadaljujemo delo. Kdo želi razpravljati? Tovariš Zimšek, predsednik enotne 
komisije zbora, bo prebral osnutek sklepov. 

Anton Zimšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite najprej nekaj načelnih uvodnih besed. Začasna komisija za proučitev 
vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj družbenopoli- 
tičnih in samoupravnih skupnosti je obravnavala družbenoekonomska in bi- 
lančna izhodišča za financiranje splošne in kolektivne porabe v letu 1972 in 
oceno gospodarskega razvoja Socialistične republike Slovenije v letu 1972 na 
dveh sejah 9. 12. in 22. 12. tega leta. Komisija je sprejela dva dokumenta. Poro- 
čilo o stališčih, ki ga je sprejela na prvi seji in ,predlog sklepa, ki ga danes 
predlaga zboru. Začasna komisija je upoštevala vrsto predlogov in stališč, ki so 
jih oblikovah organi vseh zborov republiške skupščine. Komisija je zlasti upo- 
števala sklepe prosvetno-kulturnega in gospodarskega zbora. Čeprav je kazalo, 
da bo težko uskladiti izredno pestro paleto stališč in na trenutke vsaj na zunaj 
nasprotne interese, lahko danes pred enotnim zborom izjavim, da daje komisija 
v potrditev sklepe, ki pomenijo v sedanjih neugodnih razmerah ustrezno uskla- 
ditev skupnih hotenj na tem področju. V tej zvezi se mi zdi pomembno pouda- 
riti, da smo probleme porabe in proizvodnje, potreb in možnosti, torej nepo- 
sredne in temeljne probleme stabilizacije postavili v okvire celotne družbene 
reprodukcije. Zaradi tega se tudi nismo zadovoljili z mehanično delitvijo pro- 
blemov in nalog na področjih proizvodnje in porabe, na tiste, ki naj bi jih 
ločeno reševalo gospodarstvo, in na tiste, ki sodijo zgolj v negospodarsko sfero. 
Gre za skupne probleme, saj je potrebno delovne učinke v prihodnje uspešneje 
stopnjevati tako v gospodarstvu kot v drugih družbenih dejavnostih. Na vseh 
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področjih je potrebno porabo racionalizirati in povečati disciplino vseh druž- 
benih subjektov z gospodarstvom vred. Prepričani smo, da je le soodvisna in 
zaradi tega usklajena rast vseh področij družbene reprodukcije tisti integralni 
interes, ki ga moramo uveljaviti na našem enotnem zboru. Zato smo jasno 
zapisali, da vsako prekoračevanje dogovorjenih in končno tudi ekonomsko ugo- 
tovljenih odnosov pri delitvi družbenega proizvoda ni zgolj ogrožanje naše 
ekonomske substance in njene dinamičnejše rasti v prihodnje, temveč v dolgo- 
ročnem smislu tudi ogrožanje razvoja vse družbene reprodukcije, kar pa ni 
osamljen problem gospodarstva. 

Od tod tudi zahteva, da je potrebno v prihodnje ob podobnih razpravah 
predložiti skupščini celotno bilanco sredstev, ki bi omogočala kompleksnejši 
vpogled v ustvarjanje in delitev družbenega proizvoda ter omejevala parcialne 
pristope. 

Poudariti želim, da so v predlaganih sklepih načelna stališča, do katerih se 
mora enotni zbor jasno opredeliti že v tej fazi formiranja izhodišč. Komisija 
se v sklepih ni opredeljevala do vseh konkretnih stališč, odborov pa tudi zbo- 
rov skupščine. Skupščina jih bo posredovala izvršnemu svetu, da jih bo lahko 
upošteval pri izdelavi izvedbenih predpisov. 

Ker menim, da se je komisiji posrečilo, da je tako v razpravah kot v sklepih 
oblikovala visoko stopnjo enotnih hotenj — kar pomeni, da ji je uspelo pre- 
rasti obrambno pozicijo najčešće navideznih parcialnih interesov —• predlagam 
zboru, da osvoji isto logiko razprav in potrdi predložene sklepe. 

Ker je bil sprejet predlog tovariša predsednika, bom prebral predlog skle- 
pov. Glasi se: 

Enotni zbor delovnih skupnosti skupščine Socialistične republike Slovenije 
je na seji dne 23. decembra 1971. leta obravnaval predlog družbenoekonomskih 
in bilančnih izhodišč za. financiranje splošne in kolektivne porabe v letu 1972 
in oceno gospodarskega razvoja Slovenije v letu 1972, ki ju je predložil izvršni 
svet skupščine SR Slovenije. Ob kritični in realni oceni predvidevanj, da bo 
nominalni porast družbenega proizvoda za 19 '%» večji od doseženega v letu 1971, 
da bo pri tem rast obsega osebnih dohodkov v primerjavi s pričakovanim no- 
minalnim porastom družbenega proizvoda počasnejša za 1 "/», da bo ob priča- 
kovanem nadaljnjem dvigu cen v letu 1972 prišlo do porasta življenjskih stro- 
škov v letu 1972 iza 14'%>, da se bo produktivnost dela v družbenem sektorju 
glede na predvideni 2 °/o porast števila zaposlenih povečala za 4 do 5 °/o, da bodo 
tudi v letu 1972 vsa razpoložljiva sredstva javnega financiranja angažirala že 
32,3 % družbenega proizvoda, je enotni zbor delovnih skupnosti sprejel na- 
slednji sklep: 

1. Predlog družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje 
splošne in kolektivne porabe v letu 1972 pomeni nadaljevanje prizadevanj, ki 
so za postopno stabilizacijo možna in potrebna. Prizadevanja so bila že začrtana 
z akcijskim programom izvršnega sveta skupščine Slovenije za uresničevanje 
ekonomske politike in stabilizacije v letu 1971 in s stališči skupščine Socia- 
listične republike Slovenije o nadaljnjih ukrepih, ki so potrebni za stabilizacijo 
na področju gospodarstva in negospodarstva. 

Družbenoekonomska in bilančna izhodišča morajo omogočiti postopno od- 
pravo tistih vzrokov, ki resno ogrožajo zdravo rast našega gospodarstva. Tako 
kot gospodarstvo terjajo tudi družbene dejavnosti konkretne ukrepe in določ- 
nejšo družbenoekonomsko perspektivo za vse vrste proizvodnje. Samo v takš- 
nih razmerah more samoupravljalčeva soodgovornost odmeriti realne okvire za 
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delo vsekakor potrebnih dejavnosti, kot so izobraževanje, znanost, kultura, so- 
cialno in zdravstveno varstvo in druge. Družbene dejavnosti se pridružujejo 
odločni zahtevi gospodarstva po ukrepih za stabilizacijo in za umiritev gibanj 
v našem gospodarstvu. 

2. V izhodiščih nakazano zaostajanje vseh oblik porabe za rastjo družbe- 
nega proizvoda naj se zagotovi z uskladitvijo stopnje prispevkov in davkov za 
leto 1972. Vsako prekoračevanje dogovorjenih osnov bi predstavljalo nevarnost 
za ohranitev dosedanjega tempa družbene reprodukcije. 

3. Predlog družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje sploš- 
ne in kolektivne porabe v letu 1972 ter ocena gospodarskega razvoja Sociali- 
stične republike'Slovenije v letu 1972 upoštevata družbenoekonomska gibanja 
v letošnjem letu in predstavljata začetno osnovo za odločanje o ekonomski po- 
litiki, nadaljnjih stabilizacijskih ukrepih in o financiranju splošne in kolektivne 
porabe v letu 1972. 

Dokumenti pa niso dokončni, ker se bodo nekatere kvantifikacije še spre- 
menile. Uskladiti bo potrebno obseg financiranja posameznih samoupravnih 
skupnosti po načelu, naj k stabilizaciji prispevajo vsi dejavniki gospodarskega 
in družbenega življenja v Sloveniji. 

Pri tem bo treba upoštevati pričakovane učinke družbenih dogovorov in 
samoupravnih sporazumov o delitvi dohodka in osebnih dohodkov. Izdelati je 
treba celotno bilanco, kajti potreben je kompleksen prikaz, ki ne bo izhajal 
samo iz potreb, temveč tudi iz možnosti, ki so pogojene z materialno osnovo in 
porastom, produktivnosti, dela na teh področjih. V okviru tako začrtane celotne 
porabe je treba jasno •opredeliti delež skupne in osebne porabe v skladu z druž- 
benimi cilji, ki so vsebovani v dokumentih skupščine, Zveze komunistov Slove- 
nije in Socialistične zveze delovnega ljudstva. 

4. Glede na navedeno naj izvršni svet pri pripravi dokončnih predlogov 
dokumentov in predpisov o ekonomski politiki in splošni ter kolektivni porabi 
v letu 1972 izhaja iz predloženih dokumentov in že sprejetih stališč skupščine 
Socialistične republike Slovenije o stabilizaciji družbenoekonomskih gibanj. 
Ukrepi na podlagi tako zasnovanih stališč morajo zaustaviti dosedanji obseg 
vseh vrst porabe z inflacijskimi posledicami. Z realnimi odnosi v delitvi druž- 
benega proizvoda je treba doseči stabilnejša gibanja v notranji porabi ter po- 
spešiti izboljšanje rezultatov v zunanjetrgovinski menjavi in v plačilni bilanci. 

5. Izvršni svet naj upošteva tudi tista stališča in predloge odborov zborov 
skupščine Socialistične republike Slovenije, ki so v razpravi na zboru dobila 
ustrezno podporo. 

Predsedujoči Tone Bole: Slišali smo poročilo predsednika komisije 
enotnega zbora in predlog sklepov, ki jih komisija predlaga enotnemu zboru. 

Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovariš Sinigoj. 

Dušan Šinigoj: Tovarišice in tovariši poslanci! Predsednik komisije 
je poudaril, da je bil osnutek sklepov oblikovan tudi na podlagi stališč pro- 
svetno-kulturnega zbora, ki jih je sprejel na zadnji seji. Ker ste prejeli tudi 
stališča prosvetno-kulturnega zbora k predlogu izhodišč o družbenoekonomskih 
in bilančnih izhodiščih za financiranje splošne in kolektivne porabe, dovolite, 
da jih prečitam. V razpravi je zbor, upoštevajoč tudi mnenja skupine poslancev 
zbora o predlogu stališč, ugotovil: 
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Predložena družbenoekonomska in bilančna izhodišča za financiranje sploš- 
ne in kolektivne porabe v letu 1972 so komaj primerna podlaga za obravnavo 
in odločitve glede oblikovanja politike javnega financiranja v prihodnjem letu. 
Zaradi trenutnih razmer, ki jih pogojujejo mednarodne monetarne spremembe 
in ko še niso rešena nekatera temeljna sistemska vprašanja v zvezi s stabili- 
zacijo, je mogoče le oblikovanje globalnih usmeritev. Sedanji predlog politike 
ne obeta izboljšanja in jasnejše perspektive, ampak na nekaterih področjih celo 
stagnacijo in nadaljnjo nejasnost. 

Bilančna izhodišča predvidevajo za izobraževanje, znanost in kulturo enak 
instrumentarij in enake prispevne stopnje zbiranja sredstev kot v letu 1971, 
s čimer naj bi bilo uveljavljeno načelo, da bo poraba rastla počasneje kot druž- 
beni proizvod. Če je to edini realno mogoč pristop k stabilizaciji, se lahko pod- 
ročja izobraževanja, znanosti in kulture strinjajo z njim le ob pogoju, da se 
takšno načelo uveljavi tudi v vseh drugih sferah. Samo tako bodo stabiliza- 
cijski napori tudi uspešni. Pri tem pričakujemo, da bomo vsi s prav takšno 
odgovornostjo urejali in uresničevali naloge za večjo gospodarsko učinkovitost. 

V predlogu izhodišč je dano izobraževanju in raziskovalnemu delu manj 
poudarka, kot je bilo to značilno za prejšnja leta in kot je bilo potrebno glede 
na vpliv teh področij na porast produktivnosti dela in družbenega proizvoda. 

Zaradi načela, da se morajo vse dejavnosti gibati v okviru predvidene rasti 
družbenega proizvoda, pri čemer pa je treba dosežena razmerja med gospodar- 
stvom in družbenimi službami še naprej ohranjati nespremenjena, v prihod- 
njem letu ne bo mogoče uresničiti vrste nalog na področju izobraževanja, zna- 
nosti in kulture, ki so bile opredeljene z zakonskimi in političnimi dokumenti 
skupščine, Zveze komunistov in Socialistične zveze delovnih ljudi. Posebej je 
treba poudariti, da ne bo mogoče odpravljati neenakih možnosti in socialnih 
razlik pri šolanju mladine. Odpadli bosta nadaljnja modernizacija pouka in ino- 
vacija, namenjeni uspešnejšemu izobraževalnemu delu, za kar se izrazito trudijo 
pristojne samoupravne in upravne institucije in kar je čvrsta zahteva in težnja 
republiške skupščine in njenega izvršnega sveta. 

Kljub spoznani pomembnosti raziskovalnega dela v družbenem in gospo- 
darskem razvoju, bodo sredstva sklada »Borisa Kidriča« pri. raziskovalni skup- 
nosti Slovenije v prihodnjem letu realno porastla -le za 2 °/o, čeprav mora pre- 
vzeti nove obveznosti kot na primer znanstvenoitehnično sodelovanje s tujino, 
štipendiranje študentov iz dežel V razvoju in druge. 

Na področju kulture so osebni dohodki v primerjavi z drugimi dejavnostmi 
najnižji. Zaradi šibke gmotne podlage nekaterih kulturnih skupnosti je vpliv 
kulture v slovenskem prostoru nesorazmerno porazdeljen. V skladu z decentra- 
lizacijo na področju kulturnih stikov s tujino, ki izvira iz zveznih ustavnih spre- 
memb, bo morala kulturna skupnost Slovenije z letom 1972 prevzeti še nove 
naloge, kar bo terjalo dodatna sredstva. 

V letu 1971 ustanovljeni samoupravni skupnosti na področjih znanosti in 
kulture je treba v letu 1972 učinkovito utrditi kot obliko interesnega samo- 
upravnega povezovanja v okviru združenega dela. 

Ob nespornem dejstvu, da sta področji vzgoje in izobraževanja ter kulture 
v letu 1971 dosledno izpolnjevali sprejete stabilizacijske ukrepe, pomenijo pred- 
logi za odtujevanje imobiliziranih sredstev teh samoupravnih skupnosti, nesi- 
stemske in nesamoupravne rešitve, tem bolj, ker skušajo odtujevanje uveljaviti 
prav na najbolj elementarnih področjih družbenih služb. To terja takojšnjo pro- 
učitev neposrednejšega in bolj samoupravnega sistema financiranja izobraže- 
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vanj a in vzgoje ter kulture in znanosti, še posebej, ker je uspešnejši gospodarski 
in družbeni razvoj pogojen z večjimi vlaganji prav v tej dejavnosti. 

Glede na naštete ugotovitve je zbor sklenil: 
Izjemne ukrepe, ki jih izvršni svet skupščine Socialistične republike Slo- 

venije predlaga zaradi izjemnih razmer v korist stabilizacije prosvetno-kultur- 
nemu zboru, podpira tem bolj, ker so prav družbene službe ob devalvacijah 
najbolj prizadete. 

Družbenoekonomska in bilančna izhodišča morajo omogočiti postopno od- 
pravo vseh tistih elementov, ki resno ogrožajo zdravo rast našega gospodarstva. 
Družbene dejavnosti terjajo konkretne ukrepe in določnejšo družbenoekonom- 
sko perspektivo za vse vrste proizvodnje, saj more samoupravljavčeva sood- 
govornost samo v takšnih pogojih odmeriti realne vsebinske in materialne 
okvire za delo vsekakor pomembnih dejavnosti, kot so izobraževanje, znanost 
in kultura. Zatorej se vse družbene dejavnosti pridružujejo odločni zahtevi po 
ukrepih za stabilizacijo in za umiritev gibanj v gospodarstvu. Posledice ukrepov 
za stabilizacijo gospodarskega položaja naj zadenejo vsa področja gospodarstva 
in družbenih služb enako, pri čemer naj bo izvršni svet pogumne j ši pri opre- 
deljevanju prednostnih dejavnosti, saj bi bilo nerazumno zavreti tiste, ki pred- 
stavljajo realne kratkoročne in dolgoročne možnosti za uresničevanje' stabili- 
zacije. 

Uresničevanje politike, ki je izražena v predlogu družbenoekonomskih in 
bilančnih izhodišč za financiranje splošne in kolektivne porabe v 'letu 1972, bi 
za področje izobraževanja, znanosti in kulture in telesne kulture pomenilo: 

— da bodo omejena nadaljnja prizadevanja za uresničevanje že sprejetih 
stališč o obveznem predšolskem izobraževanju in podaljšanju bivanja v šoli, kar 
bo onemogočilo realizacijo prioritetne politične naloge za zmanjšanje socialnih 
razlik in z njo povezanih vzrokov in posledic (osip, slabši uspehi); 

— da osebni dohodki prosvetnih delavcev ne bodo mogli biti uresničeni po 
družbenem dogovoru in samoupravnih sporazumih v sorazmerjih, usklajenih z 
drugimi področji; zato realizacija samoupravnih sporazumov ne bo omogočila 
odprave neupravičenih razlik osebnih dohodkov; 

— da se bo realna vrednost materialnih izdatkov v primerjavi z letom 1971 
znižala; 

— da ne bo mogoče v celoti pokriti obveznosti za štipendije, zdravstveno 
varstvo učencev in študentov in pričeti z obveznim poukom narodne obrambe 
v poklicnih šolah; 

— da bodo stagnirali ali celo nazadovali regresiranje oskrbnine v študent- 
skih in dijaških domovih, regresiranje vsakodnevnih prevozov v šolo, brez- 
plačni učbeniki, modernizacija pouka, strokovno in znanstveno delo; 

— da bo manj sredstev za nove nadomestitve potrebnega pedagoškega 
kadra v osnovnih in srednjih šolah ter posebnih zavodih. 

Da bi republiška izobraževalna skupnost zmogla v letu 1972 pokriti vsaj 
del naštetih nalog, da bi se ognili hujšim posledicam, je treba predlagano poli- 
tiko zaostajanja sredstev za splošno potrošnjo korigirati v korist področja vzgoje 
in izobraževanja in mu s tem priznati potrebno prednost. 

Pomembnost in aktualnost znanstveno-raziskovalnega dela terja v prihod- 
nje ustreznejši finančni delež v družbenem proizvodu. V zvezi s tem je treba 
oceniti očitno zaostajanje preliva sredstev in možnosti za skladnejšo utrditev, 
v kateri bi odstotek sredstev, namenjen raziskovalnemu delu, rastel vzporedno 
z družbenim proizvodom. Raziskovalno delo mora še bolj kot doslej pomagati 
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pri ukrepih za stabilizacijo in pri odpiranju novih možnosti za gospodarski in 
družbeni razvoj. 

Za uskladitev osebnih dohodkov kulturnih delavcev z osebnimi dohodki de- 
lavcv na primerljivih področjih združenega dela je treba že v letu 1972 doseči 
enako stopnjo uveljavljanja samoupravnih sporazumov kot v drugih dejavno- 
stih. Ne bi smeli dovoliti, da z dejanskim zmanjšanjem sredstev za kulturo 
pretrgamo začeto zagotavljanje najnujnejših sredstev za razvoj kulturnih de- 
javnosti v vsem slovenskem kulturnem prostoru. Končno je potrebno ugotoviti, 
da izhodišča ne dajejo nobene možnosti za širši razvoj telesne kulture. 

Poskus uveljavljanja takšne politike, kot je nakazana v družbenoekonom- 
skih in bilančnih izhodiščih, ima za posledico prevzemanje odgovornosti za 
izrazito zaostajanje izobraževanja, znanosti, kulture in telesne kulture. Menimo, 
da gre pri tem za skupno in nedeljivo družbeno in samoupravno odločitev. 

Predsedujoči Tone Bole: Kdo želi besedo? Tovariš "Vidmar, prosim! 

Janez Vidmar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Gospodar- 
ski zbor skupščine SR Slovenije je na svoji 32. seji dne 16. 12. 1971 obravnaval 
predlog družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje splošne in 
kolektivne porabe v letu 1972, ki jih je predložil izvršni svet skupščine SR Slo- 
venije in ob kritični oceni realnosti naslednjih predvidevanj: 

—- da bo nominalni porast družbenega proizvoda za 19 l0/o večji od dose^ 
ženega v letu 1971; 

— da bo pri tem rast obsega osebnih dohodkov v primerjavi s pričakovanim 
nominalnim porastom družbenega proizvoda počasnejša za 1 

— da bo ob pričakovanem nadaljnjem dvigu cen v letu 1972 za najmanj 
6 % dosežen porast življenjskih stroškov v letu 1972 v primerjavi z letom 1971 
za 14 '%>; 

— da se bo produktivnost dela v družbenem sektorju glede na predvideni 
dvoodstotni porast števila zaposlenih povečala za 4—5'%; 

— da bodo tudi v letu 1972 vsa razpoložljiva sredstva javnega financiranja 
angažirala že 32,3!% družbenega proizvoda, kot to izhaja iz priložene »Ocene 
gospodarskega razvoja Socialistične republike Slovenije v letu 1972« ter zaradi 
doslednega izvajanja že sprejetih »Stališč Socialistične republike Slovenije o 
nadaljnjih ukrepih, ki so potrebni na področju gospodarstva in negospodarstva 
za stabilizacijo«, ki jih je sprejela skupščina SR Slovenije na seji republiškega 
in gospodarskega zbora dne 19. oktobra 1971, sprejel tele sklepe: 

1. Predložena 'družbenoekonomska in bilančna izhodišča za financiranje 
splošne in kolektivne porabe v letu 1972 predstavljajo v dani situaciji, ko še 
niso bila razčiščena nekatera vprašanja financiranja federacije, prenosa deleža 
neproračunske bilance federacije na republike in ko še vedno niso rešena po- 
glavitna sistemska vprašanja stabilizacije, ni zadosti odločen, vendar v teh po- 
gojih še možen pristop k oblikovanju dokumenta, v katerem so podane tako 
smernice in predpostavke bilančnih odnosov za prihodnje leto kot tudi bilanca 
sredstev in obveznosti družbenopolitičnih in samoupravnih interesnih skupnosti. 
Ob takih pogojih je predložena izhodišča šteti le kot najbolj globalna, ki pa jih 
je treba dopolniti še s predlogi gospodarskega zbora. 

S tem v zvezi se je v letu 1972 treba lotiti izdelave ustreznega bilansiranja 
delitve družbenega proizvoda ter bilance splošne in kolektivne porabe na vseh 
ravneh, ki bo zajemala poleg proračunov in posebnih računov družbenopoli- 
tičnih skupnosti tudi vse samoupravne skupnosti, ki so sedaj izven teh okvirov. 
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2. V predloženih družbenoekonomskih in bilančnih izhodiščih je potrebno 
uveljaviti naslednje spremembe in dopolnitve: 

—• Da se doseže v izhodiščih nakazana prerazporeditev družbenega proiz- 
voda v korist gospodarstva, je potrebno oblikovati stopnje prispevkov in dav- 
kov za leto 1972 tako, da bodo dohodki proračunov in samoupravnih skupnosti 
naraščali počasneje od družbenega proizvoda. To je zlasti pomembno zato, ker 
so vsa razpoložljiva sredstva javnega financiranja že v letu 1971 angažirala 
32,3'% družbenega proizvoda in bi vsako prekoračenje predstavljalo nevarnost 
za ohranitev dosedanjega tempa reproduktivne sposobnosti gospodarstva. 

S tem v zvezi je potrebno storiti vse, da se pri izoblikovanju temeljnih iz- 
hodišč za določitev stopnje prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev v 
procesu družbenega dogovarjanja angažirajo vsi dejavniki tega dogovarjanja, 
še posebej gospodarske organizacije, da bodo dohodki naraščali počasneje od 
rasti družbenega proizvoda. 

Prav tako se je potrebno zavzeti, da občinske skupščine pri določanju pri- 
spevkov za potrebe svojih proračunov in za potrebe temeljnih izobraževalnih 
skupnosti določijo tako stopnjo prispevkov, ki bo zagotovila počasnejše nara- 
ščanje dohodkov od rasti družbenega proizvoda. 

-— Če se bo po usklajevanju prispevnih stopenj za kritje potreb kolektivne 
porabe in po določitvi davčnih stopenj v družbenopolitičnih skupnostih ugo- 
tovilo, da ni zagotovljena zahtevana počasnejša rast dohodkov od naraščanja 
družbenega proizvoda, bo treba nastalo situacijo rešiti v skladu z ukrepi, ki jih 
predvideva XL. amandma k ustavi Socialistične republike Slovenije (po pred- 
logu ustavnih amandmajev). 

V primeru, da se z zakonom določijo meje, do katerih smejo občine in 
samoupravne interesne skupnosti določiti stopnje davkov, prispevkov in drugih 
obveznosti, bo potrebno določiti tudi namen uporabe morebitnih presežkov 
sredstev splošne in kolektivne porabe v letu 1972. 

Storiti je treba vse, da bodo dosledno spoštovana in upoštevana načela 
ekonomske politike v letu 1972 tudi pri družbenih dogovorih in samoupravnih 
sporazumih na področju delitve dohodkov in osebnih dohodkov ter da se pre- 
preči kakršnokoli odstopanje od sprejetih načel. Predvidena uporaba proračun- 
skih presežkov in presežkov samoupravnih interesnih skupnosti, nastalih v letu 
1971, bo delovala inflacijsko, če se v letu 1972 ne bodo znižale tudi stopnje 
davkov in prispevkov. Predvidena konstrukcija porabe teh presežkov iz leta 
1971 naj se ponovno prouči glede na to, da so že sprejete obveznosti in dodatni 
zahtevki občin in samoupravnih skupnosti po drugačni porabi sredstev sporni. 
Upoštevati je namreč treba, da predstavlja obseg imobiliziranih sredstev v pro- 
računu in samoupravni skupnosti v letu 1971 kar 35'"/o investicij, ki so jih 
gospodarske organizacije Socialistične republike Slovenije iz svojih sredstev 
vložile v osnovna sredstva v prvih devetih mesecih leta 1971. 

Status imobiliziranih sredstev iz leta 1971 ter način in obseg uporabe teh 
sredstev za kritje obveznosti iz naslova prenesene neproračunske bilance fede- 
racije ter za kritje že sprejetih obveznosti v SR Sloveniji naj se opredeli s 
posebnim republiškim zakonom. 

Stopnje davkov in prispevkov za leto 1972 morajo biti na vseh ravneh po- 
stavljene tako, da ne bodo omogočile oblikovanja novih presežkov dohodkov 
družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti ter skladov. 

3. Ukrepi na podlagi tako zasnovanih družbenoekonomskih in bilančnih 
izhodišč za financiranje splošne in kolektivne porabe v letu 1972 morajo za- 
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ustaviti dosedanji obseg vseh vrst porabe z inflacijskimi posledicami in na pod- 
lagi realnejših odnosov v delitvi družbenega proizvoda doseči stabilnejša gi- 
banja v notranji porabi ter pospešiti izboljšanje rezultatov v zunanjetrgovinski 
menjavi in v plačilni bilanci. Izvršni svet skupščine SR Slovenije naj sprejme 
oziroma predloži skupščini SR Slovenije vse možne dodatne ukrepe v merilu 
republike, ki bodo 'prispevali k hitrejši stabilizaciji in naj se tudi v procesu 
dogovarjanja v koordinacijskih telesih na ravni federacije zavzema, da se taka 
gibanja realizirajo na enotnem jugoslovanskem trgu. 

4. Gospodarski zbor bo s tem sklepom seznanil oziroma seznanja enotni 
zbor delovnih skupnosti in predlaga, naj se sklep upošteva kot sestavni del 
izhodišč- oziroma postane sestavni del sklepa, ki ga bosta oba zbora sprejela 
po končani obravnavi. 

Predsedujoči Tone Bole: Kdo želi besedo? V razpravi želi sodelovati 
tovariš dr. Mrgole. 

Dr. Mitja Mrgole: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Ker smo danes slišali poročila vseh zborov, niste pa dobili mnenja od- 
bora za zdravstvo in otroško ter socialno varstvo socialno-zdravstvenega zbora, 
mi dovolite, da ga preberem: 

»Odbora sta kritično ocenila dejstvo, da v predloženem gradivu ni nikakrš- 
nih izhodišč glede financiranja zdravstva. Res se zdravstvo ne financira iz 
fiskalnih virov, vendar stopnje prispevkov za zdravstveno zavarovanje vplivajo 
na obremenitev gospodarstva, glede na povezanost stopenj prispevkov iz oseb- 
nega dohodka pa imajo tudi vpliv na republiško bilanco. Odbora sta se zato 
zavzela, da se predložena izhodišča dopolnijo z osnovnimi izhodišči v finan- 
ciranju zdravstva v letu 1972. V razpravi je bilo poudarjeno, da je bil 7. de- 
cembra na izvršnem svetu že dosežen načelni sporazum med predstavniki 
zdravstvenih zavodov in skupnosti zdravstvenega zavarovanja v izhodiščih za 
izvajanje in financiranje zdravstvenega varstva v letu 1972. Na tej osnovi bo 
sprejet družbeni dogovor, ki ga bodo sklenili izvršni svet skupščine SR Slove- 
nije, gospodarska zbornica SR Slovenije, skupnost zdravstvenih zavodov Slo- 
venije, zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev in kmetov in repu- 
bliški svet zveze sindikatov Slovenije. Osnovno izhodišče tega družbenega 
dogovora naj bi bilo po mnenju obeh odborov vključeno v predlog družbeno- 
ekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje splošne in kolektivne porabe 
v letu 1972. 

Poslanci so poudarili, da je bil v letu 1971 sprejet republiški program 
zdravstvenega varstva za leto 1972 in tudi program razvoja bolnišnične mreže 
v srednjeročnem obdobju. Iz predloženih izhodišč bi zato moralo biti jasno raz- 
vidno, v kakšnem obsegu bo republika v letu 1972 zagotovila izvajanja priori- 
tetnih nalog zdravstvenega varstva in katerim bolnišnicam — razen kliničnemu 
centru — ki so na prioritetni listi, bodo zagotovljena sredstva. Poslanci so po- 
udarili, da težave v prihodnjih letih ne bodo nič manjše. Če že v letu 1972 ne 
bomo začeli uresničevati nekaterih nalog, predvidenih za srednjeročno obdobje, 
bodo vsi sklepi o prioritetni gradnji bolnišnic ostali še dolgo zgolj na papirju. 
V tej zvezi je bilo opozorjeno, da so za gradnjo nekaterih bolnišnic, ki imajo 
prioriteto, zbrana še znatna sredstva okrog 80 %> — iz lokalnih virov ter da bi 
zato tudi republika morala s svojimi sredstvi podpreti gradnjo nekaterih bol- 
nišnic v Sloveniji. 
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V razpravi je bila posebna pozornost posvečena gradnji medicinske fakul- 
tete v Ljubljani. Iz predloženega gradiva ni razvidno, ali bo in kakšna sred- 
stva bo republika namenila za rešitev prostorske stiske medicinske fakultete in 
zlasti njenih predkliničnih inštitutov. Na seji je bilo sicer pojasnjeno, da so v 
postavki investicij za visoko šolstvo upoštevana tudi sredstva za medicinsko in 
ekonomsko fakulteto. 

Širša razprava se je razvila o vprašanju osebnih dohodkov v letu 1972. 
Poudarjeno je bilo, da so plače osnovna postavka v družbeni režiji, zato bi 
morala biti izhodišča glede tega dosti določnejša in jasnejša. Ni namreč dovolj, 
da za leto 1972 predvidimo porast osebnih dohodkov v družbenih dejavnostih 
za 15 °/o. Ce je to osnovno izhodišče, potem tvegamo vsa dosedanja prizade- 
vanja za sklepanje družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov. Namen 
teh dogovorov in sporazumov je bil predvsem ta, da se odpravijo obstoječa ne- 
sorazmerja in popravijo različni starti, ki so posledica različnih faktorjev. Po- 
večevanje osebnih dohodkov s starih startnih osnov bi pomenilo zadrževanje 
stanja, ki smo ga želeli spremeniti z družbenimi dogovori in samoupravnimi 
sporazumi. Poslanci so se zato zavzeli, naj bodo v letu 1972 v vseh dejavnostih 
samoupravni sporazumi osnova za določitev osebnih dohodkov. Ker pa podatki 
kažejo, da bi se za realizacijo samoupravnih sporazumov potrebovalo dosti 
večja sredstva, kot bodo na voljo v letu 1972, bi morali za vse družbene dejav- 
nosti določiti enak nivo realizacije samoupravnih sporazumov. Poslanci so se 
zavzeli, naj bi partnerji splošnega družbenega dogovora za družbene dejavnosti 
določili enak nivo realizacije samoupravnih sporazumov. Poslanci so se zavzeli, 
naj bi partnerji splošnega družbenega dogovora za družbene dejavnosti ocenili 
in določili odstotek možne realizacije sprejetih samoupravnih sporazumov. Ob 
tem pa je bilo poudarjeno, da bi v konkretnih določitvah delovnih organizacij 
na področju družbenih služb vsekakor morali v celoti zagotoviti razmerja, do- 
ločena s samoupravnimi sporazumi. 

Posebna pozornost je bila posvečena vprašanju porabe sredstev, ki so bila 
imobilizirana v letu 1971. Jasno je bilo izraženo stališče, da bi morali sredstva, 
ki so bila imobilizirana v zdravstvu in zdravstvenem zavarovanju, uporabiti za 
kritje deficitov na tem področju in jih ne bi smeli usmerjati na druga pod- 
ročja.-« 

Dovolite, tovariš predsednik, k tej razpravi še nekaj osebnih misli. 
V ekspozeju je tovariš Tribušon omenil reševanje problemov v zvezi z 

osebnimi dohodki. S takšno orientacijo se strinjam. Mislim le, da bi morali 
čimprej določiti odstotek odstopanja, da bomo lahko začeli odločati o stopnjah 
prispevkov. Osebni dohodki so namreč ena največjih postavk v stopnjah soci- 
alnega zavarovanja. 

Pri financiranju zdravstva je velika neznanka pokritje materialnih izdat- 
kov. Vsi vemo, da zdravstveni delavci ne morejo vplivati na tisti del stroškov, 
ki jih diktira gospodarstvo. 2e letos smo bili priča temu, da so morale zlasti 
bolnišnice iz sredstev za osebne dohodke kriti porast stroškov za materialne 
izdatke. V prvih dveh mesecih prihodnjega leta bo imela zdravstvena služba 
velike težave. Sredstva bo namreč imela za cene, ki so veljale v decembru leta 
1970. Zaradi porasta cen v enem letu moramo računati, da bodo bolnišnice v 
prvih dveh mesecih naslednjega leta poslovale z izgubo. 

Prav tako so danes velika neznanka izdatki za zdravila. Zaradi devalvacije 
bo prišlo do velikega porasta cen tistih zdravil, ki zanje surovine uvažamo. 
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Tudi za zdravila bi bilo potrebno izdelati natančno kalkulacijo, da bomo ob 
sprejemanju stopenj vedeli tudi za te izdatke. 

Naslednje težko vprašanje je amortizacija, ker uporablja zdravstvo pred- 
vsem uvoženo opremo. 2e danes smo priča stagnaciji na tem področju, vsako 
nazadovanje pa je nevarno. Politika razdeljevanja, deviznih sredstev za nabavo 
opreme je pomanjkljiva, saj periferne zdravstvene delovne organizacije do njih 
po uradnem kurzu praktično sploh ne morejo priti. Ta sredstva se razdeljujejo 
predvsem v centru. Mislim, da bo tudi temu vprašanju potrebno posvetiti po- 
sebno pozornost. 

Predsedujoči Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Prosim, 
dr. Kopač! 

Dr. Ivan Kopač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ko danes sprejemamo temeljne smernice za gospodarsko in družbeno stabili- 
zacijo ter s tem tudi za socialno varstvo našega delovnega ljudstva, želim kot 
član začasne komisije enotnega zbora poudariti nekaj misli, čeprav so bile že 
izražene v našem skupnem dokumentu z navidez suhoparnimi ekonomskopoli- 
tičnimi besedami. Ko smo v skupni komisiji izbirali čimbolj klene besede, da 
bi bilo poročilo čimbolj jedrnato in zvest odmev hotenj in predlogov zborov in 
odborov skupščine, smo bili enotnega mnenja o tem, da se moramo vsi zave- 
dati resnosti sedanjega gospodarskega in političnega trenutka. Le-ta ne dopušča, 
da bi probleme reševali samo z gledišča parcialnih interesov posameznih — če- 
prav izredno pomembnih — sektorjev našega družbenega življenja, še manj pa 
da bi bile naše moči usmerjene samo v žolčno dokazovanje, kako vsem in 
posameznim pripada kar največji delež od skupnega pridelka, ki mu pravimo 
družbeni proizvod. 

Vrsto let prevladuje v naši družbi predvsem delitvena psihoza. Zato ni 
čudno, če se tu in tam, sedaj v večji, kasneje v manjši meri pojavljajo gospo- 
darski in tudi politični spori med posameznimi sferami, grupacijami ali sloji 
prebivalstva. V tem dokumentu enotnega zbora, ki ni obremenjen z množino 
problematičnih delitvenih številk, pa le čutimo nov impulz, da naj bi prevla- 
dujoče delitveno ozračje začeli hitreje spreminjati v ustvarjalno družbeno 
ozračje, kar naj bi bilo bistvo gospodarske in družbene reforme. 

Hitrejši napredek na vseh področjih, predvsem premagovanje številnih go- 
spodarskih, finančnih, zdravstvenih, socialnih, kulturnih, prosvetnih in drugih 
družbenih problemov, lahko dosežemo le, če bodo vse sile in napori usmerjeni 
k večji in kvalitetnejši produktivnosti v gospodarski sferi ter /k večji in kvali- 
tetnejši storilnosti v vseh drugih sferah našega družbenega življenja. Če že 
moramo dehti družbeno dejavnost na gospodarsko in negospodarsko sfero, po- 
tem moramo poudariti, da ni toliko bistven problem, koga razbremenjevati ali 
obremenjevati, marveč to, da morajo biti vsi naši napori usmerjeni prav v to, 
da se prav vsi razbremenimo naših slabosti, ki se kažejo v slabi produktivnosti, 
v nizki ustvarjalnosti tako v gospodarstvu kakor tudi v nezadovoljivi in ne 
dovolj racionalni in kvalitetni storilnosti na vseh področjih zunaj gospodarstva: 
od kulture, sociale tja do zdravstva. 

Na vseh področjih moramo prav vsi začeti zelo konkreten boj za odpravo 
vseh tistih negativnih pojavov, ki jih je prav v zadnjem obdobju razgalila 
razburkajoča družbenopolitična aktivnost. 
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Kot sredstva za dosego gospodarske stabilizacije so poleg racionalnih re- 
strikcij potrebna taka smotrna vlaganja, ki bodo zagotavljala, da bo investi- 
cijski dinar plodnejši in vrednejši in tako usmerjanje finančnih sredstev v 
drugih dejavnostih za skupne potrebe, ki zagotavljajo boljše in hitrejše in bolj 
racionalne socialne, kulture in zdravstvene storitve. To je, da bo tudi naš dinar 
postal vrednejši, konvertibilnejši, socialnejši, kulturnejši, skratka, malo boga- 
tejši. 

Predsedujoči Tone Bole: V razpravi želi sodelovati tovariš Kosmač. 
Prosim! 

Franc Kosmač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Mislim, da je ob vsaki devalvaciji prizadeto predvsem kmetijstvo. To tezo bom 
poskušal dokazati. Če bi naše tovarne že v tem letu proizvajale kmetijske stroje, 
bi bil ta konec palice veliko krajši. Položaj kmetijstva se bo poslabšal, ker dela 
samo z uvoženo mehanizacijo. Ta se bo namreč podražila. 2e doslej je imelo 
kmetijstvo zelo neugodne delovne razmere, če upoštevamo samo visoke izpo- 
sojnine za stroje. Navzlic vsem težavam pa so posamezne kmetije dosegle od- 
lične rezultate. S stroji in drugimi modernimi pripomočki opremljena kmetija 
daje celo 150 1 mleka. To je več kot tri vasi skupaj. Vendar so takšne napredne 
kmetije tako obremenjene z dolgovi, da imajo sredstev komaj za obresti. Ker 
ostaja navzlic vsem tem težavam proizvodnji, predlagam, da izvršni svet pri 
delitvi sredstev upošteva težak položaj kmetijstva. Če bomo danes prenehali 
podpirati vzorne kmetije, stiskali pri regresih za gnojila in zadrževali ne- 
ustrezne cene kmetijskih pridelkov, bo škoda še večja. Les iz naših gozdov se 
ni podražil niti za dinar. Nizke odkupne cene zaostrujejo socialne probleme 
kmetov, poleg tega pa eksploatator j i lesa ničesar ne prispevajo v njihove 
sklade. 

Naj končam.: če kmetijstvo ne bomo bolj podpirali, bo kmet iz dneva v dan 
večji revež. 

Izvršni svet naj upošteva, da je kmetijstvu potreben denar za kreditiranje 
kmetij in za regres za umetna gnojila. Skrajni čas je tudi, da bi naša industrija 
začela proizvajati majhne kosilnice in traktorje, ki jih kmetje v vse večji meri 
kupujejo v tujini. — Treba je odpraviti vsaj visoke carine na uvoz teh strojev. 

Predsedujoči Tone Bole: Tovariš Mušič, prosim! 

Vladimir Mušič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci.! 
Moja razprava se morda nekoliko razlikuje od ekspozeja tovariša Tribušona. 
Čeprav sem jo pripravil že včeraj, je glede na ekspoze ne bi korigiral. Moja 
stališča potrjuje tudi gradivo gospodarske zbornice in Zveze sindikatov, zato mi 
dovolite, da jih preberem: 

Družbenoekonomska in bilančna izhodišča za financiranje splošne in ko- 
lektivne porabe v letu 1972, ki so nam predložena v obravnavo, so po svoji 
obliki in vsebini nov tip pomembnega dokumenta. 

Izvršni svet naše skupščine je pripravil izhodišča na podlagi ocene gospo- 
darskega razvoja in jih prilagodil stališčem, ki smo jih prejeli lansko jesen. Vsi 
ti dokumenti so posledica naše skupne in resne zaskrbljenosti zaradi negativnih 
gospodarskih gibanj in iz njih rastočih socialnih problemov. Bilančna izhodišča 
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naj bi vplivala na pozitivne premike na območju splošne in. skupne porabe, ker 
obe porabi izdatno vplivata na vse družbenoekonomske odnose- , 

Govorimo o porabi v kontekstu javnih financ in žal ne tudi o elementu 
porabe v gospodarstvu in v naši »potrošniški« družbi nasploh. Polarizacija 
družbenoekonomskih, razvojnih in operativnih dejavnikov na gospodarske in 
negospodarske, ki je vplivala celo na naslov našega lanskega dokumenta, pa 
tudi na nekatere današnje razprave, se po vsem tem še poglablja in samogibno 
kaže na nevarno ločevanje tistih, ki nekaj pridelujejo, od tistih, ki porabljajo. 
Vsi vemo, da je taka polarizacija nevzdržna tudi po teoretični plati kakor tudi 
v političnem in splošnem socialističnem smislu. Kajti bistvo in prednost vsakega 
socialističnega sistema ali družbenega sistema, ki socialistične odnose med 
ljudmi šele ustvarjajo, je v tem, da zna smotrno usklajevati cilje nujnega 
gospodarskega razvoja s socialnimi cilji in aspekti splošnega razvoja družbe. 
Ta kratek ekskurz v teorijo se mi zdi potreben zaradi skrbi, da bi z ekonomi- 
stičnim balansiranjem ne zameglili potrebe ekonomsko in socialno političnega 
načrtovanja in vrednotenja, da bi zaradi množice dreves ne videli gozda,, pa 
tudi zato, da bi se lahko kot en mož postavili v boj za uresničevanje dolgoroč- 
nejših ciljev v razvoju naše družbe in našega socialističnega samoupravnega 
sistema. 

Vse to je treba imeti pred očmi, kadar konkretiziramo možnosti za obseg 
in vsebino delovanja izobraževanja, zdravstva, znanosti in kulture in za njihovo 
naraščajočo vlogo v omogočanju in pospeševanju našega celovitega družbeno- 
gospodarskega razvoja. Ne gre le za to, da se končno dogovorimo, da ne bomo 
porabljali več, kot proizvajamo, temveč tudi za to, da moramo težiti k temu, 
da bomo proizvajali toliko, kolikor moramo najmanj porabiti, da bi naše druž- 
bene službe sploh lahko delovale v skladu s splošno stopnjo našega socialno- 
ekonomskega razvoja. 

Res je, pri tem moramo znati razločevati kratkoročne in dolgoročnejše na- 
loge in cilje, toda nikdar ne smemo pozabiti, da govorimo o področjih, kjer ima 
vsako zaostajanje in omejevanje zelo kompleksne posledice. Zgrešeno naložbo 
lahko odpišemo — kar tudi večkrat naredimo —• slabše šolane generacije ne 
moremo. 

Naj se vrnem k bilančnim izhodiščem. Med usmeritvami in predvidevanji 
bilančnih odnosov beremo na drugi strani predloženega dokumenta, da imamo 
v mislih »pogoje razvoja«, torej usmeritev v gospodarsko rast. Vendar pa se 
nam na tretji strani ponujajo tudi tile številčni kazalci: 

1. Stopnja realne rasti družbenega proizvoda, ki je med leti 1970 in 1971 
znašala 10 %, naj bo v prihodnjem letu le 6,5%; ob robu povedano: številni 
jugoslovanski ekonomisti ponovno zatrjujejo, da si na naši stopnji razvoja ne bi 
smeli privoščiti tako nizke stopnje rasti. 

2. Stopnja rasti števila zaposlenih v družbenem sektorju, ki je bila v pre- 
teklem obdobju 5,5'%, naj bi bila sedaj 2 %. Pri tem se vprašamo po relacijah 
do demografsko-populacijskih razsežnosti in do migracije v tujino. 

3. Produktivnost dela v družbenem sektorju bo stagnirala, saj nam to kaže 
premik v številkah od 4,7 do 4,5'%. 

Kje so potemtakem možnosti rasti, kje je perspektiva? Upam, da številk 
indikatorjev ne tolmačim napačno. Opiram se pač na strokoven dokument, ki 
je bil prjpravljen za poslance. 

Odločno se strinjam z namero, napovedano na 5. strani, da bo »pospešeno 
delo na pripravah za radikalnejše vsebinske spremembe sistema družbenih 
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obveznosti organizacij združenega dela in obveznosti delovnih ljudi«. Mislim, 
da bi to lahko bil odločnejši, korak k zmanjševanju nastalih socialnih razlik. 
Ce že govorimo o javnih financah, zakaj ne bi nekaj podobnega sklenili tudi 
za povsem podivjane razmere na področju prometa s stavbnimi zemljišči? 

V predloženem dokumentu pa je tudi manj uspešen zasilni predlog o zmanj- 
ševanju socialnih razlik: »s sorazmerno večjim porastom sredstev za invalidsko- 
pokojninsko zavarovanje in sredstev za otroško varstvo.« Pridružil bi se predlo- 
gu predsedstva republiškega sveta Zveze sindikatov z dne 13. t. m., ki se zavze- 
ma tudi za kompleksen socialni program. Tak program bo moral maksimalno 
upoštevati potrebo izenačevanja možnosti za šolanje in druge oblike izobraže- 
vanja ter druga podobna vprašanja, ki bi lahko z restrikcijami v proračunih 
samoupravnih skupnosti ogrozila naše temeljne socialne politične cilje. V tem 
kontekstu je v citiranem gradivu Zveze sindikatov tudi naslednji poudarek, ki 
ga vsekakor ne kaže prezreti: »Dogovor o rešitvah v ekonomskem sistemu 
štejemo zato za prvenstveno nalogo.« 

Naj še nadaljujem s finančnimi izhodišči. Na peti strani spodaj se zavzemajo 
za zagotovitev učinkovitega sistema stimulacije izvoza. Predlagal bi, da ob 
tem vidimo tudi pospeševanje odkritega ali prikritega na področju turizma, 
znanosti in strokovno-razvojnega —■ na primer projektantskega — dela. 

Na šesti strani beremo v točki č) dobesedno: »V sistemu investiranja naložb 
v turizmu ni možno prevzeti dosedanjih zveznih metod, ki so praktično omo- 
gočile poslovanje zunaj dejanskih bilančnih možnosti. V vsebinskem pogledu 
morajo oblike stimulacije zagotavljati racionalno širitev kapacitet deviznega 
turizma, v bilančnem pogledu pa morajo dosledno upoštevati dane'okvire letnih 
in srednjeročnih bilanc javnega financiranja. V okviru bilančnih možnosti bo 
treba leta 1972 z olajšavami obrestnih mer zagotoviti predvsem dokončanje že 
začetih objektov.« 

Ob skoraj prav vsaki trditvi v gornjem odstavku lahko pomislimo na pro- 
blem projekta »Bernardin«, o katerem smo govorili v skupščini na enem zadnjih 
zasedanj in zanj tudi »zelo konstruktivno« izglasovali zahtevane garancije. 

Če se prav spomnim, takrat na nekatera zelo konkretna vprašanja o kon- 
sekvencah projekta za javne finance na kateremkoli nivoju ni bilo dovolj pre- 
pričljivo odgovorjeno. Morda je v tem eden izmed vzrokov, da so naša sredstva 
množičnega obveščanja tako skopo poročala o naših razpravah v tej dvorani. 

Tovariš predsednik, opravičujem se zaradi odstopa od dnevnega reda, 
mislim pa, da je bil ilustrativen za odprt problem doslednosti in kompleksnosti 
naših besed in dejanj. 

Končno bi se rad ustavil še pri ugotovitvi iz prve točke obrazložitve, kjer 
beremo o nagnjenosti občanov do porabe, kar vse pogojuje sorazmerno visoko 
stopnjo konjunkture na domačem tržišču. Pri tem bi rad ugotovil, da smo bili 
doslej vse premalo učinkoviti v ukrepih za zajemanje diferencialne rente, ki 
nastaja s konjunkturo na kateremkoli področju. Z obdavčitvijo konjunkture 
in z onemogočanjem neupravičenega bogatenja v tistih sferah, ki se s to ko- 
njunkturo po igri tržnih primerov lahko okoriščajo, bi onemogočili prelivanje 
teh sredstev v osebne dohodke in v druge oblike osebnega standarda. V vsem 
tem so rezerve za stabilizacijo, ki so dosti večje kot imobilizirana sredstva pro- 
računov samoupravnih skupnosti. 

Z opombami in pripombami k bilančnim izhodiščem ne bi želel niti v naj- 
manjši meri razvrednotiti temeljnega smotra predlaganih dokumentov. Na- 
sprotno, vse, kar sem povedal, sem povedal zato, da bi dobili jasnejši, kompleks- 
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nejši in prodornejši dokument. Med. tistimi, ki najbolj občutijo nestabilnost in 
inflacijo, so ljudje, ki delajo v družbenih službah, in službe same, ki so inte- 
gralne in ustvarjalni del našega družbenoekonomskega sistema in širših sistemov. 

Mislim, da izhodišča kot tip dokumenta v večjem delu svoje vsebine priha- 
jajo ob pravem času. Predlagam, da se dopolnjena in korigirana stališča ■ s pri- 
pombami in stališči prosvetno-kulturnega zbora in današnje razprave — čim 
prej sprejmejo. 

Menim, da moramo hitreje in uspešneje razvijati nove in učinkovite oblike 
družbenega načrtovanja, ki mora biti vseobsežno, trajno in prožno, predvsem pa 
tako, da ne bo nikoli zanemarilo perspektive naše temeljne usmeritve v usklajen 
socialni in gospodarski razvoj in utrjevanja vseh oblik samoupravljanja kot no- 
silca družbenega razvoja. 

Predsedujoči Tone Bole: Besedo ima tovarišica Majda Poljanšek. 

Majda Poljanšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
K razpravi so me spodbudila tista mnenja, stališča, sklepi in predlogi komisij 
razpravljalcev v zborih in dokument prosvetno-kulturnega zbora, ki si priza- 
devajo, da bi bila izhodišča oblikovana tako, da bi čim več prispevala k stabili- 
zaciji gospodarstva in k zboljšanju ekonomskega položaja vseh delovnih ljudi. 
Delim prepričanje s tistimi, ki sodijo, naj predlog družbenoekonomske politike 
dosledno upošteva za osnovo samoupravne sporazume o delitvi dohodka in 
osebnih dohodkov tako v gospodarstvu kot v družbenih dejavnostih. Po vsej 
verjetnosti vsi delovni ljudje v Sloveniji niso vložili v samoupravno sporazume- 
vanje naporov samo zato, da bi, si zagotovili večje osebne dohodke. Osnovne 
intencije samoupravnega sporazumevanja temeljijo na načelu »za' enako delo 
enako plačilo«. To načelo nagrajevanja, ki je bilo zapisano v naših pravilnikih, 
se je doslej večkrat izmaličilo. Sele z družbenim dogovorom smo se na demokra- 
tičen in samoupraven način dogovorili za konkretno uresničevanje tudi ustavne 
pravice delavcev, da so delavci v družbenih službah in v gospodarstvu enako- 
pravni. Tako se je v praksi uresničilo že dolgo priznano načelo, da ne moremo 
deliti delavcev v dve sferi, na tiste, ki porabljajo, in na tiste, ki ustvarjajo. Dol- 
goletni prepad med Obema sferama se je začel torej ožiti. Ta osnovna misel, ki 
je zapisana v zakonu, se mora vtisniti tudi v našo zavest. 

Zato danes ne nameravam razpravljati o pomenu področja vzgoje in izobra- 
ževanja kot o prioritetni sferi, ker ga razumem kot integralni del gospodarstva, 
ki je nič manj in nič bolj pomemben od drugih družbenih dejavnosti, kot so 
zdravstvo, zdravstveno zavarovanje, sociala, kultura, telesna kultura, varstvo itd. 
Se več, marsikatere vzroke za socialno diferenciacijo bomo odpravljali, če ne 
bomo zanemarili splošne porabe. Dobršen del splošne porabe namreč prispeva 
k odpravljanju socialnih razlik. Ne želim poudarjati znanih dejstev o vzrokih 
socialnega razlikovanja, o neenakih možnostih otrok za vstop v šolo, o neenakih 
možnostih delovnih ljudi za uživanje kulturnih dobrin, varstva in zdravstva. 

Skupščina je v letošnjem letu sprejela precej zakonov, dokumentov in skle- 
pov, ki jih moramo upoštevati tudi pri izhodiščih za ekonomsko politiko. Za 
vse družbene službe je podpiranje stabilizacije gospodarstva imperativ, saj 
bodo drugače vsi naši napori, začrtani v ekonomski politiki, neuspešni, če jim 
bo inflacija do konca leta pobrala vse finančne možnosti, ki se v začetku leta 
kažejo že v zboljšanju možnosti za delo. V predvidenih izhodiščih se jasno zave- 
damo razlik o željah, hotenjih in možnostih, ki jih imamo. Verjetno bi se tudi 
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đb kvantifikacijah težko odločili, komu vzeti in komu dati. In tudi prizadevanja, 
da bi pokazali na krivca oziroma na vzroke za slaibo gospodarsko situacijo, 
verjetno ne bi obrodila sadov. V osnutku sklepov enotnega zbora, ki smo jih 
prejeli, sicer tudi govorimo o odpravi tistih elementov, ki resno ogrožajo zdravo 
rast našega gospodarstva, vendar bi bilo po mojem mnenju potrebno bolj 
konkretno napisati, na katere elemente mislimo. Bojim se namreč, da jih še 
nismo dovolj spoznali. Mislim, da imamo možnost, da v naslednjem obdobju 
kontroliramo vsaj en vir inflacije. To je osebne dohodke, saj imamo zaradi 
samoupravnih sporazumov možnost, da obravnavamo vsa področja enakopravno. 
Odstotek povečanja sredstev nad letošnjo realizacijo bi kajpada dopuščal mož- 
nost, da bi nekatera področja še občutneje zaostala. Usklajevalna podlaga so 
lahko le samoupravni sporazumi, ki omogočajo tako v gospodarstvu kot v druž- 
benih službah enakomerno realizacijo samoupravnih sporazumov. Ce ne mo- 
remo pokriti vsega, potem je v tem trenutku pomembna tudi odločitev: »Enakost 
v siromaštvu, da bi jutri dosegli enakost v blagostanju.« Čeprav se bomo v novih 
izhodiščih ekonomske politike zaradi široke podpore javnosti in pa velikega šte- 
vila poslancev odločili za enak start, ne smemo in ne moremo dovoliti, da bi po 
zaključnih računih, ob natančno ugotovljeni stopnji valorizacije samoupravnih 
sporazumov upoštevali valorizacijo v gospodarstvu. Taka odločitev bi vse druž- 
bene dejavnosti ponovno postavila v neenakopraven položaj. Mislim, da nam 
v tem trenutku bolj pomaga načelo »za enako delo enako plačilo« kot načelo 
»o nagrajevanju ljudi po delu«, saj bi po nekaj letih lahko dobili vtis, da neka- 
teri v tej družbi samo delajo, drugi pa samo zapravljajo. V izhodiščih je treba 
upoštevati načelo, da se za vse dejavnosti opredeli enak odstotek realizacije 
samoupravnih sporazumov, in zagotoviti njegovo izvajanje. Stotine delavcev, 
ki so se sporazumeli pri usmerjanju in delitvi dohodka, se zavzemajo za nad- 
zorstvo nad realizacijo samoupravnih sporazumov v praksi, da se demokratična 
načela delitve ne bi izjalovila. 

Mislim:, da bi naši nadaljnji napori za uskladitev samoupravnih sporazumov 
na podlagi analize, predvsem pa zagotovitev nadzora nad njihovim uresniče- 
vanjem, vlili zaupanje tistim, ki so prepričani, da je letos prvikrat dana. podlaga 
za učinkovito usmerjanje dohodkov in osebnih dohodkov, zavrli pa tiste, ki 
se že oglašajo in že govorijo, da bo ostalo vse po starem. Ce moja razmišljanja 
prispevajo k stabilizaciji vseh panog in vsakega delavca pod parolo »enakost 
v siromaštvu«, je to nujno za jutrišnjo enakost v blagostanju in stabilnejših 
gospodarskih razmerah. 

Predsedujoči Tone Bole: Predlagam 15 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.55 in se je nadaljevala ob 11.25.) 

Predsedujoči Tone Bole: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlagam, 
da nadaljujemo delo. Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovariš Dvoržak. 

Rado Dvoržak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Danes nimam posebne naloge gospodarske zbornice in razpravljam kot po- 
slanec zbora narodov, v katerem je agrarna politika moja glavna obveznost. 
Razpravljam v imenu precejšnjega števila kmetijskih proizvajalcev v delovnih 
organizacijah in tudi v imenu kmetov, ki se ukvarjajo s proizvodnjo v živinoreji, 
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predvsem pa s proizvodnjo mleka. Obljubljam pa, da ne bom dolgo zlorabljal 
vašega potrpljenja. 

V gradivu za to točko dnevnega reda ste gotovo zasledili, da so se sredstva 
na posebnem računu republike, namenjena za prelivanja v gospodarstvu, precej 
povečala. V teh sredstvih je sorazmerno velik delež sredstev namenjen za inter- 
vencije v kmetijstvu. Veste tudi, da so se z ustavnimi amandmaji povečale pri- 
stojnosti republike na področju kmetijske politike in z njimi tudi njene ma- 
terialne obveznosti. Torej je pravna in materialna podlaga za realizacijo doku- 
mentov skupščine in dokumentov zveze komunistov, ki zadevajo kmetijstvo', 
že dana. 

Povedati moram, da so ta sredstva veliko manjša od nujnih potreb. Malo 
bolje rečeno, delež sredstev je pod minimumom, ki je potreben za realizacijo 
stališč v srednjeročnem, načrtu in v koncepciji dolgoročnega razvoja. Zavedam 
se, da bo položaj v letu 1972 specifičen in da je varčevanje za uresničitev stabi- 
lizacije nujno potrebno. Zelo težko pa razumem, zakaj se na vseh sektorjih 
predvidevajo le linearne rešitve. Po vseh debatah in argumentih, ki smo jih 
slišali v skupščini, bi morali kmetijstvo vendarle drugače obravnavati. 

Naj navedem kot primer postavko o beneficiranih obrestih za kredite v 
kmetijstvu, ki znaša približno 30 milijonov dinarjev. Ta zadošča komaj za 
pokritje 30 %j potreb. Postavka za potrebe turističnega gospodarstva je večja, 
pa bo bojda zadoščala le za pokritje osnovnih investicijskih objektov. Vprašanje 
je, ali ne bomo prišli do tega, da bomo tako kot Španci hranili turiste z uvoženo 
hrano. 

V kvantifikaciji ste lahko zasledili tudi postavko »regres za mleko« v višini 
22,5 milijona dinarjev. V letu 1971 bodo proizvajalci in predelovalci mleka dobili 
pribižno 40 milijonov dinarjev regresa. Torej so predvidena nižja sredstva. Če 
odštejemo od teh 40 milijonov dinarjev 4 milijone dinarjev, ki jih zberejo občine 
na račun regresa, ostane še vedno precejšnja razlika. Zavedajmo se, da za kme- 
tijsko proizvodnjo danes ni posebnega zanimanja, ne v privatnem ne v družbe- 
nem sektorju. Zadnji popis prebivalstva v letu 1971 nas je presenetil. V Slove- 
niji je le še 18,3'% kmečkega prebivalstva. Vzorec za leto 1970 je pokazal 22,5 %. 

V srednjeročnem načrtu se zavzemamo za usmerjanje procesa deagrariza- 
cije. To pomeni da bi družba usmerjala razslojevanje, to je odhod ljudi iz kme- 
tijstva v druge panoge. Vendar tega ni mogoče uresničevati le z dokumenti in 
plani, marveč predvsem z materialnimi sredstvi, z izboljšanjem ekonomskega 
položaja te panoge itd. Podoben proces je tudi v družbenih kmetijskih organiza- 
cijah. Število zaposlenih se je znižalo od 30 000 na 20 000. Če upoštevamo za- 
ostajanje proizvodnje tudi v tem: sektorju, so vsi doseženi rezultati docela na- 
sprotni našim ciljem o večji stopnji samooskrbe itd. 

Predlagam, da organi izvršnega sveta pri sestavljanju predloga proračuna 
in tudi predloga računa za prelivanje sredstev v gospodarstvo podrobneje ob- 
ravnavajo premije za mleko. Te bi morale znašati približno od 38 do 40 mili- 
jonov dinarjev, če hočemo prestrukturirati in koncentrirati proizvodnjo. 

Ne poskušajmo se slepiti z rešitvijo o prenosu takšne intervencije na pro- 
dajno ceno. Ne pozabljajte, kolikšni so indeksi porasta cen reprodukcijskega 
materiala. Vedno poudarjamo samo življenjske stroške in pa stroške živil, ker 
smo pač vsi porabniki, nihče pa ne komentira cen reprodukcijskega materiala, 
čeprav so razvidne iz statističnih podatkov. Trend teh cen se ves čas hitreje 
dviguje kot trend odkupnih in prodajnih cen kmetijskih pridelkov. 
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Ukrep o zamrznitvi cen naj bi veljal dalj časa. Kot kupci ste sicer lahko 
veseli, da je trenutno stanje cen na jugoslovanskem trgu takšno, da je meso 
v Sloveniji za 4 din cenejše kot v Beogradu. Pričakujem, da bomo lepega dne 
ostali brez njega, ker bodo vsi tisti proizvajalci, ki ne dosegajo eksistenčnega 
minimuma, prodajali meso tam, kjer je dražje. Samo potem se ne smemo znašati 
nad agrarno politiko ali nad kmetijstvom. Podobna situacija lahko nastane tudi 
pri mleku. To so razlogi, ki silijo, da se izvedejo ustrezne korekture. Ne gre 
samo za premije ali za beneficirane obresti, marveč za hitrejšo modernizacijo 
kmetijstva, za rekonstrukcijo družbenega sektorja in za preusmeritev in specia- 
lizacijo zasebnega kmetijstva v Sloveniji. 

Če tega ne bomo storili, se bomo čez nekaj let resno vprašali, zakaj tako 
slabo in neracionalno izrabljamo zemljo in kako je bilo mogoče, da smo tako 
zanemarili podobo naše pokrajine. 

Predsedujoči Tone Bole : Besedo želi tovariš dr. Edo Pirkmajer, gene- 
ralni tajnik raziskovalne skupnosti. 

Dr. Edo Pirkmajer: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Razisko- 
valna skupnost SR Slovenije te dni končuje program raziskovalnih dejavnosti 
v Sloveniji v naslednjih letih. Osnovno vprašanje programa je, kaj storiti in kako 
doseči, da bo raziskovalno delo in v njem združeno razvojno delo ustrezalo 
zahtevam, ki jih postavljata pred nas današnja stopnja gospodarskega in druž- 
benega razvoja in znanstveno-tehnična revolucija, kateri smo priča tudi pri 
nas in v katero se, kot vsi vemo, Vključujemo z večjimi ali manjšimi težavami. 

S tem v zvezi je raziskovalna skupnost izdala analizo, ki jo bo predložila 
v obravnavo tudi skupščini. Analiza kaže sliko trenutnega stanja in ugotavlja, 
da z njim ne moremo biti zadovoljni, čeprav so zlasti v zadnjih letih prišle do 
veljave težnje, ki kažejo, da se ibo stanje le izboljšalo. Končno dajemo tudi 
nekaj predlogov za spremembo tega področja. 

V današnji debati bi se želel omejiti samo na nekaj bistvenih ugotovitev, 
ki so povezane s predmetom današnje razprave. Po številu raziskovalcev se 
uvršča Slovenija na srednjo mesto v Evropi. Pri tem pa ni zadovoljiva starostna 
struktura raziskovalcev zaradi stagnacije dotoka mlajših raziskovalcev v pre- 
teklih letih. To je prvi problem, ki ga moramo rešiti. 

Znatno bolj kritično je pa vprašanje učinkovitosti naših raziskovalcev. 
Učinkovitost lahko merimo z dohodki raziskovalne organizacije na razisko- 

valca. Z dohodkom 250 000 dinarji letno na raziskovalca smo na dnu evropske 
lestvice in zaostajamo za razvitejšimi državami za 3 do 4-krat, čeprav smo še 
vedno skoraj za 100 % nad jugoslovanskim poprečjem. 

S tem v zvezi naj opozorim, da je delež družbe v dohodkih raziskovalnih 
organizacij razmeroma zelo majhen; znaša 20 do 25 °/o'. Ostala sredstva daje za 
raziskovalno delo gospodarstvo, nekaj sredstev pa tudi raziskovalni skladi. To 
razmerje je prav tako izjemno v Evropi. V drugih državah je udeležba javnih 
sredstev bistveno večja, na primer v Belgiji 31 °/o, Avstriji 38 %, Italiji 35%, 
Nizozemski 39 %, Franciji 65 %, Veliki Britaniji 51 %i, ZDA 55%. Ta sredstva 
niso namenjena državni raziskovalni dejavnosti, ki bi bila ločena od gospo- 
darstva. Z njimi upravljajo tiste organizacije, ki lahko uspešno vodijo dolgoročno 
politiko na področju raziskovalnega dela. S tem se sredstva ne odtujujejo gospo- 
darstvu marveč samo koncentrirajo z namenom pospeševanja tistega dela gospo- 
darskega razvoja, ki temelji na raziskovalnem delu. 
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Sredstva sklada »Boris Kidrič« so za ta namen premajhna. Z njimi ni mo- 
goče učinkovito pospeševati gospodarskega razvoja. Zato smo predlagali pove- 
čanje dohodkov sklada. Seveda ta predlog ni v skladu z stabilizacijskimi ukrepi. 
Vendar bi se morali pri tem zavedati, da bo imelo negativne posledice za samo 
gospodarstvo, ker raziskovalne organizacije ne bodo mogle dejavneje sodelovati 
pri reševanju gospodarskih problemov. 

Finančni načrt za prihodnje leto, ki ga je pripravil upravni odbor sklada 
»Boris Kidrič« na podlagi priporočil predsedstva raziskovalne skupnosti, želi 
namreč sredstva koncentrirati na nekaj manjših področjih. V prvi vrsti na 
področjih, ki so ključna za naš gospodarski in družbeni razvoj. S tem v zvezi je 
upravni odbor zaprosil vrsto dejavnikov v naši družbi in med drugim tudi 
skupščino, naj povedo, katera so tista ključna področja, katerim bi lahko razisko- 
valno delo pomagalo. Raziskovalna skupnost bo potem na ta področja usmerila 
raziskovalne kapacitete. 

Druga stvar je raziskovalna infrastruktura. Zagotoviti je treba sredstva za 
sodobnejšo opremo raziskovalnih organizacij. Sodobnejšo opremo potrebujejo 
tudi inštituti gospodarskih organizacij, da bodo lahko tudi oni vzgajali razisko- 
valce. Hkrati je potrebno zagotoviti izmenjavo kadrov med inštituti in gospo- 
darskimi ter drugimi organizacijami. 

Tega programa ob predvidenih restrikcijah žal ne bo mogoče v celoti uresni- 
čiti. V letu 1972 bo položaj zaradi neugodnih gospodarskih gibanj, zaradi infla- 
cije in zaradi devalvacije še slabši. Vse to> zmanjšuje vrednost sredstev za inve- 
sticije, v raziskovalno opremo, ki je večinoma uvožena. Naj še omenim, da 
morajo raziskovalne organizacije polagati 30-odstoten depozit celo pri nakupu 
knjig. 

Ne bi vas želel še naprej utrujati. Poudarim naj le še, da je stabilno gospo- 
darstvo tudi za raziskovalno dejavnost pogoj za uspešno delo. Ukrepe za stabili- 
zacijo našega življenja in porabe raziskovalna skupnost podpira, opozarja pa, 
koliko lahko raziskovalna dejavnost prispeva k stabilizaciji in k skladni gospo- 
darski rasti naše družbe. 

Predsedujoči Tone Bole: Besedo ima tovariš dr. Brodar. 

Dr. Srečko Brodar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci ! Podpiram stališča prosvetno-kulturnega zbora in raziskovalne skupnosti, 
ki jih je ravnokar povedal tajnik raziskovalne skupnosti dr. Pirkmajer. Menim 
pa, da je treba ob tej priložnosti poudariti še tole načelno ugotovitev. 

Vsi skupščinski dokumenti o razvoju Slovenije poudarjajo izredno pomemb- 
nost raziskovalnega dela in izobraževanja. V praksi, ko je treba te dokumente 
uresničevati — na primer sedaj ob bilančnih izhodiščih — pa se pogajamo o od- 
stotkih povečanja sredstev. To je napačno! Raziskovalno dejavnost in izobraže- 
vanje je treba postaviti na nove temelje. Zavedati se moramo, da sta ti dve 
dejavnosti pogoj za razvoj drugih dolžnosti in morata imeti prednost pri de- 
litvi sredstev, čeprav je to dolgoročna investicija, od katere ne moremo priča- 
kovati takoj rezultatov. Predvsem pa je treba spremeniti mišljenje, da sta iz- 
obraževanje in raziskovalno delo poraba. 

Predsedujoči Tone Bole: Besedo ima tovariš Miran Hasl. 

Miran Hasl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Da- 
našnja razprava o izhodiščih se skoraj ne razlikuje od podobnih razprav v pre- 
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teklih letih. Tudi takrat je situacija na seji, dala videz neke vrste juriša z desne 
strani proti levi. Lani je razpravljalo 30 poslancev in se je izoblikovalo mnenje, 
da so bili gospodarstveniki žrtve napada šolnikov in poslancev socialno-zdrav- 
stvenega zbora. Prosim, da moje razprave ne bi tako ocenjevali, ampak jo upo- 
števajte kot prispevek za rešitev perečih problemov. 

Podpiram diskusijo tovariša Mušiča; lepo in tehtno je analiziral stvarne 
probleme stabilizacije. Toliko za uvod. 

Prebral sem družbenoekonomska in umaknjena bilančna izhodišča za finan- 
ciranje splošne in kolektivne porabe v letu 1972, se seznanil z oceno gospodar- 
skega razvoja, poglobil v izračun sredstev izobraževalne skupnosti in v finančni 
načrt dohodkov kulturne skupnosti za leto 1972, v Delu z dne 18. 12. 1971 sem 
zvedel za mnenje upravnega odbora gospodarske zbornice in danes prebral 
objavljen članek »Zdaj so cilji še bolj daleč«. Seznanil sem se tudi z mnenjem 
prof. dr. Aleksandra Bajta, ki ga je objavilo Delo. Priznam, zadeve so hudo 
zapletene, splošna situacija pa resna, če ne celo kritična. 

V delno tolažbo oziroma upanje sta mi dve stvari: 
1. Da lani ni bilo kaj prida bolje, da je bilo predlanskim še težje, pred šti- 

rimi leti pa nič slabše kot pred petimi. 
2. V 25 letih se nam je posrečilo' preživeti, toliko različnih gospodarskih 

gibanj, toliko sprememb, resolucij, dopolnil, finančno-monetarnih reform ter 
toliko političnih pogledov na ekonomiko in ekonomskih pogledov na politiko, 
da sem popolnoma prepričan, da bomo preživeli tudi ta trenutek. 

Leta 1945 smo si jasno postavili edino možen načrt: »obnova domovine in 
razvoj gospodarstva.« Od takrat do danes so bila vsa naša prizadevanja in vse 
naše misli posvečene gradnji našega ekonomskega sistema in razvoju našega 
gospodarstva. Vse druge dejavnosti so bile bolj ali manj podrejene imperativu 
tiste dobe. Napredka seveda ne moremo zanikati. Nečesa pa pri vsej zadevi 
le ne razumem. Kljub temu, da so na področju gospodarstva večne težave, se 
širijo tudi mnenja, da bi bilo morda dobro, če bi se drugi malo manj ukvarjali 
z gospodarstvom in ga pustili, da bi težave samo reševalo. Ekonomisti so očitali 
in še očitajo, da so zadeve takšne in takšne, da je v gospodarstvu preveč politike, 
oziroma da je takšen položaj zato, ker ga usmerjajo politiki. Ko so gospodarstvo 
vzeli v roke gospodarstveniki, zopet ni šlo. Ugotovili smo, da ne gre zato, ker 
ga vodijo stari konservativni kadri, ki so premalo energični, premalo smeli. 
Ko so zadeve prevzeli mladi, ni šlo baje zato, ker je bilo gospodarstvo zavoženo. 
Potreben je določen čas, da se zadeve popravijo, so dejali. Že vsa leta imamo 
probleme z izobrazbeno strukturo vodilnega kadra v gospodarstvu, ekonomsko 
utemeljene integracije so počasne in vse preveč odvisne od subjektivne presoje, 
od stroškov in končno so še trije pereči problemi: nelikvidnost, inflacija in 
obremenjenost gospodarstva. Tudi vzroki teh težav naj bi bili predvsem objek- 
tivni. Prav tako kot tu, so za težave v šolstvu, zdravstvu krivi vedno drugi ozi- 
roma je krivca najlaže poiskati zunaj sebe. 

Priznam, da sem resno zaskrbljen, ker ne najdem vzrokov za vse te proble- 
me. Kje so vzroki? Ali nekaj ni v redu z našo ekonomsko politiko, ali nimamo 
sposobnih kadrov, ali pa so objektivni pogoji takšni, da naše ljubo gospodarstvo 
kratko malo ne more in ne more priti na zeleno vejo? Znana so predvsem 
dejstva, da smo do vratu zadolženi, od države kot celote do podjetij in posa- 
meznikov. Zanimiv bi bil podatek, koliko ljudi ni zadolženih — tudi med nami. 
Ce bi vsi upniki zahtevali vrnitev posojil — kar je teoretično izvedljivo — bi nas 
lahko prodali na licitaciji. 
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Ker so vse družbene dejavnosti med seboj močno povezane v enotno tvorbo, 
ker druga brez druge ne morejo obstajati, sem skupaj z vami skušal najti vzroke 
težav in to brez očitkov in brez nestrpnosti. Mislim, da je skupna ustvarjalnost 
edina realna pot. Pri tem bomo morali odpravljati predvsem lastne-napake. 

Našim poslancem se opravičujem, ker bom ponovil misli in predloge, ki sem 
jih povedal na seji prosvetno-kulturnega zbora. 

V celoti podpiram prizadevanja izvršnega sveta, ker menim, da je skrajni 
čas, da rešimo nekatere probleme. Upravni odbor gospodarske zbornice je 
ugotovil, da ni mogoče sprejeti stališča, naj se osebni dohodki v negospodarstvu 
realizirajo v skladu s samoupravnimi sporazumi o delitvi dohodka, ker tudi 
kolektivi v gospodarstvu lahko to store le, če imajo denar. Skupščina je že pred 
leti sprejela sklep, da je treba osebne dohodke v vseh dejavnostih postopoma 
izenačiti. To je bil tudi cilj sanacijskega načrta na področju vzgoje in izobra- 
ževanja, ki je zaradi izjemne situacije lahko razlike le delno ublažil, ne pa tudi 
odpravil. Ko smo potem ugotovili, da ni lahko odpraviti nevzdržnih razlik med 
osebnimi dohodki, smo sprejeli samoupravne sporazume, ki so za večino dejav- 
nosti že podpisani. Z njimi se nam je posrečilo, da smo s tako imenovanimi kal- 
kulativnimi osebnimi dohodki uskladili nesorazmerja med izplačanimi osebnimi 
dohodki. 

Že na zadnji seji enotnega zbora sem se vprašal, kam nas bo pripeljalo, če 
bodo že letos nastale občutne razlike v realizaciji teh sporazumov. Nekateri jih 
bodo realizirali v celoti, drugi 90o/o, tretji pa morda le 80%>. Te razlike povzro- 
čajo veliko nezadovoljstvo, med prosvetnimi delavci pa tudi zelo resne politične 
probleme. 

Sedaj pa še konkretni predlogi. Ce menimo, da so osebni dohodki zelo resen 
vzrok inflacije in nestabilnosti, to ne more biti opravičilo za odločitev, da bi 
se na nekaterih področjih samoupravni sporazumi realizirali le 80i0/o ali še manj. 

Ker so nekatere dejavnosti že letos v celoti realizirale samoupravne spo- 
razume, na primer občinske uprave, na območju posameznih izobraževalnih 
skupnosti pa tega ne bo moč storiti, so potrebni izjemni ukrepi, zlasti še, če 
bomo sprejeli mnenje gospodarske zbornice. 

Ce sklepi o postopnem izenačevanju osebnih dohodkov še veljajo in če sta 
akcijska programa Socialistične zveze in Zveze komunistov resna in tehtna do- 
kumenta in v skladu s tem, kar smo danes slišali, da ne smemo porabljati več, 
kot pridelamo, so potrebne doslednejše odločitve. V želji, da bi razbremenili 
gospodarstvo, naj se plačevanja previsokih osebnih dohodkov razbremenijo tudi 
konjunkturne panoge gospodarstva. V celoti se namreč strinjam z izvršnim sve- 
tom, da je treba Sprejeti izjemne ukrepe. K temu dajem samo majhno dopolnilo, 
če mi tovariš predsednik dovoli: »Za vse.« Ne samo za družbene službe, za vse! 
To predlagam, zato, ker povzroča presežke dvig osebnih dohodkov v gospo- 
darstvu. Bolje je, da gospodarstvo zadrži 60 milijard in jih ne porabi za osebne 
dohodke. Tedaj ne bo prevelikih presežkov. 

Predlagam naslednjo rešitev: Vse dejavnosti morajo po zakonu v celoti 
uveljaviti samoupravne sporazume. Da bi se izognili neusklajenostim in narašča- 
jočim razlikam ob uveljavljanju samoupravnega sporazuma, lahko vse dejav- 
nosti v gospodarstvu in negospodarstvu ne glede na razpoložljiva sredstva uve- 
ljavijo samoupravne sporazume največ do višine 95'%. Menili boste, da je to 
birokracija, vmešavanje v samoupravne odnose. Verjetno je bolje, da imamo 
za sedaj malo manj samoupravljanja, pa malo več trde roke, saj izjemna situacija 
zahteva tudi izjemne ukrepe. 
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Takšen ukrep naj velja za vse interesne skupnosti, za vse občinske uprave, 
za republiško upravo, za izvršni svet, skratka za vse dejavnosti od prve do 
zadnje. Bodite prepričani, da bo potem bolje ne samo z gospodarsko, marveč 
tudi s politično situacijo. 

Še o depozitu. Predlagam, da odpravimo 30'% depozit za vlaganja na pod- 
ročju vzgoje in izobraževanja in za nakup učil ter knjig. Ni potrebno, da pred- 
log še posebej obrazložim, ker so vam razmere v šolstvu znane. Ce pa menite, 
da takšne odločitve ni treba sprejeti, potem predlagam, da v izhodiščih zapi- 
šemo: »Ker so nadaljnja vlaganja na področju vzgoje in izobraževanja spričo 
njegove razvitosti, opremljenosti in dosežene stopnje modernizacije postala 
vprašljiva, je nujno potrebno navedeni depozit zadržati in tako zavreti pre- 
veliko rast.« 

Predsedujoči Tone Bole: Tovariš Hasl! Prosim za majhno pomoč. 
Razumel sem vas, da dajete konkreten predlog za urejanje osebnih dohodkov. 
Ali vaš predlog zadeva izhodišča ah sklepe? Če dajete predlog le k sklepom, 
potem bi vas prosil, da jih preberete na peti strani, 2. odstavek 3. točke. Ali 
vas to ne zadovoljuje? Ce ne,, me o tem obvestite, da bo imela komisija sejo. Ce 
pa vaš predlog zadeva izhodišča, potem sem izključen iz procedure. 

Miran Hasl: Moram prebrati! 

Predsedujoči Tone Bole: No, prosim, dajte! O vašem predlogu k de- 
pozitu za investicijska vlaganja ne more odločati naša skupščina, ker sodi v 
zvezno pristojnost. 

Miran Hasl: O predlogu smo govorih že na našem zboru. Dobro bi bilo, 
da bi vedeli za mnenje izvršnega sveta. Ali je dal predlog, da bi se ta zvezni 
ukrep nekoliko omilil ali morda celo odpravil? 

Predsedujoči Tone Bole: Prosim vas še, da pojasnite prvi predlog. 
Ali se sklep ujema z njim? Če se, potem to zadeva izhodišča oziroma probleme, 
ki jih bomo z naše seje posredovali izvršnemu svetu. 

Poslance obveščam, da je lista prijavljenih izčrpana. Kdo še želi sodelovati 
v razpravi? Tovariš Lado Rupnik bo govoril v imenu gospodarske zbornice. 

Lado Rupnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Gradivo o ugotovitvah in stališčih, ki jih je sprejel upravni odbor gospodarske 
zbornice na svoji 50. seji 17. tega meseca, ste dobili. Rad bi ga še ustno obrazlo- 
žil in nekoliko dopolnil. 

Po oceni upravnega odbora gospodarske zbornice je v sedanjem položaju 
potrebno upoštevati naslednje: 

1. Sedanji gospodarski položaj zahteva radikalne ukrepe za stabilizacijo 
gospodarskih tokov. Če tega ne bomo storili, bodo vsi pričakovani pozitivni re- 
zultati uvedene devalvacije izničeni. Predvsem velja radikalnost za ukrepe zoper 
naraščanje reprodukcijskih stroškov in pretirane porabe ter ukrepe za obvlado- 
vanje plačilnega deficita in za splošno sanacijo našega gospodarstva. V predlo- 
ženi bilanci javnega financiranja ti ukrepi niso predvideni oziroma so predvi- 
deni v zelo nejasni obliki ter premalo dosledno. Menimo, da so nekatere teh 
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ugotovitev bistveno omiljene s stališči, ki jih je podpredsednik izvršnega sveta 
nakazal v današnjem ekspozeju. 

2. Ostro stabilizacijsko politiko je seveda treba izvajati na vsem območju 
Jugoslavije. Predvidena rast splošne in kolektivne porabe Slovenije predstavlja 
v družbenem proizvodu Jugoslavije in v celotnem popraševanju na jugoslo- 
vanskem trgu le nekaj več kot 1'%. To pomeni, da še tako strogo omejevanje 
javne porabe v naši republiki ne more bistveno vplivati na gospodarske tokove 
v Jugoslaviji. Zato se morejo organi socialistične republike Slovenije najodloč- 
neje zavzeti za strog stabilizacijski program v vsej Jugoslaviji. Temu programu 
je potrebno nato prilagoditi predloženo bilanco. Hkrati je trefba v vsej državi 
zagotoviti enako in dosledno izvajanje programa, pa čeprav tudi z zelo ostrimi 
ukrepi. 

3. O nujnosti federalne stabilizacijske politike govore podatki o gibanju 
osebnih dohodkov. Stališče, da je gibanje osebnih dohodkov bilo in je še pogla- 
vitni povzročitelj inflacije, je bolj ah manj enotno, vsaj v strokovnih krogih. 

Vendar pa je Socialistična republika Slovenija edina itepufolika,, ki je 
vsaj do konca septembra nekoliko zavrla porast osebnih dohodkov. Ce primer- 
jamo gibanje osebnih dohodkov po republikah, dobimo namreč naslednje re- 
zultate : 

V obdobju julij—avgust—september letošnjega leta — to so zadnji podatki, 
ki so nam na voljo — v primerjavi z obdobjem oktober—november—december 
leta 1970 je bil po republikah porast osebnih dohodkov takšen: SR Bosna in Her- 
cegovina 10,3'% oziroma 130 din v absolutnem znesku na zaposlenega — SR 
Črna gora 10,4 "%> oziroma 122 din na zaposlenega —■ SR Hrvatska 14,1 % ozi- 
roma 194 din na zaposlenega — SR Makedonija 8,6'% oziroma 95 din na zaposle- 
nega in SR Srbija 12,3 '% oziroma 151 din na zaposlenega. 

Ker je v Sloveniji v tem obdobju precej dosledno izvedena omejitev na- 
raščanja osebnega dohodka, so bili osebni dohodki v obravnavanem obdobju 
višji le za 5,1 % oziroma za 80 din na zaposlenega. To pomeni, da je možno 
tudi v okviru sistema, kakršnega imamo, z ostrejšimi ukrepi doseči precejšne 
rezultate. To je primer v Sloveniji lepo dokazal. 

Kar zadeva današnjo razpravo o odstotku izpolnjevanja samoupravnih spo- 
razumov v posameznih dejavnostih, bi si dovolil poleg napisanih sklepov uprav- 
nega odgovora pripomniti naslednje. V trenutni situaciji, ko računi, kolikšen naj 
bo odstotek izpolnjevanja sprejetih določil samoupravnih sporazumov v posa- 
meznih dejavnostih, še niso izdelani, podpiram modro potezo in predlog slo- 
venskega izvršnega sveta, ki predvideva, naj se na tem področju do izdelave 
popolnih anahz nič ne spremeni. Menim, da bodo nekatere iluzije o odstotku 
izpolnjevanja samoupravnih sporazumov bistveno drugačne, ko bomo imeli 
na voljo potrebne številke. Naj takoj dopolnim, da delam v organizaciji, ki lahko 
v letu 1971 izpolnjuje samoupravni sporazum z manj kot 80 °/o. 

4. Kakršnakoli bilanca javnega financiranja bo sprejeta — v primeru 
nedosledne federalne stabilizacijske politike bo verjetno veljala predložena — 
pa se ne bi smel povečati delež družbenih dajatev gospodarstva. Upoštevati je 
treba, da bo gospodarstvo prihodnje leto znatno bolj obremenjeno, kot je bilo 
obremenjeno v letu 1971. Obremenitev je večja zaradi povečanih dajatev za 
gospodarsko nezadostno razvita območja. V predloženi bilanci nismo mogli 
ugotoviti nobenega občutnejšega znižanja obremenitev. Naj dopolnim, da porast 
teh obremenitev ni v pristojnosti republike. 
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5. Napovedovanja gospodarskih gibanj so se v zadnjem času kljub jasno 
opredeljenim ciljem ekonomske politike izkazala kot zelo nezanesljiva. Sam 
sem napravil pred kratkim analizo, v kateri sem primerjal napovedi in uresni- 
čevanje gospodarskih tokov v Jugoslaviji v obdobju zadnjih 12 let. Napovedi 
se od resnice razlikujejo za 40 do 140'%. 

Letošnje napovedi bodo verjetno veljale predvsem za porast cen in porast 
osebnih dohodkov. Samo z družbenim dogovorom oziroma samoupravnimi spo- 
razumi osebnih dohodkov po naši sodbi ne bo moč zadržati pri porastu 18 '°/oi, 
ampak bo naraščanje, sodeč tudi po gibanju v zadnjih mesecih v Sloveniji, 
znatno višje. Na porast stroškov in cen pa bo bistveno vplivala tudi revaloriza- 
cija osnovnih sredstev. Ker so osebni dohodki in prometni davek glavni vir 
dohodkov javne porabe, je javni porabi potemtakem zagotovljena visoka raven. 
Menim, da bi bilo treba trošenje sredstev javne porabe podrediti stabilizacijski 
politiki. V primeru neusklajenih gibanj je treba avtomatično spremeniti stopnje 
prispevkov. 

6. Že v bilanci bi morali zagotoviti odvisnost med stopnjami prispevkov in 
gibanjem dohodkov. To pomeni, da bi morali že vnaprej določiti znižanje sto- 
penj prispevkov, če bi dohodki splošne in kolektivne porabe povečali hitreje, 
kot je bilo predvideno. Tako bi gospodarstvo obdržalo del dajatev za svoje 
odločitve. Vrnitev presežkov gospodarstvu ni primerna rešitev, ker ni ures- 
ničljiva. 

Za primer lahko omenim letošnja imobilizirana sredstva. Ta bodo kljub 
zagotovilom sredi leta, da bodo gospodarstvu vrnjena v obliki pospeševanja 
izvoza na konvertibilna območja, posojena za kritje dolgov družbenopolitičnih 
skupnosti ter neproračunske bilance. 

7. S presežki sredstev splošne porabe bi morali pospeševati izvoz. Pomoč 
potrebujejo zlasti izvozniki, to je tisti, ki imajo delež izvoza na konvertibilno 
področje znatno večji od poprečja, in podjetja, ki bodo v prihodnjem letu izvoz 
znatno povečala. Porast izvoza je po naši sodbi v sedanjem položaju pomemben 
dejavnik gospodarske stabilnosti ter nujen pogoj za zboljšanje plačilne bilance. 

8. V bilanci bi bilo treba zagotoviti odgovornost republike za saniranje 
položaja gospodarstva. Vse republike, ne samo naša, bi morale s svojimi fiskal- 
nimi sredstvi obvezno sodelovati pri sanaciji tistih podjetij, ki so v nenehnih 
gospodarskih in finančnih težavah. V Sloveniji je 10 do 15 takih velikih gospo- 
darskih organizacij, v katerih je koncentriranih od 70 do 80:%» celotnega deleža 
nelikvidnosti slovenskega gospodarstva. Te organizacije so tako velike, da se 
same ne morejo izkopati iz težav. Menimo, da je sanacija žarišč nelikvidnosti 
vsaj toliko pomembna kot splošna in kolektivna poraba v Sloveniji. 

9. Temeljito bi bilo treba spremeniti dosedanjo prakso avtomatičnega pove- 
čevanja raznih prejemkov in potreb z indeksom življenjskih stroškov. Po tej 
poti namreč ekonomsko^ popolnoma neupravičeno povzročamo novo inflacijo in 
sprejemamo včasih krivične socialne odločitve. Indeks življenjskih stroškov in 
vse revalorizacije v zvezi z njimi je treba izvajati dosti bolj kritično. 

10. Socialno politiko bi bilo treba zasnovati drugače. Morali bi zagotoviti 
ustrezno revalorizacijo življenjske ravni tistim kategorijam prebivalstva, ki so 
v najtežjem socialnem položaju. Popolnoma jasno je, da tu ne pride v poštev 
valorizacija tako imenovanih najnižjih osebnih dohodkov in drugih prejemkov, 
ampak učinkovita socialna pomoč zunaj procesa delitve osebnih dohodkov 
tistim kategorijam prebivalstva, katerih razpoložljivi dohodki na družinskega 
člana so pod sprejemljivim minimumom. To pomeni, da so praktične poti izva- 
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janja socialne politike v diferenciranem in po naši sodbi celo znatno večjem 
povečanju otroških dodatkov, v odobravanju diferenciranih subvencij za. stroške 
stanarin, v štipendijski politiki itd. 

11. Tudi v primeru, če bodo sprejeti radikalni ukrepi za omejitev rasti 
osebnih dohodkov — sedanji predlogi v federaciji pa niso takšni —je vendarle 
tudi v letu 1972 treba zadržati limite za porabo fiskalnih sredstev. 

12. Naposled še stara zahteva, ki je v tej razpravi zopet prišla na dan: Še 
bolj je treba posodobiti davčno službo, ki naj bi začela v večji meri prevzemati 
obveznosti pri izterjavi davkov v zasebnem sektorju. Vse ižkušnje kažejo, da je 
na področju obdavčitve zasebnega sektorja še cela vrsta rezerv, ki naj tudi 
prispevajo k razbremenitvi družbenega sektorja, predvsem pa gospodarstva. 

Predsedujoči Tone Bode: Kdo še želi razpravljati? Tovariš Makovec, 
prosim! 

S to jan Makovec: Tovariš predsednik, tovarišice, tovariši poslanci! 
K razpravi me je spodbudil tovariš Dvoržak, ki je osvetlil probleme kmetijstva. 

Kreditiranje kmetijstva je resen problem, ki se bo še zaostril, če ne bomo 
sprejeli ustreznih rešitev. Danes je težko' dobiti kredite, ker so naložbe v kme- 
tijstvu dolgoročne. Kapital se ne obrača hitro, zlasti pri gojitvi vinogradov, 
sadovnjakov itd. 

Popis je pokazal, da je v Sloveniji le še 18,0/o> kmečkega prebivalstva. Vendar 
ta podatek ne pove vsega, ker starostna struktura tega prebivalstva ni ustrezna. 
Zelo malo je kmetov, ki bi bili stari manj kot 40 ali 50 let. 

Prej sem že omenil, da se bodo posledice pokazale šele čez nekaj let. Trezno 
razmislimo tudi z gledišča interesov narodne obrambe. Izkušnje so pokazale, 
da se narodna obramba uspešno izvaja predvsem na podeželju. Tudi zaradi 
tega ne smemo dopustiti, da bi naše kmetijstvo propadlo. 

Predsedujoči Tone Bole.: Tovariš Atelšek, prosim! 

Ivan Atelšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Naj povem nekaj besed o težavah, ki jih bo imelo gospodarstvo prihodnje leto. 

Bilančna izhodišča so lepo pisane besede, za katere ne vemo, kakšen bo 
njihov učinek, ali bo žalosten ali vesel. To poudarjam zaradi tega, ker lahko 
trosimo le tisto, kar imamo. Povsod se predvidevajo samo večji izdatki. Tovar- 
riši naj mi oprostijo temu očitku, vendar gospodarstvo ne proizvaja več in 
njegova produktivnost ne raste. Ne trdim, da ne bi moglo več proizvajati, vendar 
ne smemo pozabiti podatkov o gospodarski situaciji in podatkov, da trošimo 
toliko kot države, ki imajo 3000 dolarjev nacionalnega dohodka. Torej ne 
poznamo prave mere. Ce nočemo, da bomo drugo leto ugotavljali, da je položaj 
še slabši, se mora infrastruktura prilagoditi stvarnim možnostim gospodarstva. 
S tem v zvezi so predlogi gospodarske zbornice, ki jih je prebral tovariš Rupnik, 
absolutno pravilni. 

Res je, da mora gospodarstvo povečati produktivnost in zmanjšati stroške. 
Vendar mora to storiti tudi zdravstvo. Mimogrede sem zvedel, da se poraba 
v zdravstvu na nekaterih območjih povečuje letno za 8:°/». V Murski Soboti 
dajejo za zdravila 3,5 !°/a sredstev, v nekaterih drugih krajih pa celo 5 %. Zakaj 
te razlike, ali so upravičene? 
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Lani je bilo zahtevano, da je treba racionalizirati administracijo. Ali se tu 
poraba kaj zmanjšuje? Nič! V občinah so družbeni sporazumi o osebnih dohod- 
kih povzročili samo zviševanje osebnih dohodkov in pritiske tistih, ki nimajo 
kritja. Najprej so se povečali osebni dohodki v občinskih upravah, je povedal 
poslanec. Res, da vsi zaposleni v gospodarstvu nimajo ustrezne izobrazbe, ven- 
dar v upravah občin ni nič boljše; Analizirajte njihov sestav, pa boste videli! 
Tudi v republiški upravi izobrazbeni sestav ni ustrezen. Administracija povsod 
troši preveč in si izmišljuje neko delo, da bi upravičila svojo kadrovsko zasedbo. 

Dvaintridesetodstotna stopnja porabe nacionalnega dohodka za splošno 
porabo je zelo visoka. Poleg tega daje gospodarstvo v svojih občinah še dodatna 
sredstva za kulturo in prosveto ter terciarne dejavnosti. Ta sredstva tu niso 
izkazana. In tako različno se zbirajo sredstva za splošno porabo. 3 milijarde 
za stanovanja delavcev v administraciji bodo zbrane fiskalno, otroške vrtce pa 
naj rešujejo tovarne kot vedo in znajo. 

V zvezi s povečanjem proizvodnosti naj opozorim, da naš delavec še sedaj 
dela zelo intenzivno in ga ne moremo še bolj obremeniti. Večjo rentabilnost 
in večjo proizvodnost lahko dosežemo z novimi investicijami in z izboljšano 
tehnologijo. In kaj je na tem področju povzročila devalvacija dinarja? Zaradi 
dražjega uvoza opreme bomo plačevali večje carine, kar predstavlja dodatno 
obremenitev gospodarstva. 

Ne strinjam se s pavšalno oceno, da gospodarstvo samo ne more priti 
na zeleno vejo, češ da so prej bili stari, potem so prišli mladi, pa ni nič boljše. 
Ze dolgo sem v gospodarstvu, poznam ga in se s tem mnenjem ne strinjam. 
Analizirajmo samo cene, pa bomo ugotovili primitivne primere cen blaga zaradi 
administrativnih posegov. Ker cene niso usklajene, povzroča to motnje na notra- 
njem in zunanjem tržišču. 

Te stvari sem hotel povedati, tovariši, da bi spodbudili skupen interes za 
iskanje možnosti boljšega poslovanja ne samo v gospodarstvu, marveč tudi 
v družbenih službah. Jasno nam mora biti, da lahko pojemo le toliko, kolikor 
imamo v skledi, ko zmanjka, žlice odložimo. 

Predsedujoči Tone Bole: Kdo še želi razpravljati? Tovariš Miloš Po- 
lj anšek! 

Miloš Polj anšek : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Nimam namena ponovno odpirati "nekaterih vprašanj, ki so bila danes že spro- 
žena. Koristno bi bilo prisluhniti tistim razpravam, ki so razmeroma tehtno 
opozorile na vse temeljne elemente gospodarskih gibanj in ki kažejo na sood- 
visnost družbenih dejavnosti od gospodarstva in narobe, gospodarstva od teh 
dejavnosti. Zlasti tehten je bil prispevek poslanca Mušiča in na koncu tudi 
tovariša Atelška. Oba sta, vsak s svojega zornega kota, skušala resno opozoriti 
na sedanje stanje, ki je žal vendarle premalo tehtno analizirano in so zaradi 
tega tudi vsi predlogi za zavrtje inflacijskih tokov, vsaj zame, premalo pre- 
tehtani in nedokončni. V tem smislu imamo dva predloga. 

Najprej pa bi omenil naslednje: 
Gre namreč za mehanizem, po katerem se danes financirata vzgoja in 

izobraževanje. Zaradi inflacije je postal ta mehanizem anahronizem oziro- 
ma celo paradoks. Večja je inflacija, manjša je vrednost planiranih sredstev 
za vzgojo in izobraževanje in večji je smisel imobiliziranih sredstev. Gospo- 
darstvo meni po svoje, da so to njegova sredstva, vzgoja in izobraževanje pa, 
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da to po mehanizmu sodi k njima. Mislim, da ta gordijski vozel, prek katerega 
se seveda potem gradi strategija omejitve porabe, ne ustreza nobenemu izmed 
njiju in to zaradi tega, ker je uveljavljanje mehanizma financiranja vzgoje in 
izobraževanja glede na rast osebnih dohodkov neustrezno. Predlagam, da izvršni 
svet hkrati z vsemi svojimi izhodišči in v okviru svoje celotne politike gospo- 
darske rasti presodi ustreznost takšnega mehanizma v letu 1972. .Mislim, da bo 
izvršni svet sam spoznal, kolikor že ni, nesmisel taksnega financiranja. Tudi 
v zvezi z ustavnimi spremembami bi morali doseči ustreznejši, neposrednejši in 
bolj samoupraven način financiranja. 

Mislim, da je današnja ocena vseh ukrepov polna neznank. Zaradi tega 
bodo tudi vsi sprejeti dokumenti nujno terjali že sredi prihodnjega leta oceno 
naše politike, oceno gibanj na podlagi te politike. Zaradi tega predlagam, da 
v sklepih enotnega zbora sprejmemo tudi to stališče, naj nas izvršni svet 
čimprej — ko bo videl, kako se uresničujejo ta stališča oziroma kakšne rezultate 
daje uresničevanje politike — seznani bodisi z ugodnimi bodisi neugodnimi 
trendi, da. bomo lahko pravočasno bodisi okrepili našo usmeritev bodisi spre- 
menili oziroma korigirali našo politiko. 

Razprava tovariša Mušiča je taka, da tudi načelno teoretično dopolnjuje 
enostranost izhodišč. Zato ne bi bilo slabo, če bi izvršni svet kot predlagatelj 
pri dokončnem oblikovanju svojih stališč upošteval tudi njegovo razpravo. 

Na koncu še to. Mislim1, da ne bi bilo odveč, če bi formulacijo, ki jo je 
postavila skupina poslancev prosvetno-kulturnega zbora v svojem dokumentu, 
prevzel tudi dokument enotnega zbora. Formulacija govori o skupni nedeljivi 
samoupravni odgovornosti za vse dobro pa tudi slabo v izvajanju naše politike 
stabilizacije. 

N!i namreč mogoče, da bi v prihodnje stal nekdo na suhem, nekdo pa glo- 
boko v vodi. Vse kaže, da bomo vsaj nekaj časa morali biti složno vsi na 
vlažnem. 

Predsedujoči Tone Bole: Tovariš Poljanšek, samo trenutek. Dal si dva 
predloga, vsaj tako razumem. 

Prvi predlog je, naj bi se v bližnji prihodnosti ocenila gospodarska gibanja 
in naj bi o tem izvršni svet seznanil enotni zbor. Drugi predlog pa je, naj bi 
bila tako' imenovana solidarnost v globalnem smislu glede vseh posledic enako 
razdeljena po vseh sferah družbene reprodukcije. V zvezi s tem bi te vprašal, 
ali si s formulacijo stavka v 3. točki na 5. strani, ki je približno v tem smislu 
tudi oblikovana, zadovoljen. Če ne, bi prosil, naj komisija sestavi ustrezno 
formulacijo. 

Prosim, kdo še želi sodelovati v razpravi? Besedo ima tovariš Ciril Plut. 

Ciril Plut: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Prav 
gotovo se vsi zavedamo težkega položaja v katerem je naše gospodarstvo ozi- 
roma ne samo gospodarstvo, ampak tudi vse službe v SR Sloveniji. Zato bo 
potrebno, da bo izvršni svet — sedaj ko je vse to slišal in o čemer je bil prav 
gotovo poprej tudi sam med prvimi seznanjen ■—■ vse to upošteval pri sestavi 
novih izhodišč in pa pri sestavi novega izračuna sredstev za republiški prora- 
čun in seveda prav tako za proračune, ki se bodo sprejemali v občinah. Vendar 
naj ne ostane pri tistem, kot je bil to primer lani. Tudi lani smo v enotnem 
zboru o tem govorili in v republiškem zboru sprejeli stališča, ugotovili, kakšno 
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je stanje in zahtevali stroge ukrepe. Ob koncu tega leta lahko ugotovimo, da 
smo uresničili le del sklepov, medtem ko smo na druge pozabili, tako da imamo 
sedaj še slabše stanje, kot je bilo lansko leto oziroma kakršno je bilo v začetku 
tega leta. 

Zato vsi podpiramo izvršni svet, in ne samo izvršni svet, ampak vse službe 
v občini, posebno pa še v zveznem merilu, naj ugotovijo stanje in ostro ukre- 
pajo. Le s stabilnim gospodarstvom oziroma stabilnim življenjem bomo vsi 
zadovoljni in srečni in bomo lahko dosegli mnogo več uspehov, medtem ko smo 
sedaj, ko ugotavljamo, kakšno je stanje, vsi bolj žalostni in ne vemo, kaj nas 
čaka v prihodnosti. 

Sprejeli smo sklep o imobilizaciji sredstev. Zato lahko ugotovimo, da pro- 
računska poraba ni sedaj vzrok inflacije niti v šolstvu niti v zdravstvu niti 
v republiškem proračunu in proračunskih oziroma niti v republiški upravi in 
občinskih upravah. Sredstva smo trošili po programu oziroma po sprejetem 
finančnem načrtu. Vsa presežena sredstva pa smo izločali na poseben račun, 
to je kot imobilizirana sredstva. Kot smo seznanjeni, znesejo 60 milijard starih 
dinarjev. 

Sedaj, ko bomo sklenili proračunsko leto, lahko ugotovimo, da v nekaterih 
občinah' niti proračuni prav zaradi tega ne bodo 100% realizirani. Izpadli 
bodo namreč preostali prispevki in davki občanov. Po drugi strani pa sta malo- 
prodajni prometni davek in prispevek iz osebnega dohodka zelo presežena. Teh 
sredstev v občinskih proračunih in v zveznem proračunu — dokler ne sprejmemo 
sklepa, za kaj jih bOmo namenih — ne moremo uporabljati. 

Vprašam se, zakaj smo dovolili, da je bilo 60 milijard starih dinarjev 
zbranih v republiškem proračunu in preostalih proračunih. Vprašajmo se še, 
kje je preostalih 110 milijard starih dinarjev? To so namreč le neto prispevki, 
medtem ko se je preostalih 100 milijard kot osnova nekje v SR Sloveniji 
razdelilo. Če bomo tako gospodarili še naprej, potem bosta inflacija in nesta- 
bilnost še večji, kot sta bili doslej. Zato je potrebno med letom tako v gospo- 
darstvu kot tudi v družbenih službah enako ukrepati. Če se hočemo stabilizi- 
rati, potem moramo biti pripravljeni na to, da bomo sporazume vsi enako 
uresničevali, in to ne le 90'°/o oziroma 80'°/o, ampak bomo zadovoljni tudi s 70°/». 
Vendar naj velja enakost pri vseh, saj se imenujemo enotni zbor. 

Predsedujoči Tone Bole: Prosil bi tovariša Poljanska, naj mi oprosti, 
ker sem ga napačno informiral. Gre namreč za drugi odstavek 1. točke. Pogledati 
bi bilo treba, če se ujema s smislom in pa namenom njegovega predloga. 

Kdo še želi sodelovati v razpravi? Tovariš Jože Lesar, prosim! 

Jože Lesar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Prav- 
zaprav se nisem imel namena posebej oglašati v razpravi, vendar so me raz- 
pravljalo., ki so se oglasili na koncu, spodbudili, da bi dal svo jo oceno o neka- 
terih temeljnih vprašanjih trenutka, v katerem smo. 

Ugotavljamo, da je položaj v gospodarstvu težak oziroma kritičen itd. Če 
hočemo povedati resnico, moramo ugotoviti naslednje: 

Sploh ne vemo, kakšen je položaj v gospodarstvu za leto 1972, v zvezi 
s tem bi povedal, da nismo sposobni postaviti nikakršne realne konstrukcije 
niti na področju gospodarskih gibanj niti na področju družbene porabe. Vpra- 
šanja, ali je boljša takšna ali drugačna stopnja, v tem trenutku zame ni 
pomemben problem. Poleg dokumenta o izhodiščih družbene porabe smo prejeli 
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tudi dokument, ki se imenuje »Ocena gospodarskih gibanj«. Tisti, ki so to 
sestavljali, so se pač oprli , na različne ocene, ideje, koncepte, vizije. Ocena 
ne temelji na realnih analizah in rezultatih teh analiz. Zakaj? Zato, ker jih 
kratko malo ni moč sestaviti. V republiški oceni gospodarskih gibanj manjkajo 
ključni elementi, na katerih bi temeljila orientacija našega gospodarskega raz- 
voja. Ti elementi so namreč še v domeni federacije in so -—• razen devalvacije, 
ki je le eden izmed elementov deviznega režima — bolj ali manj neznani. 

Menim, da so'dijo med ključne probleme: devizni režim, zunanjetrgovinski 
režim, politika cen in politika investicij. Omenil sem, da pri tem ne bom še 
posebej navajal, družbene porabe naše produktivnosti in položaja v naši porabi, 
bodisi v sferi gospodarstva bodisi v sferi negospodarstva. Da je to v nasprotju, 
je jasno. V zadnjem obdobju nismo trosili le naših lastnih možnosti oziroma 
tistega, kar še nismo naredili, ampak smo trošili tudi velikanske dolgove, za 
katere se je država zadolžila. Glede na splošno ozračje se sedaj od tega odstopa 
in je to velik problem. Moramo pa biti toliko zreli, da ni, pomembno ali kdo dela 
v gospodarstvu ali v kateri od družbenih služb, ampak je pomembno, da je to 
kompleksen družbeni problem. Ne bi se mogel strinjati z oceno tovariša Hasla, 
da sedanji položaj spominja na tistega pred leti, ko. sem pazljivo poslušal 
razpravljalce, sem pri njih začutil zrelost, realnost, objektivnost in zaskrblje- 
nost o tem, kako bomo presegli položaj, v katerem smo. 

Navedel bom samo primer, ki bo pokazal, da to ne bo lahko. Gre namreč 
za devizni režim. Priča smo devalvaciji v višini 18% in morda še nekaj več. 
Ce ostane pri cenah, ki so sedaj zamrznjene in če bodo ostale zamrznjene, je 
bolj zanimiv izvoz, kot pa proizvodnja za domači trg. Opozarjam na to, da je 
pri zamrznjenih cenah naš dinar konvertibilen, da se tako izrazim, preračunan 
v zlato veljavo. Če bi ostali pri tej dispariteti — sedaj vam govorim kot gospo- 
darstvenik —• in če bi bile zamrznjene cene realne, čeprav je to težko sprejem- 
ljivo za gospodarstvo in kolikor bi te cene ostale, bi v tem videl pot in izhodišče 
za stabilizacijo. V našem dokumentu pa navajamo, da bo družbena poraba za 
18 oziroma 19 % višja. To pomeni, da bo realna rast družbene produktivnosti 
dosežena le v višini 4 %. Če to odštejemo od 18 '"/a, nam preprost izračun da 14 %. 
To pa je inflacija, ki jo predvidevamo v tem dokumentu. Že ves čas sem-zatrje- 
val, tako v pristojnem odboru kot v razpravi na gospodarskem zboru, da je 
bilanca porabe glede na takšno oceno gospodarskih gibanj preohlapna, ker z njo 
ne rešujemo problemov. Kako sedaj rešiti to vprašanje? Kako bo glede tega 
v prihodnje, nihče ne. ve. V zvezni projekciji je predvideno, da se od te ravni, 
čeprav je to zelo varljiva stvar — računa samo v globalu. Tovariš Atelšek 
oziroma nekdo je rekel, da so nekatere cene takšne, druge so zopet drugačne, 
nekatere cene so normalne, druge so nad normalo, tretje so pod normalo in 
da jih je treba izravnavati. Kako naj bi se to izvajalo, ne vem. Vendar vem 
za podatek: v zvezni projekciji naj bi bilo povečanje cen za 5'%. 

To so elementi, ki so toliko neusklajeni, da ne omogočajo le ekonomistu, 
ampak tudi preprostemu človeku, ki se ukvarja s tem, vpogleda v temelje, iž 
katerih bi izhajala realna ocena gospodarskih gibanj s takimi posledicami in 
rezultati, ki bi lahko bili solidna baza za financiranje celotne in ne samo druž- 
bene porabe. Vprašujem, kako bodo rešeni preostali elementi deviznega režima? 
Sama devalvacija je sicer eden poglavitnih elementov deviznega režima. Manj- 
kajo pa še drugi elementi,. Tako tudi, kakšen naj bo zunanjetrgovinski režim 
v razmerju do cen. Problematično je, vztrajati pri cenah, kakršne so sedaj ah 
pri 5 % povečanju cen. Naša industrija, predvsem predelovalna, je namreč 
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močno odvisna od uvoza reprodukcijskega materiala. Ker so se cene zaradi 
uvoza s konvertibilnega področja povečale za 20 Oziroma 30 %», je vprašanje, 
kako to vključiti v podjetniško kalkulacijo oziroma vztrajati pri takšnih ali 
drugačnih cenah. Vsa ta vprašanja so, tovariši, neznanka. 

Zaradi tega bi omenil le to, da nam tudi izvršni svet v sedanjem položaju 
ne more posredovati realnih osnov. Najprej jih je treba poiskati na ravni 
federacije. Mislim, da je zelo trezen predlog, ki ga je danes dal izvršni svet, 
da naj bi bile startne osnove brez revalvacij oziroma preračunavanj, o čemer 
smo se tudi že pogovarjali. Počakati pa moramo na pravi trenutek, da bomo 
izoblikovali usmeritev proizvodnje, družbene akumulacije in porabe v letoš- 
njem letu. 

Ze prej sem omenil vprašanje investicij. Iz dokumentacije je razvidno, da 
smo trošili v negospodarski sferi — ne mislim, da gre pri tem za investicije, ki 
niso tudi gospodarske, ampak za investicije, ki niso namenjene neposredno 
gospodarstvu — ogromno denarja. Po oceni so negospodarske investicije dosegle 
okoli 50 °/a, v gospodarstvu pa okoli 18%. Ce to revalviramo nazaj, potem 
ugotovimo naslednje: 

Za gospodarske naložbe, ki so bile namenjene za povečanje proizvodnje in 
boljšo- produktivnost, je šlo vsega skupaj 3% nacionalnega dohodka. Tovariš 
Hasl, navedel bi, kje so vzroki za to: 

Po podatku iz analize, ki se nanj tudi sklicuje, smo letos vložili samo 
0,4 '°/o nacionalnega dohodka v modernizacijo proizvodnje. Glede tega sem pre- 
gledal podatke. Kaj lahko napravimo s tem gospodarstvom? Kakšne upe imamo 
glede, rezultatov, ki jih bo jutri dalo to gospodarstvo? Menim, da nobenih. 
Rezultati bodo, če bomo z bičem priganjali delavca, da bo več proizvajal, čeprav 
je znano, da je slovenski delavec najbolj priden delavec v Evropi. Trdil bi 
lahko:, da je priden tudi v širših dimenzijah. Te ocene nam dajejo tujci, ko 
prihajajo k nam in ko vidijo našo proizvodnjo oziroma vidijo, kako delajo 
naši delavci. Samo pri nas naložbe v modernizacijo proizvodnje znašajo le 3 %>. 
Švica in Zahodna Nemčija sta za te namene v letošnjem letu od nacionalnega 
dohodka vložili 23 do 25%. Švica bo do leta 1975 vložila okoli 25 do 32 °/o 
o modernizacijo gospodarstva. Kam sedaj gremo, koliko se glede tega lahko 
primerjamo s preostalim svetom? Kot pravijo stari kmečki ljudje, se »pildamo« 
glede našega standarda. Naše želje krojimo po zahodnem svetu. Standard 
hočemo- prilagoditi ravni tega sveta. Materialni vzponi in vzgibi — ne glede na 
kadrovsko strukturo itd., ker to ni bistveni in objektivni element zavor — in 
pa naložbe ter možnosti naložb za modernizacijo proizvodnje pa so majhne. Ta 
razkorak še naprej povzroča negativne odnose, zaradi katerih se potem pre- 
piramo, kdo bo dobil omenjenega pol procenta oziroma ali ga bo ali ne ohranilo 
gospodarstvo. Zaradi tega je povsem jasno, da bomo lahko rešili in uspešno 
zagotovili financiranje družbene porabe samo z večjimi naložbami v moderni- 
zacijo tehnologije in proizvodnje, kar bo imelo za posledico povečanje akumula- 
tivnosti. in s tem tudi odvajanje večjih sredstev za družbeno porabo. 

Tak je namreč sedanji položaj. Mislim, da bi bilo* zelo napačno, če ne bi 
bili poslanci kateregakoli zbora toliko realisti in se ne bi brez vsake dramati- 
zacije poglobili v problematiko in seveda zanemarili mnenja o tem, da gre za 
gospodarstvenike, za prosvetarje. Tovariši, kot občan ne morem biti niti brez 
prosvete, niti brez zdravstva, niti brez gospodarstva tako kot tudi ne nekateri 
drugi občani. Mislim, da je to tudi naš skupni nacionalni problem. Samo složno 
in s poglobljenostjo v dejanske probleme, ki so povzročitelji takšnega gospo- 

38« 
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darskega zastoja v nacionalnem merilu, lahko' prispevamo toliko, kolikor zmo- 
remo. Ko smo o tem posebej razpravljali v gospodarskem zboru, smo postavili 
zahtevo, ki bi jo danes ponovil. Ko bo namreč dana možnost, da nam bo izvršni 
svet lahko predložil realen dokument o oceni gospodarskih gibanj — in sicer 
za letošnje leto oziroma prihodnje leto kot tudi do leta 1975 — potem bo 
potrebno, da vsi skupaj proučimo, kaj lahko naredimo na področju proizvodnje. 
Tako se bomo lažje sporazumeli tudi glede porabe. 

Ker je bilo precej razprav v zvezi z osebnimi dohodki, bi povedal 
naslednje: 

To namreč vem zaradi tega, ker sem član komisije za družbeno dogovar- 
janje. Izvršni svet je nekatere predloge te komisije, kot smo danes slišali, 
prevzel. Komisija pa je sklenila naslednje: 

Takoj po sprejetju zaključnih računov naj bi se v nekaj tednih sestavila 
analiza in ocena stanja samoupravnih sporazumov in njihove realizacije. 

Posebej naj bi se analiziralo področje gospodarstva in ugotovila skladnost 
v osebni porabi med gospodarstvom. 

Posebej naj bi se analiziralo področje vseh družbenih služb in njihovi med- 
sebojni odnosi, ker so med njimi sicer velike razlike, kar. ste tudi* že sami 
ugotavljali. 

Konfrontira naj se analiza med gospodarstvom in negospodarstvom. 
Komisija se je odločila, da ta dokument in svoje predloge, ki bodo povsem 

jasni in analitični, v celoti posreduje skupščini. 
Ti ukrepi bodo mogoči šele po zaključnih računih. Danes se na statistične 

bilance ne moremo opirati, ker ne vemo, kaj pomenijo. Moram reči, da je bila 
komisija kljub temu, da je podpredsednik izvršnega sveta predlagal, da se bodisi 
omeji, bodisi popolnoma onemogoči preseganje trošenja osebnih dohodkov v go- 
spodarstvu prek meja samoupravnih sporazumov, kategorična v zahtevi, da se 
onemogoči možnost preseganje delitve osebnih dohodkov v gospodarskih orga- 
nizacijah, ki imajo monopolne ali pa kakšen drug poseben položaj. Pred letom 
dni so na te stvari gledali še kot na problematične oziroma kot na tendence 
vmešavanja v samoupravno sfero itd. Danes, ko je preteklo leto dni, pa isti 
ljudje oziroma organi tega nimajo več za kršitev demokratičnosti. To pomeni, 
da včasih lastna spoznanja niso dovolj tehtna, da bi lahko napredovali, ampak 
moramo občutiti materialne posledice oziroma priti do težavnega položaja, da 
se premaknemo naprej. Mislim, da nam je to v dober poduk. 

Predsedujoči Tone Bole: Prosim, ali še kdo želi sodelovati v razpravi? 
Ugotavljam, da nihče več ne želi razpravljati. Zato končam to točko dnevnega 
reda. V zvezi z njo bi omenil tri predloge: 

1. Tovariša Hasla, ki je dal predlog za novo besedilo v 3. točki, bi prosil, 
da pove, ali še vztraja pri predlogu, da bom lahko začel z ustreznim postopkom. 
Ugotavljam, da tovariš Hasl vztraja. 

Prosim predsednika komisije enotnega zbora, da se bodisi sam odloči za 
to besedilo bodisi zahteva, da se to rešuje na seji komisije. 

Anton Zimšek (iz klopi): Vsekakor se mora sestati komisija. 

Predsedujoči Tone Bole: Prosim, naj se komisija sestane in sprejme 
stališče do novega besedila v 3. točki. Tovariš Hasl namreč predlaga naslednjo 
dopolnitev besedila 3. točke: 
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»Pri tem bo treba upoštevati pričakovane učinke družbenih dogovorov in 
samoupravnih sporazumov o delitvi dohodka iz osebnih dohodkov v vseh dejav- 
nostih na področju gospodarstva in negospodarstva, omejiti realizacijo samo- 
upravnih sprazumov za vse dejavnosti ter odrediti najvišjo možno stopnjo 
realizacije teh sporazumov«. 

Prosim člane komisije, da se takoj sestanejo v sobi številka 84, kot to 
predlaga tajnik zbora, in sprejmejo stališče do predloga tovariša Hasla, o kate- 
rem bomo kasneje tudi glasovali. 

2. Nadaljnji predlog se nanaša na sklepe, o katerih bomo lahko glasovali 
šele pozneje, ko bo komisija sprejela svoje stališče. Opozoril bi na to, da bi 
poleg sklepov, ki so zelo načelni in okvirni, ko gre za usmerjanje politike, ki 
naj bi jo v podrobnostih na tem področju izvajal izvršni svet, sprejeli tudi 
dodatni sklep, ki bi bil sestavni del sklepov, ki jih je predlagala komisija. Na 
podlagi pripomb, sugestij in kritik, ki so bile izrečene na 14. seji enotnega 
zbora delovnih skupnosti, naj izvršni svet pripravi ustrezne dokumente in 
predpise za izvršitev ustreznih aktov. 

Miloš Poljanšek: Tovariš predsednik! Omenim naj, da sem že for- 
muliral besedilo svojega predloga. 

Predsedujoči Tone Bole: Tovariš Poljanšek predlaga, da bi se 1. točka 
dopolnila in sicer tako>, da bi se pika nadomestila z vejico in bi se potem 
besedilo nadaljevalo': »pri tem poudarjajo, da gre predvsem za skupno in nede- 
ljivo družbeno in samoupravno odločitev«. Sledil bi nov odstavek v isti točki 
sklepov, ki bi se glasil: »Ko bodo začele veljati družbenoekonomska in bilančna 
izhodišča za financiranje splošne in kolektivne porabe za leto 1972, naj izvršni 
svet z oceno gospodarskih gibanj in gibanj v družbenih službah seznani republi- 
ški in enotni zbor z nalogo, da to politiko bodisi potrdita bodisi popravita«. 

Slišali ste vsebino dopolnitev, ki ju je predlagal tovariš Poljanšek, in sicer 
dopolnitev za nadaljevanje besedila 1. točke in dopolnitev z vkjučitvijo 1. točke 
novega odstavka. Približno sem interpretiral njegovo priporočilo in bi prav tako 
prosil, naj komisija zavzame do tega stališče. 

S tem smo formalni oziroma proceduralni del v zvezi s sklepi, razen glasom 
vanja, končali. Da ne bi zgubljali časa, predlagam, da preidemo na novo točko 
dnevnega reda. Ko bo začasna komisija končala svoje delo, se bomo vrnili 
k tej točki in opravili še glasovanje o samih sklepih. 

Ali se s tem člani enotnega zbora strinjajo? Ugotavljam, da se enotni zbor 
s tem strinja. 

Prehajam na 3. točko dnevnega reda, in sicer na osnutek zakona 
o davkih občanov, ki ga je predložil izvršni svet. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli osnutek zakona, poročilo začasne 
komisije enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj s področja 
družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in 
samoupravnih skupnosti, poročilo zakonodajno-pravne komisije in mnenja, sta- 
lišča in predloge zasedanja delegatov občin. K osnutku zakona so dali svoja 
mnenja in pripombe: odbor gospodarskega zbora za družbenoekonomske odnose 
ter odbor za finance in proračun ter skupščina občine Trebnje. Vsa mnenja 
je v svojem poročilu upoštevala tudi začasna komisija enotnega zbora. 

Želi morda predstavnik izvršnega sveta še kaj obrazložiti? 
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Ugotavljam, da predstavnik izvršnega sveta ni navzoč, zato prehajamo na 
4. točko dnevnega reda. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o prometnem davku od nepremičnin in pravic, ki ga je predložil izvršni svet. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli osnutek zakona, poročilo začasne 
komisije enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj s področja 
družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in 
samoupravnih skupnosti, poročilo zakonodajno^-pravne komisije ter mnenja, 
stališča in predloge zasedanja delegatov občin. 

K osnutku zakona so dali svoja mnenja in pripombe tudi: odbora gospo- 
darskega zbora za družbenoekonomske odnose in za finance, odbor republiškega 
zbora za družbenopolitični sistem in notranjo politiko ter skupščina občine 
Trebnje. 

Vsa mnenja in predloge je upoštevala začasna komisija enotnega zbora. 
Ponovno vprašujem, ali je navzoč predstavnik izvršnega sveta? (Da.) 

Obveščam poslance, da se vračamo na 3. točko dnevnega reda, 
to je na osnutek zakona o davkih občanov, ki ga je predložil izvršni svet. 

Besedo ima predstavnik predlagatelja tovariš Ekart. 

Marjan Ekart: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
K predloženemu osnutku zakona o davkih občanov bi dal samo nekaj uvodnih 
opomb. 

Predloženi zakon predstavlja prvi korak v uresničevanju ustavnih dopolnil 
glede nove vloge repiiblike in občin v oblikovanju politike obdavčevanja obča- 
nov in organizacij združenega dela in enega izmed neposrednih ukrepov v ures- 
ničevanju sklepov in stališč, ki so bila sprejeta na 3. konferenci Zveze komu- 
nistov Slovenije. 

Rekel sem prvi korak, ker predloženi osnutek zakona ne pomeni radikalne 
spremembe sedanjega davčnega sistema. Naša prizadevanja smo osredotočili 
v tem trenutku na nadaljnje razvijanje pozitivnih elementov sedanjega sistema 
in uveljavljanje nekaterih temeljnih načel, ki morajo v skladu z že sprejetimi 
družbenopolitičnimi stališči v politiki obdavčevanja dobiti vidnejše mesto. 

Osnovni namen in cilj predlaganih sprememb je, da davčna politika postane 
aktivnejši element v obvladovanju družbenih tokov ter bolj učinkovito sredstvo 
v rokah družbe za obvladovanje neupravičene socialne diferenciacije. 

Predlagane spremembe naj bi prispevale predvsem k doslednejšemu ures- 
ničevanju naslednjih načel in ciljev: 

1. da instrumenti davčne politike čim neposredneje prispevajo k uresniče- 
vanju ciljev ekonomske in socialne politike; 

2. da bodo obdavčeni vsi prejemki bodisi da. izvirajo iz dela ah iz premo- 
ženja, če ni v zakonu določeno, da se ne obdavčujejo; 

3. da je potrebno razvijati načelo, da občani, ki dosegajo večje dohodke, 
tudi več prispevajo h kritju splošnih potreb; 

4. da mora v davčni politiki dobiti večji poudarek obdavčevanje premoženja 
in dohodkov iz premoženja; 

5. da se morajo močneje izraziti osebne okoliščine zavezanca, kot je njegovo 
družinsko stanje in podobno, kar vpliva tudi na njegovo davčno sposobnost; in 
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6. da je potrebno razviti tiste instrumente, ki bodo omogočili učinkovitejši 
nastop zoper davčne utaje in druge negativne pojave, ki se na tem področju 
pojavljajo. 

Skušal bom zelo na kratko opozoriti na nekatera najbistvenejša vprašanja, 
glede katerih predlagamo nove ali spreminjamo sedanje rešitve: 

Na področju kmetijstva naj bi z doslednejšim obdavčevanjem skupnega 
dohodka, doseženega s kmetijsko dejavnostjo, dosegli ustreznejše zajemanje 
dohodkov pri tistih zavezancih, ki s kmetijsko dejavnostjo dosegajo relativno 
večje dohodke, in nasprotno, z nadaljnjo razširitvijo socialnih olajšav za eko- 
nomsko šibkejše kmečke družine z mladoletnimi otroci in dela nezmožnimi člani 
naj bi dosegli ustreznejšo blažjo obremenitev. 

V skladu z orientacijo po nadaljnji diferenciaciji v višini davčnih obveznosti 
med zavezanci, ki jim je kmetijstvo temeljni vir sredstev za preživljanje, in 
zavezanci, ki jim je to dopolnilni vir dohodka, predlagamo za slednje zvišanje 
republiške stopnje. V tej smeri pa bodo delovali tudi nekateri drugi predlagani 
ukrepi. 

Uvedla naj bi se oprostitev dediščinskega davka v vseh primerih, ko kme- 
tijsko posestvo deduje oseba, ki ji je kmetijstvo temeljni vir sredstev za pre- 
življanje pod pogojem, da se posestvo ne drobi. 

Republiški zakon naj bi enotno uvedel oprostitev davka kmečkih stano- 
vanjskih hiš v četrtem davčnem okolišu. 

Na področju obdavčevanja dohodkov, doseženih z osebnim delom, naj ome- 
nim predvsem dvoje: 

Najprej predlagamo uvedbo posebne davčne olajšave, ki naj bi zavezance 
spodbujala k vlaganjem sredstev v obnovo, razširitev ali gradnjo poslovnih 
prostorov in za nabavo opreme. Z opredeljevanjem dejavnosti, za katere se 
taka olajšava prizna, bi občinska skupščina dobila širše možnosti vplivanja 
na usmeritev teh vlaganj. 

Predlagamo še, naj bi se pod določenimi pogoji priznavalo kot strošek 
tudi delo družinskih članov. 

Obdavčitev teh dejavnosti naj bi se tudi v prihodnje praviloma izvajala 
na podlagi dejansko* ugotovljenega dohodka, pavšaliranje pa naj bi bilo ome- 
jeno le na tiste zavezance, ki poslujejo sami in v manjšem obsegu. 

Opozoriti moram tudi na to, da se obdavčuje vsak dohodek ne glede na to, 
ali je dosežen s stalnim ali priložnostnim opravljanjem posamezne dejavnosti, 
kakor tudi ne glede na to, ali ima tisti, ki dosega dohodek z gospodarsko ali 
intelektualno* oziroma drugo negospodarsko dejavnostjo, za to potrebno dovo- 
ljenje ali ne. 

Na področju davka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja naj omenim 
samo predlog za dodatno obdavčitev zaposlenih upokojencev, ki iz naslova 
zaposlitve nimajo lastnosti zavarovanca, pa njihovi letni prejemki presegajo 
določen znesek. 

Več pomembnejših sprememb je predloženih v zvezi z obdavčevanjem 
dohodkov iz premoženja in premoženja samega. Tako naj bi se začasna oprosti- 
tev davkov od stavb skrajšala od 25 na 10 let in to tako, da bi se uveljavila 
takoj. Hkrati to ne bi bila več stvarna, ampak osebna oprostitev prvega kupca 
oziroma graditelja. Ce je bil pri prodaji nepremičnine, ki je bila prodana pred 
potekom 10 let od nabave, dosežen dohodek, se le-ta obdavči, modernizacija pa 
naj bi zagotovila, da se bo prodajalcu zagotovila realna vrednost njegovih vlo- 
ženih sredstev. Davek od dediščin in daril, ki se je doslej plačeval samo od 
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nepremičnin, naj bi se v prihodnje plačeval tudi od premičnin, predlagamo 
pa tudi, da se opusti sedanja splošna oprostitev vseh dedičev prvega dednega 
reda plačevanja dediščinskega davka in namesto tega uvede v skladu s stališči, 
sprejetimi na konferenci, posebna olajšava za tiste dediče in obdarjence, ki 
jim podedovano ali podarjeno premoženje predstavlja vir njihove življenjske 
eksistence. Sodimo tudi, da je potrebno uvesti obdavčitev premoženja in jo 
postopno širiti. Predlagamo poseben davek na določene premoženjske predmete, 
ki bi se plačeval na tovorna cestna motorna vozila, na stroje, orodje in inventar 
večje vrednosti, na posest gozdov in na motorne čolne. 

Glede davka iz skupnega dohodka občanov v zvezi s stopnjami in zneskom 
neobdavčenega dela ne predlagamo sprememb, pač pa naj bi se zaradi ustrez- 
nejšega upoštevanja družinskih okoliščin zavezanca zvišal znesek olajšave za 
vzdrževanega družinskega člana na 8000 dinarjev. 

Med drugimi pomembnejšimi dopolnitvami naj opozorimo na kratko samo 
na tri stvari. 

Predlagamo pomembnejše dopolnitve v ureditvi posebnega postopka za 
odmero davkov od nenapovedanega dohodka, kar naj bi v prihodnje omogočilo 
učinkovitejši nastop zoper pojave bogatenja. Občine naj bi kot organi družbe- 
nega nadzorstva nad izvajanjem posebnega postopka ustanovile posebne komi- 
sije, pred katerimi bi moral zavezanec dokazovati poreklo svojega premoženja. 

Uveljavljali naj bi načelo javnosti nekaterih podatkov, to je celotnega 
dohodka, čistega dohodka in odmerjenega davka. 

Z uvedbo začasne odmere in z nekaterimi drugimi spremembami v postopku 
naj bi širše odprli vrata uvajanju elektronike v davčno službo. 

Predlagamo tudi znatno zvišanje zagroženih sankcij za davčne utaje in 
druge kršitve davčnih predpisov. Vzporedno s tem pa bo seveda potrebno za- 
gotoviti, da se bodo< zagroženi ukrepi tudi dosledneje in ostreje izvajali. 

Ob koncu naj opozorim samo še na dva problema: 

Prvič : Z uveljavitvijo tega zakona in tudi drugih se ustvarjajo novi 
odnosi glede oblikovanja davčne politike tudi med republiko in občinami. Za- 
kon občinam ne predpisuje nobenih omejitev pri določanju stopenj, pa tudi 
glede drugih vprašanj se bo lahko neposredneje uveljavila pobuda občinskih 
skupščin, da tudi na davčnem področju urejajo probleme ustrezno svojim raz- 
meram. Vse to terja, da se resnično okrepi, medsebojno dogovarjanje občin, 
usklajevanje davčnih instrumentov po uveljavi kot pomembna samoupravna 
pot za doseganje potrebne enotnosti davčne politike v merilu posameznih ob- 
močij, kakor tudi v merilu celotne republike. Uveljavljanje nove vloge občin- 
skih skupščin pri oblikovanju davčne politike ne bi smelo pomeniti poti k 
neupravičenim, razlikam v davčni politiki, ampak pot za doseganje enotnosti, 
vendar na drugačni podlagi in ob upoštevanju specifičnosti. 

Drugič : Mislim, da ne današnja ne prihodnje razprave o teh zakonih ne 
smejo zanemariti nekega čisto praktičnega vprašanja: Kaj je potrebno storiti, 
da bo to, kar je v zakonih predpisano, tudi resnično dosledno* izvajano? 

Z vso resnostjo moram opozoriti, da se naloge na področju usposobitve 
davčne službe marsikje ne izvajajo tako, kot bi bilo glede na njene naloge in 
ekonomsko in politično akutnost problema potrebno. Res je, da nastopa v tem 
procesu vrsta objektivnih ovir, po drugi strani pa vrsta okoliščin kaže, da se 
pomembnost tega problema podcenjuje. Tako stanje ne omogoča konsolidacije 



14. seja 601 

razmer, ampak povzroča zaostrovanje -problema in bo v končni fazi ponovno 
terjalo akcijo'. 

Rad bi poudaril, da smo storili prve korake v izgrajevanju boljše davčne 
službe in da je neizogibno, da gremo intenzivno in sistematično po tej poti 
naprej, v teh prizadevanjih pa mora davčna služba dobiti vso politično podporo 
in podporo te skupščine. 

Predsedujoči Tone Bole: Predstavnik začasne komisije enotnega zbora 
tovarišica Zlebnikova je trenutno na seji skupne komisije in me je obvestila, 
da nima namena še posebej utemeljevati stališč začasne komisije. Začenjam 
razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Kosmač. 

Franc Kosmač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Načeloma se strinjam z osnutkom zakona, ker je v njem upoštevana dolgoletna 
želja kmetov, predvsem kmečkih zavarovancev, da naj se obdavči zemlja ti- 
stega, ki si je izboljšal svoj standard, ker se je zaposlil v industriji. Po drugi 
strani nas je le-ta razbremenil tiste prevelike solidarnosti, ki jo imamo že sedaj 
med seboj, čeprav v preteklosti od svoje zemlje ni plačeval nikakršnih dajatev. 

Čeprav bi bil lahko prispevek, ki ga osnutek predvideva nekoliko višji, je 
vendar že toliko visok, da se je vsaj nekako približal tistemu prispevku, ki se 
plačuje glede na tržne razmere. Mislim, da bomo s tem pridobili vir sredstev, 
ki bo namenjen starostnemu zavarovanju kmetov, čeprav tudi to ne bo spre- 
menilo dosti. 

Opozoril pa bi na izterjavo davčnih obveznosti. Sem predsednik komunalne 
skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov v Ljubljani. Hoditi smo morali 
po vseh občinah in prositi, da smo dobili komaj 80 % tistega denarja, ki je bil 
namenjen za zdravstvo. 

Prva stvar, ki bi jo morali narediti, je, da bi organizirali dobro davčno 
službo. Vsi smo pač navajeni na drugačen odnos do davčne službe. Slišal sem 
lep primer: Pobožen delavec je stopil v spovednico in rekel: »Duhovni oče! 
Svojih grehov bi se rad prav lepo in pošteno spovedal.« Župnik mu je rekel: 
»Pa jih povej.« In delavec pove: »Davčno upravo sem okoli prinesel za kakšnih 
100 tisoč.« Župnik je rekel: »Kako, kako?« Delavec se je ustrašil in ponižno 
ponovil: »Za 100 tisoč sem jih okoli prinesel.« Takrat je župnik rekel: »Ti mi 
rajši povej grehe, kaj me to briga,« Mislim, da bi se lahko še marsikdo tako 
spovedal. 

Če bi davčne uprave res izterjale to, kar bi lahko, in bi se tega zavedale, 
ne bi prihajalo do tega, do česar prihaja sedaj v naših občinah, pa tudi v repu- 
bliki. Takrat, ko je potrebno financirati velike družbene zahteve občanov, glede 
otroškega varstva, zdravstva, šolstva, pluženja cest, ko zapade sneg in se vpra- 
šujemo, kje bomo dobili denar za to, smo običajno- bolj ali manj vsi tiho. Re- 
zultat tega je, da se ta sredstva v občini zbirajo zelo počasi. Omenim naj primer 
podjetij: Družbeni dogovor je sicer dobra stvar, če bi ga podjetja spoštovala in 
prispevala to, kot je nekdo dejal: »Daj cesarju, kar je cesarjevega, družbi pa 
to, kar je družbenega.« To pa se večinoma ne izvaja. 

Mislim, da bomo morah čakati še dolgo časa, da bo delavec v tovarni po- 
stavil vprašanje svojemu direktorju, oziroma svoji delovni skupnosti, ah so 
občinam prispevali tista sredstva, ki bi jih morah prispevati, tako da bodo 
dobili nazaj del sredstev, kot sem jih prej navedel za financiranje socialnega 
varstva zdravstva, pluženja cest in za vse tiste stvari, ki so s tem v zvezi. 
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2e sedaj je v nekaterih občinah davčna služba slabo organizirana. Vem, 
da je to eden izmed najtežjih poklicev, kar jih je doslej obstojalo. Delavci v tej 
službi se morajo namreč neposredno ukvarjati z občani. Zelo veliko ljudi pa je 
prepričanih, da je ta služba odveč. To pa zato, ker morajo plačevati prispevke 
in davke iz svojega dohodka. 

Mislim pa, da je dejavnost te službe doslej potekala preveč enostransko. 
Ne morem si predstavljati davčnega uslužbenca v občini ali pa kakšne komisije, 
ki dobi kup prošenj za oprostitev davka in druge podobne prošnje, če nima 
podpore v zaledju, ki ga, po mojem, predstavlja krajevna skupnost. Mislim, da 
bi pri vsaki večji oprostitvi davka morali prej vprašati krajevno skupnost, v 
kateri ljudje živijo in kjer so dobro znane razmere. Takrat naj bi krajevno 
skupnost upoštevali in zavezancu, ki prosi za oprostitev, njegovo dajatev ah 
odpisali ali omilili, ali pa ga celo bolj obremenili, če skuša del dohodkov utajiti. 

Ce bi te stvari dosledno izvajali, bi tudi dobili precej več denarja. Navedel 
bi primer obrtnikov: Nekateri obrtniki namreč z dohodki izstopajo. To so na 
primer gostilničarji in obrtniki, ki se ukvarjajo s popravilom avtomobilov. 
Drugi obrtniki pa glede višine dohodkov zaostajajo. Pri tem bi opozoril na našo 
»papirnato vojsko«, ki jo izvajamo pri vseh enako. Mislim, da bi glede obdav- 
čevanja dohodkov manjše vaške gostilne, ki je kdaj zaprta še pozimi, lahko vso 
stvar poenostavili. Namesto vsega knjiženja dohodkov take gostilne,, bi lahko 
predpisali, da tak gostilničar plača pavšal, tistim, ki pa imajo višje dohodke, 
bi pa predpisali knjiženje dohodkov. S tem bi bilo manj dela v Občini, pa tudi 
to delo bi bilo bolj učinkovito. Opozoril bi še na eno stvar. V tem zakonu smo 
marsikaj zajeli, nekatere stvari pa smo tudi izpustili. 

Mislim, da so se danes nekateri na račun drugega že dobro opomogli. Kot 
kmet sem odločno za to, da naj se po naših vaseh, kjer so naravni pogoji ozi- 
roma tam, kjer so naravne lepote, postavi čimveč vikendov, da bo lahko mestni 
človek prišel na svež zrak in da se bo počutil kot del narave. Sem pa zoper to, 
da ne bi z zakonom zajeli tiste, ki so zgradili vikende z družbenimi posojili in 
ne s svojim denarjem, oziroma sem zoper, to,, da le-teh ne bi nič obdavčevali. 
Menim,, da je sicer prav, da se gradijo vikendi. Vprašujem pa se, kdo je kaj 
pridobil in kdo izgubil, če je bil vikend zgrajen z družbenim posojilom? Pri- 
dobil je tisti, ki je vzel družbeno posojilo, izgubila.pa je družba. Mislim, da bi 
s takim obdavčevanjem lahko tudi pridobili del sredstev. 

Bližajo se novoletni prazniki. Zadnjič sem se prav začudil, ko sem prejel 
novoletne čestitke. Pogledal sem na hrbtno stran in zagledal napise v angle- 
ščini: »Made in Italy«. Menim, da bi take čestitke, ki jih uvažamo, morali 
krepko obdavčiti. Za to trosimo devize in povzročamo nezadovoljstvo med 
ljudmi. Se vedno je takih stvari, na katere je treba opozoriti. 

Naj še nekaj omenim v zvezi z davki. Mislim, naj se obdavčevanje kmeta, 
oziroma kmečkega proizvajalca vodi le prek občinskih finančnih organov. Mi- 
slim, da vsak pravilno vzgojen državljan ne bo zameril, če mu bo davkar 
pogledal v žep. Ni pa prav, da ima vsak pravico gledati drugemu v žep. Tako 
določamo cenzuse za otroški dodatek pri tistemu kmetu-borcu, ki se je med 
narodnoosvobodilno borbo boril in prostovoljno dajal pomoč, čeprav še sam ni 
imel sredstev za preživljanje. Namesto da bi določili, naj tisti, ki so bili ude- 
leženci NOB, imajo davčne olajšave, tisti, ki niso bili udeleženci NOB, pa jih 
nimajo. Lahko bi tudi določili, da tiste, ki imajo višje dohodke in so presegli 
določen cenzus ter si že ustvarili svoj položaj, lahko davčna uprava bolj ob- 
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davči. Cenzuse, ki nam v tujini delajo preglavice in predstavljajo tudi politični 
problem, pa bi morali začeti postopoma odpravljati. 

Predsedujoči Tone Bole : Kdo še želi razpravljati? Besedo ima tovariš 
Jože Pratengrazer. 

Jože Pratengrazer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Na kratko bi omenil samo nekaj pripomb k tistemu delu osnutka, ki 
govori o prispevku iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti. 

V zvezi z 61. členom pripominjam, da bi bilo prav, če bi že sam republiški 
zakon določil, kakšne naj bodo stopnje občinskega davka od kmetijske dejav- 
nosti tako, da tega le ne bi prepuščali občinam. Ce je lahko stopnja republiškega 
davka proporcionalna, mislim, da je lahko tudi stopnja občinskega davka 
takšna. 

Drugi odstavek 62. člena določa: »Ce zavezanec nima zemljišča v občini, 
v kateri ima stalno prebivališče, odmerja in pobira davek od kmetijstva davčni 
organ občine, v kateri je zemljišče.« V določenem smislu se s to določbo stri- 
njam. Konkretno na primer, kadar ima nekdo bivališče v Ljubljani, vinograd 
in vikend pa ima nekje v Slovenskih goricah ah pa v bizeljskih vinogradih, 
potem je to v redu. Toda, če ima svoje gospodarstvo in stalno prebivališče na 
območju občine, del zemlje oziroma vinograd, ali kaj podobnega pa na območju 
druge občine, potem menim, da gre pri tem za določeno dvotirnost. Po mojem 
bi bilo bolj prav, da organ občine, na območju katere je zemljišče, pošilja po- 
datke občini, na območju katere ima zavezanec prispevka stalno prebivališče. 
Mislim, da se to nanaša tudi na 67. člen, ki govori o pogojih za dosego davčne 
olajšave. Tudi pri tem členu bi potem bila dana dvotirnost. 

Ce upoštevamo skupek odstotkov za odpis na določenih parcelah, je glede 
takega zemljišča, ki bi bilo obdavčeno v drugi občini, težko doseči skupen izpad 
katastrskega dohodka, ki ga določa zakon. 

Mislim, da bi bilo zelo prav, če bi zakon določil posebej odpis za vsako 
parcelo in sicer v višini škode zaradi naravne nesreče, ki je nastala na posa- 
mezni parceli. To pa zaradi tega, ker vemo, da je na določenih zemljiščih in 
kulturah, recimo na vinogradih, ki so neke vrste blagovna podlaga za izdelavo 
vina, lahko nastala zelo velika gospodarska škoda, ki pa v skupnem katastrskem 
dohodku ne doseže potrebnega odstotka za odpis davka. 

Nadaljnja pripomba se nanaša na 69. člen oziroma vprašanje davčne olaj- 
šave za enega oziroma za več kot enega mladoletnega otroka in za delo nezmož- 
nega družinskega člana. Osebno tolmačim to določbo tako: 

Ta člen namreč določa: »Zavezancem, ki preživljajo več kot enega mlado- 
letnega otroka ali za delo nezmožnega družinskega člana.« Za takega zavezanca 
štejem tistega, ki je sam pridobitno sposoben. Toda, če je že sam zavezanec star 
čez 65 let, se vprašujem, če je določba tega člena pravilno zapisana, ker tak 
zavezanec sam potrebuje, da bi ga kdo preživljal. Prosil bi, naj zakon to 
upošteva. 

Predsedujoči Tone Bole: Kdo> še želi razpravljati? 
Kolikor ne želi nihče več, končujem razpravo in predlagam zboru naslednji 

sklep: 
1. Osnutek zakona o davkih občanov se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet skupščine Socialistične republike 

Slovenije. 
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3. Pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet prouči vse pripombe in 
predloge, dane k osnutku zakona, ter predloži skupščini Socialistične republike 
Slovenije obrazložen predlog zakona. 

4. Izvršni svet naj pripravi predlog zakona do 15. januarja prihodnjega 
leta. 

Dajem tako oblikovan sklep na glasovanje. Kdor je zanj, naj dvigne roko! 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je enotni zbor delovnih skupnosti ta sklep soglasno sprejel. 

Prosim za naslednji delovni dogovor. Sedaj smo končali 3. točko dnevnega 
reda in smo pred izbiro: ali sedaj prekinemo sejo in imamo glavni odmor in 
potem nadaljujemo s 4. točko, ah pa se potrudimo in sejo končamo in potem 
gremo na glavni odmor, da bi lahko odbori zasedali naprej v okviru svojega 
postopka. (Poslanci so se strinjali z nadaljevanjem seje.) 

Prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o prometnem davku od nepremičnin in pravic, ki ga je predložil izvršni svet. 

Ker sem uvod prebral že prej, ker predstavnik predlagatelja nima še po- 
sebnih pripomb k osnutku zakona in ker me je tovarišica Žlebnikova kot pred- 
stavnica začasne komisije obvestila, da tudi ne želi še posebej utemeljevati sta- 
lišč komisije, začenjam razpravo. 

Kdo želi razpravljati? (Ne javi se nihče.) 
Ugotavljam, da nihče ne želi razpravljati. Končujem razpravo in pred- 

lagam enotnemu zboru delovnih skupnosti naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic se 

sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet prouči vse pripombe in 

predloge, dane k osnutku zakona, ter predloži skupščini Socialistične republike 
Slovenije obrazložen predlog zakona. 

4. Izvršni svet naj pripravi predlog zakona do 15. januarja prihodnjega 
leta. 

Dajem tako oblikovan sklep na glasovanje. Kdor je zanj, naj dvigne roko! 
(Vsi poslanci dvignejo- roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je enotni zbor delovnih skupnosti soglasno sprejel ta sklep. 

Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
upravnih taksah, ki ga je predložil v obravnavo izvršni svet. 

Poslance obveščam, da so k tej točki dnevnega reda prejeli osnutek za- 
kona, poročilo začasne komisije enotnega zbora delovnih skupnosti, poročilo 
zakonodajnopravne komisije in mnenja, stališča in predloge delegatov občin. 

K osnutku zakona je dal svoje poročilo tudi odbor republiškega zbora za 
družbenopolitični sistem in notranjo politiko. Njegove predloge je že upošte- 
vala začasna komisija enotnega zbora. Isto velja tudi za poročilo odbora gospo- 
darskega zbora za finance. Vprašal bi predstavnika predlagatelja, če želi obra- 
zložiti ta osnutek. (Ne želi.) 

Vprašujem, ali želi besedo poročevalec začasne komisije enotnega zbora, 
tovariš Pungerčar? Ugotavljam, da je tovariš Pungerčar odsoten, ker sodeluje 
kot član v delu skupne komisije. Začasna komisija je tudi dala pismeno poro- 
čilo in menim, da ga lahko zaradi tega razdolžimo poročanja. 
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Vprašujem, še predstavnika zakonodajno-pravne komisije, tovariša Sim- 
šiča, ali ima morda kakšne pripombe oziroma ali želi dopolniti njeno poročilo? 
(Ne želi.) 

Začenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ugotavljam, da nihče ne želi razpravljati. Končujem razpravo in pred- 

lagam, naj enotni zbor delovnih skupnosti sprejme naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona o upravnih taksah se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet prouči vse pripombe in 

predloge, dane k osnutku zakona, ter predloži skupščini Socialistične republike 
Slovenije obrazložen predlog zakona. 

4. Izvršni svet naj pripravi predlog zakona do 15. januarja prihodnjega 
leta. 

Dajem ta sklep na glasovanje. Kdo je zanj, naj dvigne roko! (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajam na 6. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
sodnih taksah, ki ga je predložil izvršni svet. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli osnutek zakona in taksno tarifo v 
dveh variantah, poročilo začasne komisije enotnega zbora delovnih skupnosti, 
poročilo zakonodajno-pravne komisije in mnenja, stališča in predloge delegatov 
občin. 

K osnutku zakona je dal številne pripombe tudi odbor republiškega zbora 
za družbenopolitični sistem in notranjo politiko in te pripombe je že upošte- 
vala .začasna komisija enotnega zbora. Isto velja tudi za poročilo odbora gospo- 
darskega zbora za finance. 

Vprašujem predstavnika predlagatelja, če morda želi razpravljati? Ker ni 
predstavnika predlagatelja za to točko dnevnega reda, prehajam na 7. točko 
dnevnega reda, to je predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev 
stopenj in osnov prispevkov in davkov občanov za leto 1972 in o začasni upo- 
rabi taksnih vrednotnic, ki ga je predložil izvršni svet. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli predlog zakona, poročilo začasne ko- 
misije enotnega zbora ter poročilo zakonodajno-pravne komisije. 

Izvršni svet predlaga, da skupščina obravnava predlog zakona po skraj- 
šanem postopku kot zakonski predlog v smislu določb 294. člena poslovnika 
skupščine. 

Z 31. decembrom 1971. leta prenehajo veljati dosedanji predpisi o stopnjah 
in osnovah za prispevke in davke. Sedaj pa še ni mogoče predpisati stopenj in 
osnov za prispevke in davke, stopenj za prispevke skupnostim socialnega zava- 
rovanja in drugim samoupravnim skupnostim ter je potrebno podaljšati dose- 
danje predpise najdlje do konca februarja 1972. leta. Do tedaj morajo biti 
sprejeti ustrezni predpisi. 

Dajem predlog za skrajšani postopek obravnave tega zakona. Kdor je zanj, 
naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog, da se zakon obravnava po skrajšanem postopku 
kot predlog zakona, soglasno sprejet. 

K 1. členu predloga zakona je predlagatelj dodatno predložil amandma in 
prosim predstavnika predlagatelja, da nas s tem seznani. 
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Mar jan Ekart : Z amandmajem, ki je bil dan k 1. členu, se prvotno 
pripravljen predlog zakona spreminja v toliko, da bi tudi za stopnje davkov 
in prispevkov iz delovnega razmerja veljal režim, da stopnje, ki bodo določene 
do 29. februarja prihodnjega leta, veljajo v celotnem prihodnjem letu, tako 
kot v predlogu zakona to že velja za vse preostale stopnje. 

Predsedujoči Tone Bole: Začasna komisija enotnega zbora se je z 
amandmajem strinjala. Prosim predstavnika zakonodajno^-pravne komisije, naj 
zavzame stališče do amandmaja. Prosim, tovariš Stane Simšič. (Se strinja.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Ne javi se nihče.) Končujem 
razpravQ> in dajem najprej na glasovanje amandma k 1. členu predloga zakona, 
ki ga je predložil predlagatelj. Kdor je za sprejem amandmaja, naj dvigne roko! 
(Vsi poslanci dvignejo- roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 1. členu omenjenega predloga zakona so- 
glasno sprejet. 

Dajem na glasovanje predlog zakona v celoti. 
Kdor je za predlog zakona v celoti, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo 

roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je enotni zbor delovnih skupnosti soglasno sprejel predlog 

zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov prispevkov in davkov 
občanov za leto 1972 in o začasni uporabi taksnih vrednotnic. O glasovanju 
bom obvestil predsednika republiškega zbora. 

Prehajam na zadnjo točko dnevnega reda, to je na predlog 
odloka o začasnem financiranju republiških potreb v prvem trimesečju 1972, 
ki ga je predložil izvršni svet. 

Prejeli ste predlog odloka, poročilo začasne komisije in poročilo zakono- 
dajno-pravne komisije. Ker republiškega proračuna za prihodnje leto še ni 
mogoče pripraviti zaradi tega, ker bo prispevek Socialistične republike Slove- 
nije za potrebe federacije sestavni del republiškega proračuna in ta prispevek 
še ni znan in ker še niso bila sprejeta stališča do izhodišč za oblikovanje in 
uporabo sredstev splošne porabe v prihodnjem letu, je treba sprejeti predloženi 
odlok. 

Vprašujem predstavnika izvršnega sveta, ali morda, želi še ustno dopolniti 
predlog? (Ne želi.) Vprašujem tudi poročevalca začasne komisije in predstav- 
nika zakonodajno^pravne komisije, ali želita morda razpravljati o predlogu? 
(Ne želita.) Začenjam razpravo. Kdo želi razpravljati o tej točki dnevnega reda? 
(Ne javi se nihče.) 

Ugotavljam, da nihče ne želi razpravljati. Končujem razpravo in dajem 
predlog odloka na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj dvigne roko! (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o začasnem finan- 
ciranju republiških potreb v prvem trimesečju 1972. 

Predlagam zboru, da se vrnemo na 6. točko dnevnega reda, ki 
smo jo preskočili zaradi odsotnosti predstavnika predlagatelja. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli osnutek zakona in taksno tarifo v 
dveh variantah, poročilo začasne komisije enotnega zbora, poročilo zakono- 
dajno^pravne komisije, ter mnenja, stališča in predloge delegatov občin. 
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Vprašujem predstavnika predlagatelja, ali morda želi dopolniti osnutek 
tega zakona? (Ne želi.) Vprašujem predstavnika zakonodajno-pravne komisije, 
ali morda želi razpravljati? (Ne želi.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? 
Besedo ima tovariš Martin Vidmar. 

Martin V i d m a r : Bom zelo kratek. 
Predlagam, naj bi se v tretjem odstavku 6. člena, ki se glasi: »V gotovini 

se plačujejo takse le tedaj, kadar mora plačati taksni zavezanec za vlogo ali 
sodno odločbo oziroma za dejanje večjo takso kot 200 dinarjev«. »200 dinarjev« 
nadomestilo s »300 dinarjev«. To pa iz razlogov, ker praksa kaže, da bi bil s 
tem postopek plačevanja enostavnejši. Ta limit je namreč že precej zastarel. 
Zato predlagam, da bi ga bilo treba zvišati. 

V drugem odstavku 53. člena, ki se glasi: »Sodnih taks so oproščeni de- 
lavci za vknjižbo«, predlagam dopolnitev tako, da bi se besedilo tega odstavka 
glasilo: »Sodnih taks so oproščeni delavci in kmetje-borci za vknjižbo«. 

Predlagam še spremembo v zadnji alinei drugega odstavka 53. člena, ki se 
glasi: »zastavne pravice denarnih zavodov ali delovnih organizacij za posojila 
za gradnjo, adaptacijo ali nakup stanovanj«. Ta alinea naj bi se dopolnila in 
bi se glasila: »za stavne pravice denarnih zavodov ali, delovnih in drugih orga- 
nizacij za posojila za gradnjo, adaptacijo^ ali nakup stanovanj«. Predlagam torej 
dopolnitev še z: »in drugih«. 

Predsedujoči Tone Bole : Želi še kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) 
Ugotavljam, da nihče več ne želi razpravljati. Končujem razpravo in pred- 

lagam enotnemu zboru delovnih skupnosti naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona o sodnih taksah se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet skupščine Socialistične republike 

Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet prouči vse pripombe in 

predloge, dane k osnutku zakona, ter predloži skupščini Socialistične republike 
Slovenije obrazloženi predlog zakona. 

4. Izvršni svet naj pripravi predlog zakona do 15. januarja prihodnjega 
leta. 

Sklep dajem na glasovanje. Kdor je zanj, naj dvigne roko! (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Kdo se je vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sklep soglasno sprejel. 
Obveščam zbor, da se vračamo na 2. točko dnevnega reda. Zdi se, da komi- 

sija še ni končala dela. (Ne.) Prosim, če komisija čimprej konča delo in nam 
o tem poroča. 

Tovarišica Žlebnik, ali nam že lahko poveste, da ste končali delo? Prosim 
poročevalca komisije, da nas obvesti o stališčih komisije do treh sprememb 
oziroma ene dopolnitve. Besedo ima tovariš Anton Zimšek. 

Anton Zimšek: Komisiji je po daljši razpravi uspelo, da se je glede 
amandmaja tovariša Mirana Hasla odločila za naslednjo, delno spremenjeno 
formulacijo: »Pri tem bo treba upoštevati pričakovane učinke družbenih dogo- 
vorov in samoupravnih sporazumov o delitvi dohodka in osebnih dohodkov v 
vseh dejavnostih na področju gospodarstva in negospodarstva ter zagotoviti 
usklajevanje globalne stopnje realizacije teh sporazumov«. 



608 Enotni zbor delovnih skupnosti 

Predsedujoči Tone Bole: Ali se strinjate s spremembo besedila, ki naj 
postane sestavni del sklepa, tako da lahko na podlagi postopka o tem glasujemo? 

Miran Hasl (iz klopi): Da. 

Predsedujoči Tone Bole: To pomeni, da se strinjate s formulacijo, ki 
jo predlaga komisija enotnega zbora. Ugotavljam, da amandmaja tovariša Mi- 
rana Hasla ni več in da tako oblikovana dopolnitev postane sestavni del sklepa, 
ki ga predlaga enotna komisija. Tovariš Zimšek, sem prav razumel vaš pred- 
log? (Da.) 

Anton Zimšek: Glede obeh amandmajev tovariša Miloša Poljanška 
se je komisija sporazumela, da sta v celoti sprejemljiva. 

Predsedujoči Tone Bole: To pomeni, da postane predlog tovariša Po- 
ljanska sestavni del sklepov. 

Miloš Poljanšek: Tovariš predsednik! Gre samo za redakcijski po- 
pravek. 

Predsedujoči Tone Bole: Tovariš Zimšek, prosim, da ostanete v dvo- 
rani, da boste lahko ocenili, ali je to redakcijski popravek. 

Miloš Poljanšek: Če je možno, naj bi se že v amandmaju tovariša 
Hasla beseda »negospodarstvo« nadomestila z »družbenimi službami«. 

V prvem amandmaju bi predlagal, da popravimo »pri tem« z besedilom »pri 
čemer poudarjajo, da gre pri tem za skupno«, zato da se ne ponavlja »pri tem, 
pri tem«. V drugem amandmaju pa predlagam na mestu, kjer se besedilo glasi: 
»bodisi p>olitiko potrdita bodisi — če je potrebno — popravita«, da se beseda 
»bodisi« nadomesti z »ali, če je potrebno, popravita«. 

Predsedujoči Tone Bole: Tovariš Zimšek, ali sprejmete dopolnila, ki 
jih predlaga tovariš Poljanšek? 

Anton Zimšek: Res gre za redakcijska popravka. 

Predsedujoči. Tone Bole: Tovariš Zimšek! S tem želim le ugotoviti, da 
teh amandmajev ni več. Ali je tako? (Je.) 

Dajem na glasovanje popravke, ki jih je sedaj sprejela komisija enotnega 
zbora in ki postanejo sestavni del teh sklepov. 

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

Ugotavljam, da je enotni zbor delovnih skupnosti soglasno sprejel sklepe 
komisije enotnega zbora. 

S tem je dnevni red 4. seje enotnega zbora delovnih skupnosti izčrpan ter 
se vam zahvaljujem za udeležbo. 

Prosim poslance gospodarskega zbora, da bi se dogovorili za nadaljevanje 
seje. Čeprav je sicer še nekaj dni do novega leta, pa se verjetno ne bomo več 
videli, želim vsem najlepše, najtoplejše in najsrečnejše novo leto. 

(Seja je bila končana ob 14. uri.) 



OBČIN 

16. zasedanje 

(19. novembra 1971) 

Predsedoval: Marjan Orožen, 
podpredsednik skupščine SR Slovenije 

Začetek zasedanja ob 9.10. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Tovarišice in tovariši delegati! Na 
podlagi 11. člena odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora de- 
lovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini SR Slovenije, zače- 
njam 16. zasedanje delegatov občin v skupščini SR Slovenije, ki ga je sklical 
predsednik skupščine SR Slovenije na podlagi določb 3. točke VII. amandmaja 
k ustavi SR Slovenije in 7. člena omenjenega odloka. 

Dnevni red za današnje zasedanje je bil določen s sklicem in obsega na- 
slednje točke: 

1. osnutek zakona o združevanju kmetov v zadruge, organizacije združe- 
nega dela in v pogodbene skupnosti; 

2. predlog za izdajo zakona za spremembo in dopolnitev zakona o urejanju 
in oddajanju stavbnega zemljišča ter predlog za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja graditve inve- 
sticijskih objektov; 

3. predlog zakona o javnih cestah in predlog odloka o razvrstitvi javnih 
cest v Socialistični republiki Sloveniji. 

Obveščam vas, da so bili na današnje zasedanje povabljeni tudi predstav- 
niki predlagateljev gradiva za današnjo razpravo, izvršnega sveta ter skupščine 
občine Ljubljana-Moste-Polje, predsedniki matičnih odborov pristojnih skup- 
ščinskih zborov in člani predsedstva skupščine. 

Obveščam vas, da smo vabilo poslali tudi republiškemu sekretariatu za 
urbanizem, poslovnemu združenju cestnih podjetij SR Slovenije ter gospodarski 
zbornici SR Slovenije. 

Da bi naše delo potekalo v skladu s poslovnikom, predlagam, da v smislu 
12. člena omenjenega odloka izmed sebe izvolite dva overitelja zapisnika. 

Ima morda kdo kakšen predlog? (Ne.) Ugotavljam, da ga nima nihče! Po- 
tem bi predlagal, da izvolimo overitelja glede na vrstni red po abecedi, torej 
delegata občin Maribor in Metlika, in sicer tovariša Toneta Dobrajca in Ivana 
Kašteli ca. 

39 
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Se strinjate s tem predlogom? (Delegati se strinjajo.) Ker ni pripomb, me- 
nim, da je predlog sprejet, in ugotavljam, da sta. bila za overitelja zapisnika 
16. zasedanja delegatov občin v skupščini SR Slovenije soglasno izvoljena tova- 
riša Tone Dobrajc in Ivan Kastelic. 

Poročilo o navzočnosti bo dano nekoliko kasneje, ker še ni vseh delegatov. 

Prehajamo na obravnavo 1. točke dnevnega reda, to je osnutka 
zakona o združevanju kmetov v zadruge, organizacije združenega dela in po- 
godbene skupnosti. 

Gradivo za to točko smo vam poslali dne 11. oktobra 1971. leta. Pred- 
lagatelj osnutka zakona je izvršni svet. Kot predstavnika predlagatelja osnutka 
sta na današnjem zasedanju pri tej in pri naslednjih točkah navzoča tovariša 
Milovan Zidar, član izvršnega sveta, in Lojze Komel, pomočnik republiškega 
sekretarja za gospodarstvo. 

Uvodno besedo k tej točki bo imel tovariš Milovan Zidar, član izvršnega 
sveta. 

Mil O'van Zidar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Maja tega leta sta republiški in gospodarski zbor skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije obravnavala predlog za izdajo zakona o združevanju kmetov v 
kmetijske zadruge, organizacije za kooperacijo v sestavu delovnih organizacij 
in pogodbene skupnosti. Zbora sta. predložene teze sprejela in zadolžila izvršni 
svet, da na podlagi teh izhodišč in ob upoštevanju pripomb, izraženih v raz- 
pravi, izdela osnutek zakona. 

Predlog za izdajo zakona je bil v celoti objavljen v »Kmečkem glasu«, tako 
da se je z izhodišči seznanil zelo širok krog kmečke javnosti. Kot veste, pa je 
bila v mnogih občinah tako v samoupravnih organih kmetijskih delovnih orga- 
nizacij kot v kmečkih sekcijah pri Socialistični zvezi delovnega ljudstva orga- 
nizirana javna razprava. Iz poročila k osnutku zakona sledi, da so se v raz- 
prave vključile tudi družbenopolitične organizacije v republiki, kot na primer 
sekcija za kmetijstvo pri republiški konferenci Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, skupina za kmetijstvo komisije za družbenoekonomske odnose in 
socialno politiko pri CK Zveze komunistov Slovenije, odbor za zadružništvo ter 
svet za kmetijstvo in živilsko industrijo pri gospodarski zbornici SR Slovenije, 
sindikat delavcev v živilsko-kmetijski in tobačni industriji, pa tudi mnogi po- 
samezniki, ki so svoje pripombe izrazili v ustni, obliki in tudi v pismenih pri- 
spevkih. O tem je poročal tudi tisk. Naj kot povzetek javne razprave ugotovim, 
da so bila izhodišča v javnosti ugodno sprejeta in da je bila postavjena za- 
hteva po čimprejšnjem sprejemu zakona. Dane so bile številne pripombe in do- 
polnitve, ki jih je predlagatelj v izdelavi osnutka skušal upoštevati, kot je tudi 
pojasnil v obrazložitvi osnutka. 

Medtem je bila tudi javna razprava o zveznih in republiških ustavnih 
amandmajih. Sprejeti amandmaji k zvezni ustavi na novo opredeljujejo tako 
položaj združenega dela kot tudi osebnega dela, kar bistveno spreminja ustavni 
položaj delovnih ljudi. Razprava o republiških ustavnih amandmajih pa je in- 
tenzivirala tudi razmišljanja o odnosih med posameznimi samoupravnimi sub- 
jekti in o njihovi popolnejši družbeni integraciji. Javnost se je ob tem opre- 
deljevala tudi glede položaja kmečkega osebnega dela v smislu njegovega vklju- 
čevanja v samoupravne odnose na podlagi združevanja dela in sredstev med 
seboj in z družbenim delom ter družbenimi sredstvi. To naj bi bilo podlaga za 
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hitrejši razvoj materialne podlage kmečkega dela in za njegovo organizirano 
vključevanje v družbeno reprodukcijo ter tako tudi prispevek k izboljševanju 
družbenega položaja kmeta. 

Zaradi teh razprav in ustavnih sprememb, ki oblikujejo temelje, na katerih 
bo slonel zakon, o< katerem bomo danes razpravljali, zamujamo v izdelavi 
osnutka in pri sprejemu zakona. Zakon bomo namreč lahko dokončno oblikovali 
in sprejeli šele po sprejemu amandmajev k republiški ustavi. Prav zato so od- 
prta še' nekatera, morda tudi temeljna vprašanja, obstajajo pa tudi dileme o 
predloženem osnutku. Ker so bistvene pripombe iz dosedanje razprave vnesene 
v osnutek zakona in prikazane v pojasnilu, ki je priloženo, mi dovolite, da se 
v tem uvodnem pojasnilu omejim le še na ne dovolj razčiščena vprašanja in 
dileme, ki v zvezi s tem gradivom obstajajo in jih je pred sprejemom zakona 
vsekakor potrebno razjasniti. 

Najprej gre za osnove in oblike združevanja: 
Združevanje osebnega dela in zasebnih sredstev z združenim delom z druž- 

benimi sredstvi v kmetijskih zadrugah in organizacijah v sestavu drugih de- 
lovnih organizacij smo opredelili v statusu organizacije združenega dela. Osnu- 
tek upošteva sedanje kmetijske organizacije in predvideva kmetijsko zadrugo* 
kot organizacijo združenega dela v smislu še veljavnega 17. člena zvezne ustave 
in tudi drugega odstavka 2. točke XXIV. zveznega ustavnega amandmaja. Pred- 
lagatelj izhaja iz tega, da je bilo v Sloveniji po stanju ob koncu 1970. leta 81 
kmetijskih zadrug in kombinatov, ki so se ukvarjali s kooperacijsko dejavnostjo 
oziroma s poslovno dejavnostjo s kmeti. Od tega je bilo 17 kmetijskih kom- 
binatov in 64 kmetijskih zadrug. Sedanja skupna vrednost njihovih osnovnih 
sredstev znaša 133 milijard starih dinarjev, od tega odpade na 'kombinate 70 %> 
in na kmetijske zadruge 30 vrednosti. Ker zadružna dejavnost organizacijsko, 
zlasti pa knjigovodsko, ni jasno razmejena v teh organizacijah, lahko le oce- 
njujemo, da je bilo za poslovno dejavnost s kmeti angažirano okoli 25—30 '°/o 
vrednosti osnovnih sredstev. Podatki tudi kažejo, da je družbeno organizirana 
kmetijska proizvodnja udeležena v skupnem blagovnem prometu približno s 
50 «/», od česar odpade na lastno proizvodnjo v teh organizacijah 30 °/o in na 
kooperacijsko proizvodnjo 20'%. 

Upoštevati pa je seveda potrebno, da so to poprečni podatki in da se raz- 
vitost lastne oziroma kooperacijske proizvodnje od organizacije do organizacije 
precej razlikuje. 

V kmetijskih organizacijah je bilo v 1970. letu skupno zaposlenih 18 426 
delavcev, od tega v kmetijskih zadrugah 5786. Iz teh podatkov vidimo, da je v 
obstoječih kmetijskih organizacijah osredotočena pomembna materialna osnova 
kmetijske proizvodnje in relativno številna delovna skupnost, kar je rezultat 
25-letnih vlaganj v družbena sredstva in kadre tako iz skupne družbene aku- 
mulacije kot tudi iz naslova prigospodarjenih sredstev v kooperaciji in za- 
družništvu. 

Razen tega razpolagajo kmetijske organizacije s pomembnimi predeloval- 
nimi kapacitetami in relativno razvito osnovo za komercialno organizacijo. Več 
kot 50 °/o kapacitet oziroma osnovnih sredstev je v predelovalni dejavnosti. Zato 
ni čudno, da se je javna razprava kategorično izrekla zoper kakršnekoli re- 
organizacije, ki bi odtujile te proizvodne potenciale, ki bodo tudi v prihodnje 
jedro napredka in večanja proizvodnje, storilnosti dela ter razvijanja samo- 
upravnih odnosov. 

39» 
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Zato v osnutku zakona predvidevamo, da si združeni kmetje in delavci na 
podlagi sporazuma o združevanju prilagodijo poslovanje in samoupravno struk- 
turo tako, da bodo v resnici lahko upravljali lastne in skupne zadeve ter raz- 
polagali z dohodkom kot rezultatom skupnega dela, združenih sredstev in ob- 
sega poslovanja. Tako kot naj bi se v kombinatu kmetje, ki v raznih oblikah 
kooperacije s to organizacijo trajno proizvodno ali poslovno sodelujejo, združili 
v organizacijo za kooperacijo, naj bi se s samoupravnim sporazumom o zdru- 
ževanju v razvitejših zadrugah tudi lastna kmetijska proizvodnja, predelovalni 
obrati in druge pomembnejše dejavnosti organizirali v ustrezne temeljne orga- 
nizacije združenega dela. 

O medsebojnih odnosih med enotami in o združevanju sredstev, ne pa nji- 
hovem prelivanju, o skupnem razvoju v obliki skupnih vlaganj naj bi se te- 
meljne organizacije združenega dela dogovorile s samoupravnim sporazumom 
o združevanju oziroma z ustanovitveno pogodbo pri novoustanovljenih orga- 
nizacijah. 

Osnutek ne predvideva nikakršnih receptov za ureditev notranjih organi- 
zacijskih vprašanj in samoupravnih oblik, ker je to v smislu XV. amandmaja 
k zvezni ustavi pravica in dolžnost samoupravno organiziranih delovnih ljudi, 
organizacij združenega dela, kar enako velja tudi za zadruge in kombinate. 

Osnutek predvideva podobno delitev dohodka, kot jo poznamo v organi- 
zacijah združenega dela, torej razporejanje dohodka za osebne potrebe kmetov 
in delavcev, za skupno potrošnjo, za potrebe vasi in napredek združenega dela 
ter za akumulacijo, ki se razporeja v poslovni sklad, seveda kot družbena 
sredstva. 

Osnova za delitev je udeležba dela združenih delovnih sredstev in obseg 
poslovnega sodelovanja z zadrugo oziroma organizacijo kmetov. 

Kot druga oblika, ki jo je razprava ugodno ocenila, je navedeno združe- 
vanje kmetov in sredstev dela na podlagi premoženjskopravnega razmerja v 
obliki pogodbenih skupnosti. To so najpreprostejše oblike združevanja, v kate- 
rih naj bi se ukvarjali predvsem s proizvodnjo, po osnutku tega zakona pa tudi 
s predelavo in prometom lastnih pridelkov in nabavo proizvodnih sredstev za 
lastne potrebe. Naloga osnovnih proizvodnih enot na vasi pa naj bi bila tudi 
poslovno povezovanje z delovnimi organizacijami. Proizvodne skupnosti, ki 
trajno poslovno sodelujejo s kmetijskimi organizacijami, naj bi imele tudi mož- 
nost uporabljanja družbenih zemljišč in drugih proizvodnih objektov, ki morda 
sedaj niso ustrezno izkoriščeni. 

V praksi se že oblikujejo številne oblike skupne nabave kmetijske meha- 
nizacije in skupna uporaba strojev. V razdrobljeni posestni strukturi je to prav 
gotovo pogoj za racionalno uporabo sodobne mehanizacije. 

Težnja za odpravo težaškega in nizko produktivnega dela podira tradicio- 
nalno nezaupanje kmetov do skupnega dela in gospodarjenja. Vizija in napori 
za večjo storilnost dela, ki jo omogoča sodobna tehnika, in spoznanje, da je 
mogoče najbolj racionalno delovati le v skupni rabi, utrjuje zavest o nujnosti 
združevanja kmečkega dela in delovnih sredstev kakor tudi združevanja de- 
narnih sredstev za skupne investicije. 

Iz procesa mehaniziranja kmečkih del izvira tudi zahteva kmetov, da se 
zakonsko omogoči in uredi zložba zemljišč oziroma prestrukturiranje zemljiške 
posesti z drugimi agrarnimi operacijami na podlagi odločitve večine, kar je 
bilo, kot vemo, še do nedavnega tabu v kmečkih sredinah. 
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Primeri skupne nabave in uporabe žitnih kombajnov, koruznih linij v Po- 
murju, strojnih agregatov za pridelovanje krompirja na Gorenjskem, skupna 
obnova hmeljišč v večjih obdelovalnih enotah in gradnje obiralnih postaj za 
hmelj v Savinjski dolini, strojne skupnosti na škofjeloškem območju in drugje 
opozarjajo na razširjenost te najpreprostejše oblike združevanja, ki jo je po- 
trebno zakonsko normirati in pospeševati tudi z drugimi usmerjevalnimi ukrepi. 
Osebno menim, da je ta razvoj pogoj hitrejšega razvoja zasebnega kmetijstva 
pri nas in da je tudi v duhu prvega odstavka 2. točke XXIV. amandmaja k zvez- 
ni ustavi. Zato ni čudno, da je ta del zakonske materije naletel na ugoden odmev 
v javni razpravi in na podporo. 

Kot tretja oblika je glede na družbenoekonomske odnose v osnutku zakona 
poleg opisanih pogodbenih skupnosti, kjer se združujejo kmetje med seboj 
v delu in poslovanju na osnovi združenih zasebnih sredstev, predvidena tudi 
omejena možnost zaposlovanja drugih oseb. 

V primeru, da bi zaposlovanje drugih oseb preraslo število 5 oziroma 10 
delavcev, kot je nakazano v variantah, pa 37. člen osnutka zakona predvideva 
obliko združevanja s statusom posebne organizacije združenega dela v smislu 
5. točke XXIV. zveznega ustavnega amandmaja. Ta sicer predvideva v svojstvu 
posebne organizacije združenega dela zadrugo in, kot pravi, podobne organi- 
zacije. 

Upoštevali pa smo tako sedanji značaj delovnih organizacij z nazivom »kme- 
tijska zadruga« kot tudi našo zadružno tradicijo iz preteklosti, saj je zadruga 
vedno delovala kot delovna organizacija na podlagi zadružne lastnine kot po- 
sebne oblike družbene lastnine. Menimo pa tudi, da praktični razlogi narekujejo, 
da je v poslovnem prometu iz naslovov delovnih organizacij jasno razvidno, za 
kakšen tip organizacije gre. Vsekakor bosta nadaljnja razprava, zlasti pa poseben 
amandma v republiški ustavi, morala razjasniti tudi to vprašanje;. 

V prvih razgovorih s kmeti je bilo do te oblike izraženo nezaupanje in ne- 
prizadetost, vsekakor predvsem zaradi novosti in nezadostne preučenosti vloge, 
ki jo ta oblika v prihodnjem razvoju lahko pridobi. Ker zvezna ustava omo- 
goča tako obliko združevanja osebnih sredstev in osebnega dela z združenim 
delom, kjer se del ustvarjene vrednosti oziroma akumulacije podružblja v obliki 
skladov, ki jih te organizacije samoupravno razporejajo, verjetno ni razloga, 
da tega ne bi dopustili tudi v kmetijstvu, saj gre za gospodarsko dejavnost, kjer 
je osebno delo najbolj množično. 

Šele razvoj in čas bosta pokazala, ali je taka oblika dovolj spodbudna za 
razvoj v proizvodnji in materialni osnovi dela, ali se lahko na pobudo kmetov 
samih razvija povsod tam, kjer ni nobene druge kmetijske organizacije oziroma 
kjer obstoječe organizacije iz kakršnihkoli razlogov niso dovolj uspešne. 

Kot je bilo že rečeno, so bila izražena tudi tehtna mnenja, naj bi poslovno 
skupnost v statusu posebne organizacije združenega dela v zakonu oblikovali 
kot zadrugo. Tega pa za zdaj nismo mogli upoštevati tako zaradi ocene, da gre 
vendar za različne lastninske in proizvodne odnose, ki se oblikujejo v eni ali 
drugi organizaciji, kakor tudi zaradi želje po jasnosti nazivov v sistematiki 
zakona in v poslovnem življenju in ne nazadnje zaradi nezadostne proučenosti 
same oblike in ocene o njenem mestu v prihodnjem razvoju samoupravnih 
odnosov na vasi. 

Tovariši in tovarišice! Dosedanja razprava ponovno potrjuje zahtevo po 
ureditvi notranjih odnosov samoupravnega odločanja in upravljanja v vseh 
organizacijah, ki že obstajajo in kjer se kmetje že združujejo v raznih oblikah 
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gospodarskega sodelovanja. Gre namreč za "to, da se odstranijo še zadnji ostanki 
oblastniškega balasta in vzpostavijo trdni temelji za razvoj resnično demo- 
kratičnih odnosov med kmeti in delavci na podlagi povezovanja gospodarskih 
in drugih interesov. Obstoječe organizacije se lahko z notranjim prestrukturi- 
ranjem razvijejo v integrirane organizme, v katerih so temeljne organizacije 
združenega dela osnovne nosilke gospodarske aktivnosti in samoupravnega odlo- 
čanja v smislu XXI. zveznega ustavnega amandmaja bodisi po posameznih 
vrstah proizvodnje v zadružni dejavnosti bodisi po teritorialni razsežnosti in 
zaokroženosti. Ustrezna in uspešna reforma v notranji organizaciji temeljnih 
samoupravnih enot je lahko celo spodbuda za nadaljnja integracijska gibanja 
v smeri že tolikokrat deklarirane zahteve po krepitvi in oblikovanju kmetijsko- 
živilskih organizmov. Razčiščevanje odnosov navznoter in ekspanzija navzven 
na podlagi čistih računov in samoupravnega položaja kmetov-članov in delavcev 
sta najbrž medsebojno vezana procesa in temelj nadaljnjega napredka celotnega 
kmetijstva. 

Dovolite mi, da opozorim še na nekatere odprte dileme, z željo, da jih raz- 
prava razčisti in se do njih opredeli. 

Najprej gre za pripombe oziroma za vprašanja glede združevanja sredstev. 
V osnutku zakona izhajamo iz tega, da zakon omogoča združevanje osebnih sred- 
stev, torej tako zemlje in delovnih sredstev kot tudi denarnih sredstev v obliki 
članskih deležev, in združevanje denarnih sredstev za skupne potrebe, za na- 
bavo opreme, težje mehanizacije, za - rekonstrukcijo ali — z vidika predeloval- 
nih objektov — za skladišča in druge objekte, ki jih zadružniki skupno upo- 
rabljajo. V tem smislu 3. člen postavlja omejitve, da ne bi moglo nastajati 
rentništvo in druge oblike izkoriščanja na podlagi kapitala. Zakonodajno-pravna 
komisija skupščine >SR Slovenije temu nasprotuje na podlagi ustavnih določil. 
Vsekakor bomo morali to upoštevati, menim pa, da bo združevanje denarnih 
sredstev potrebno omogočiti v zadrugah in organizacijah za kooperacijo, in to 
vsaj na podlagi 5. točke XXII. zveznega ustavnega amandmaja, tako da bo zgra- 
jen objekt in nabavljena oprema družbena lastnina, člani pa bodo prejeli ustre- 
zno nadomestilo oziroma vračilo za združena denarna sredstva in pravice upo- 
rabe teh skupno zgrajenih objektov. V tem smislu bo potrebno prečistiti 3. člen 
predloženega osnutka. 

V osnutku je predviden še način, da bi se v teh delovnih organizacijah zdru- 
ževala tudi kmetova denarna sredstva za določene namene oziroma objekte, ker 
bi iz tega naslova nabavljena sredstva dobila obeležje družbenih sredstev, zdru- 
ženi kmetje pa ekvivalent v obliki anuitet in pravico do sodelovanja pri delitvi 
iz teh sredstev ustvarjene nove vrednosti v skladu z zakonom in pod pogojem, 
da nosijo tudi del skupnega rizika. 

V tem smislu smo postavili v 3. členu analogijo zakonski kategoriji zdru- 
ženih investitorjev. Menimo namreč, da bi to na posebnem področju narodnega 
gospodarstva, kot je kmetijstvo lahko še posebej uveljavili, kar je ekonomsko 
lahko dokaj pomembno. 

Naslednje vprašanje, ki ni povsem razčiščeno, je vprašanje, kaj je to za- 
druga. 

Sodim, da 2. točka XXIV. zveznega ustavnega amandmaja, ko govori o za- 
drugah, ne upošteva dovolj specifike oziroma ne misli samo na kmetijske za- 
druge, zlasti pa ne na obstoječi položaj v kmetijstvu, ampak govori na splošno 
o združevanju v zadrugah. Zaradi tega bomo glede na to točko poleg kmečkih 
zadrug, kakršnih nimamo, v prihodnje verjetno oblikovali obrtniške zadruge 
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in druge podobne oblike združevanja delovnih ljudi, ki z osebnim delom oprav- 
ljajo določene dejavnosti. 

Ta razlaga je tudi toliko bolj utemeljena, ker 17. člen zvezne ustave, ki 
govori o kmetijskih zadrugah kot delovnih organizacijah, ni bil razveljavljen. 
Skupnosti imajo na podlagi pogodbe iz 27. člena status pravne osebe — male 
kmečke zadruge z omejenim jamstvom in se morajo registrirati. Na podlagi 
dopolnilnega dela lahko poleg kmetov-članov zaposlujejo tudi druge osebe. 

Po osnutku zakona izhajajo te vrste pogodbenih skupnosti iz 4. in 5. točke 
XXIV.' zveznega ustavnega amandmaja. Razpoložljivi skladi in realne možnosti 
kakor tudi večletno strokovno in politično delo pri sanaciji samoupravnih od- 
nosov, ki je v mnogih organizacijah uredilo samoupravni položaj kmeta, nare- 
kujejo, da v navedenem smislu utrdimo obstoječe organizacije glede na javno 
razpravo in politična stališča II. konference Zveze komunistov Slovenije. 

Status posebne organizacije združenega dela iz 37. člena je mogoče uvelja- 
viti tako, kot je prikazano v osnutku, ali pa morebiti tudi razpravljati, da se 
uvrsti v poglavje o zadrugah, seveda s posebnim in ločenim nazivom. 

Naslednje vprašanje, o katerem so različna mnenja, je vprašanje tradicio- 
nalnih zadružnih inštitutov v osnutku zakona, kot so delež, jamstvo, članstvo 
in podobno, čeprav so nekateri krogi v zvezi s tem izrazih določene kritike. 
Zavedamo se, da ti inštituti sami po sebi ekonomsko niso pomembni. S stališča 
zadružne tradicije pa pomenijo psihološki element zaupanja kmetov v svojo 
organizacijO'. Zato članstvo uvajamo kot obvezno tudi zaradi jasnosti, kdo sode- 
luje z zadrugo, kolikšno je število zadružnikov in podobno. Deleže in jamstvo 
pa uvajamo fakultativno s tem, da morajo predlagatelji že ob ustanavljanju 
zadruge omogočiti, da deleži in njihova višina ne bi preprečevali včlanjevanja 
v zadrugo socialno šibkejšim kmetom in delavcem. Zato je dan tudi predlog, 
da del statuta, ki se nanaša na ta vprašanja, potrjuje skupščina občine. 

Precejšnje pozornosti je bila deležna tudi določba v osnutku, ki naj bi v pri- 
hodnje preprečila izločanje premoženja, ki je bilo ustvarjeno v zadrugah in 
drugih kmetijskih organizacijah. Predlagamo, da premoženje morebitnih likvidi- 
ranih zadrug prevzame občina. To naj velja tudi v drugih primerih, ko se 
premoženje preda drugi zadrugi oziroma kmetijski organizaciji, ki prevzame 
skrb za kmetijsko dejavnost na tem območju, če pa te dejavnosti ni, pa Za- 
družni zvezi Slovenije. Vloga občine na področju urejanja pravnih odnosov 
ob nastajanju pogodbenih skupnosti je prav zato izredno odgovorna. 

Namen teh določb pa je, da preprečijo ekscese oziroma odklone in morebitne 
izkoriščevalske oblike. Določbe same po sebi ne pomenijo nezaupanja do kmetov 
in ne pomenijo nezaupanja do vseh tistih, ki tega morebiti ne bi zaslužili. 

Glede temeljne organizacije združenega dela kot pravne osebe v sestavu 
kombinatov je bilo v javni razpravi mnogo besed in mnogo zahtev. Menimo, 
da te zahteve ne upoštevajo dovolj sprememb, ki so nastale pri ustvarjanju 
in razpolaganju z dohodkom delovnih ljudi pa tudi kmetov-članov kooperantov, 
predvsem pa ne sprememb po XXI. amandmaju k zvezni ustavi, ki določa, da 
delovni ljudje v temeljnih organizacijah združenega dela na osnovi dela nepo- 
sredno in enakopravno urejajo medsebojne odnose v delu in poslovanju, uprav- 
ljajo z združenimi sredstvi, odločajo o dohodku in o drugih vprašanjih svojega 
družbenoekonomskega položaja. 

Ugotavljamo pa, da so vzroki nezaupanja, iz katerih izhajajo te zahteve, 
pogosto upravičeni. Zato osnutek zakona predvideva samoupravni sporazum 
o združevanju kot temeljni, lahko bi rekel pogodbeni akt, s katerim se združeni 
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kmetje — kooperant je oziroma člani in delavci, zaposleni v tej enoti, sporazu- 
mejo med seboj tako o temeljnih medsebojnih odnosih kot tudi z drugimi temelj- 
nimi organizacijami združenega dela v integriranem podjetju o vseh bistvenih 
odnosih, kot so na primer : vprašanje statusa pravne osebe, morebiti tudi, vpra- 
šanje pravne osebe in žiro računa, način ugotavljanja dohodka, osnove in merila 
za pokrivanje stroškov skupnih služb integriranega podjetja, pravica razpola- 
ganja in gospodarjenja s prevzetimi osnovnimi in obratnimi sredstvi, način, 
norme in merila združevanja sredstev za gradnjo obratov in proizvodnih ob- 
jektov, ki služijo vsem enotam, oblikovanje skupnih rezervnih in posebnih 
rizičnih oziroma solidarnostnih skladov, kolikor se za to odločijo, pravica samo- 
stojnega odločanja o včlanitvi v zadružno zvezo ter druge asociacije in podobno. 

Skratka, ne glede na XXI. amandma k zvezni ustavi, iz katerega izhaja sa- 
mostojnost temeljne organizacije združenega dela že sama po sebi, v posebnem 
členu osnutka še posebej naštevamo temeljne elemente, ki opredeljujejo' samo- 
stojnost dela in gospodarjenja ter preprečujejo odlivanje oziroma odtujevanje 
rezultatov združenega dela, ki izvirajo iz združevanja dela, delovnih sredstev in 
iz obsega poslovnega sodelovanja. 

Tako ravnamo zato, da bi pospešili uresničitev odnosov, ki jih zahteva samo- 
upravni položaj združenih delovnih ljudi, v praksi in ustavi, pa tudi zaradi 
upravičenega nezaupanja kmetov, katerih samoupravne odločitve so se v mno- 
gih primerih začele in končale ob dohodku oziroma ob dohodku, ki se je prelival 
in odtujeval bodisi prek izkoriščevalskih cen za prodane pridelke bodisi z ne- 
posrednim prelivanjem dohodka na podlagi bilance. 

Zato' se zahteva po pravni osebi in žiro računu zreducira na sporazume in 
konkretne dogovore v samoupravnih sredinah in na tehniko obračunavanja 
elementov dohodka. Menimo, da teh vprašanj v skupščini ne moremo rešiti — in 
sicer niti s preglasovanjem —• racionalno' in ekonomsko opravičljivo za vse pri- 
mere. To je prav gotovo pravica in hkrati dolžnost delovnih ljudi, ki bodo z do- 
govori v neposredni praksi morali oblike in pota uresničitve načel zakona raz- 
rešiti sami. 

Prav gotovo je razprava o tem zboru ena od možnosti za razčiščevanje teh in 
še drugih odprtih vprašanj. 

Ob posameznih kritičnih pripombah, ki so bile dane k osnutku zakona, 
se zavedamo, da so prav gotovo potrebne še razprave tako glede opredeljevanja 
pravno-normativnih formulacij kot tudi glede opredeljevanja družbenoeko- 
nomskih odnosov in ciljev, ki jih zasledujemo z zakonom. 

Kot sem že rekel, temelji osnutek zakona na številnih javnih razpravah in 
na stališčih družbenopolitičnih organizacij ter na dolgotrajnem strokovno-poli- 
tičnem delu v republiških upravnih organih. Prav gotovo pa bo šele ustavna 
reforma prinesla tisto jasnost, ki omogoča doslednejše rešitve na tem področju. 

Z zakonom in predlaganim ustavnim amandmajem se morajo odstraniti 
iluzije o oblastnih rešitvah problemov kmetijstva, hkrati pa se v teh razpravah 
odpravljajo tudi iluzije, da bo- družba zagotavljala blaginjo na področju pro- 
izvodnje in proizvodnih odnosov, ne da bi se človeški materialni dejavnik v kme- 
tijstvu odgovorno in zavestno vključil in postal nosilec ekonomskega in social- 
nega napredka. 

Združevanje osebnega dela in zasebnih sredstev z združenim delom in z 
družbenimi sredstvi je tako pravica in dolžnost vseh tistih delovnih ljudi, ki se 
želijo vključiti v splošen proces oziroma splošen napredek in napore za uresni- 
čitev družbene blaginje oziroma pravica in dolžnosti tistih delovnih ljudi, ki 
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so pripravljeni skupno prevzemati breme procesa modernizacije in rasti sto- 
rilnosti dela. Od preostalih področij narodnega gospodarstva oziroma od družbe 
kot celote pa terja kmetijstvo* samo tisto .pomoč, ki jo predvideva posebnost 
kmetijske proizvodnje in ki je glede na ekonomsko stanje razvite družbe mo- 
goča in nujna. 

Zakon po našem mnenju prav gotovo ne bo uredil v«ega, pomeni pa enega 
od pomembnih temeljev na poti napredka. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Hvala lepa. Pričenjam razpravo o 
osnutku zakona o združevanju kmetov v zadruge, organizacije združenega dela 
in v pogodbene skupnosti. 

Pred začetkom razprave bi opozoril tovariše delegate, da vsakdo zaradi zabe- 
ležbe v zapisniku napiše na list, ki je pred njim, ali pa pove pred razpravo svoje 
ime in katero občino zastopa. 

Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima predstavnik gospodarske zbornice 
SR Slovenije, tovariš Andrej Petelin. 

Andrej Petelin: Tovariši in tovarišice! Novi zakon o združevanju 
kmetov v zadruge, organizacije združenega dela in v pogodbene skupnosti pri- 
čakujejo kmetje že nekaj let, to je od začetka temeljitejših razprav O' položaju 
zasebnega kmetijstva. Po 2. seji konference Zveze komunistov Slovenije pa je 
bila vedno bolj prisotna zahteva za čim hitrejšo spremembo tudi pri organi- 
ziranju kmetov. Ne gre toliko za velike organizacijske pretrese, ampak za vse- 
bino dela kmetijskih organizacij. Zato ni čudno, da so bile teze o združevanju 
kmetov pri kmetih zelo ugodno sprejete. V zadnjem času pa so bili ponekod 
kmetje že nekoliko malodušni, češ z zakonom ne bo nič oziroma bo precej spre- 
menjen glede na teze in sicer v škodo kmetov. 

Organi gospodarske zbornice SR Slovenije, predvsem odbor za zadružništvo 
in kooperacijo in tudi zbor zadružnikov in kooperantov — to so predstavniki 
organiziranih združenih kmetov v obstoječih kmetijskih in gozdnogospodarskih 
organizacijah — sta se ves čas odločno zavzemala za sprejem zakona in tudi 
predlagala nekatere spremembe pri posameznih členih. 

Menimo, da osnutek zakona po vsebinski razporeditvi obsega vse oblike 
združevanja, ki pridejo v poštev na Slovenskem. S tem omogoča tako prilagodi- 
tev obstoječih organizacij novemu zakonu kot tudi ustanavljanje novih zadrug 
in pogodbenih skupnosti. V zadnjem času lahko že ugotavljamo pozitivne pre- 
mike v obstoječih kmetijskih organizacijah, so pa še tudi take kmetijske orga- 
nizacije, ali bolje rečeno, posamezniki, ki ne vidijo ali nočejo videti vsebinskih 
premikov, ki bi že lahko bili tudi pri njih glede na dobro razčiščena ideološka 
vprašnja o vlogi kmetov v naši socialistični družbi. Obravnavani osnutek zakona 
pa ima to odliko, da določa, da morajo biti zadruge in obrati za kooperacijo 
kmečke organizacije, ki jih skupno upravljajo kmetje in delavci. Skupno uprav- 
ljanje sloni na ustvarjenem dohodku, pri katerem so udeleženi kmetje in de- 
lavci za to, da dosežejo svoj osebni dohodek in sredstva za skupne potrebe in 
seveda tudi za sklade. S tem postajajo kmetje pomemben dejavnik pri nadalj- 
njem razvoju vasi in pri ustvarjanju večjega dohodka za izboljšanje življenjskih 
pogojev in kar je najpomembnejše, ne bodo več le objekt s pasivno vlogo, kot 
je bilo doslej marsikje v praksi. 

Še posebej bi opozoril na dve novosti, ki jih uvaja novi zakon. Izredno veliko 
zanimanje je spodbudila zamisel, da se bodo lahko kmetje-člani zadrug in koope- 
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ranti zavarovali na podlagi delavskega zavarovanja, to je, da bi pridobili tudi 
možnost takega pokojninskega zavarovanja. Menimo le, da je določba v osnutku 
zakona nekoliko pretoga in naj zakon predvsem tam, kjer določa, da mora kmet, 
da bi, pridobil možnost tega zavarovanja, doseči poprečni osebni dohodek zapo- 
slenega v organizaciji, s katero sodeluje oziroma v ustrezni panogi, na primer 
živinoreji itd., nakaže možnost zavarovanja, pogoje zavarovanja pa naj ureja 
pokojninski zakon. To so posebej pozdravili predvsem mlajši kmetje, ki hočejo 
imeti tudi za stara leta zagotovljeno socialno varnost. 

V javni razpravi je bila. zlasti pri kmetih in tudi pri večini kmetijskih 
organizacij izredno ugodno sprejeta ideja — ki je uresničena tudi v osnutku 
zakona — o ustanovitvi zadružne zveze Slovenije kot nekakšne vrhnje orga- 
nizacije združenih kmetov v kmetijstvu in gozdarstvu. Zadružna zveza naj bi 
bila tudi nosilec.programa preusmerjanja zasebnih kmetij, nudila pa naj bi vso 
organizacijsko-pravno in drugačno pomoč svojim - članom za. dosledno izvajanj e 
zakona in poglabljanje samoupravljanja na vasi. 

Praktično bi organizacija predstavljala združene kmete v naši republiki. 
Zveza naj bi se udejstvovala tudi na poslovnem področju. Moram reči, da so 
prav kmetje pogrešali tako organizacijo in se zavedajo, da jim bo v prihodnosti 
lahko precej pomagala. Razumeti pa je treba, da zadružna zveza ne bo mogla 
razrešiti vseh nakopičenih problemov v zasebnem kmetijstvu. 

K osnutku zakona imamo nekaj pripomb in predlogov, ki nimajo takšnega 
značaja, da bi spreminjali vsebino zakona, ampak pomenijo le pripomoček za 
podrobnejšo razčlembo. 

Po našem mnenju bi bilo treba poenostaviti določbo o ustanavljanju za- 
druge. Postopek ustanavljanja je bil v tezah enostavnejši in pristopnejši, in sicer 
prek ustanovnega zbora s sprejemom začasnega statuta. Osnutek pa vnaša usta- 
novitveno pogodbo, kar je zapletenejše in za kmete manj razumljivo. »Zadruge 
naj ustanavljajo kmetje in drugi delovni ljudje, ki se z osebnim delom ukvarjajo 
s kmetijsko dejavnostjo.« Tako je bilo v tezah. Osnutek pa daje to možnost 
prav vsem, ker pravi, da ustanavljajo zadruge kmetje in drugi delovni ljudje. 
Naša odbora se odločno zavzemata, da lahko le kmetje ustanavljajo zadruge in 
naj bodo to njihove organizacije, in sicer po tistem postopku, ki je bil predviden 
v tezah in ne v osnutku. 

Se nekoliko določneje bi morali opredeliti pravice članov zadrug, ki so 
vložili svoja sredstva v zadruge, da naj bi njihove pravice ugasnile po tem 
predlogu ob amortizaciji sredstev. Ne vem, če bo to zadostna spodbuda za vla- 
ganje sredstev v skupne naložbe, na primer predvsem v nabavo skupnih večjih 
kmetijskih strojev. , 

Ob morebitni ukinitvi zadruge bi moralo biti premoženje dodeljeno drugi 
organizaciji na območju občine. To pa zato, kakor je že tovariš Milovan Zidar 
rekel, da ne bi več nadaljevali dosedanje prakse, ko se je z našim skupno 
ustvarjenim premoženjem marsikaj delalo in se ga je tudi utajevalo brez 
vednosti soustvarjalcev-kmetov. 

V naših odborih je bilo tudi izrečeno, da je v osnutku zakona še preveč 
nezaupanja do kmetov. Vprašanje je, ali je res potrebno določati, da morajo 
biti morebitni deleži in jamstva različni po gospodarski moči. Zakaj bi moral 
določati zakon, da morajo biti deleži za člane, ki niso kmetje, najnižji in. plač- 
ljivi po najugodnejših pogojih? Menimo, da ni nevarnosti, da bi teh zadev ne 
mogli urediti sami členi statuta. 
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Če priznavamo, da so zadruge delovne organizacije, in to so in bodo, ker 
drugačne niso bile in tudi niso nikakršne zasebne združbe, potem tudi verjetno 
ne bi bilo potrebno, da občinske skupščine potrjujejo določbe statusa o članstvu, 
deležih in o jamstvu, ampak naj bi veljalo tako kot za druge delovne organi- 
zacije, da statute občinske skupščine le obravnavajo. V pretekli praksi, takrat, 
ko je bilo to uveljavljeno, kolikor je meni znano, nismo imeli nobenih proble- 
mov glede tega. Bolj je treba zaupati družbeni zrelosti kmetov, vlogi političnih 
sil v občinah in nazadnje tudi zadružni zvezi. Obstoj in aktivnost vsega tega 
bi zlahka brez administrativnih ukrepov uredila medsebojne odnose na tem 
področju. 

V primerjavi s tezami je v osnutku določneje in podrobneje opisana orga- 
nizacija združenega dela, ki je v našem jeziku bolj znana kot obrat za koope- 
racijo v kombinatih. Medsebojni odnosi med obratom za kooperacijo in kom- 
binatom ter delavci in kmeti v zadrugah naj bi se določali s samoupravnim spo- 
razumom. Določbe 28. člena predvidevajo, kako naj se ti odnosi urejajo, in da- 
jejo velike pristojnosti v celoti statutu pravne osebe s tem, da se o tem statusu 
lahko dogovorijo. Po našem mnenju bi bilo treba temu dodati še to, kar je bilo 
tudi obravnavano v nekaterih skupščinskih odborih, da ima obrat za kooperacijo 
status pravne osebe, razen če samoupravni organ obrata ne odloči drugače. 

Menimo, da bi s tako določbo hitreje urejali medsebojne odnose in bi bilo 
zelo malo obratov s takim statusom, ker bi se medsebojni odnosi hitreje reševali 
s samoupravnim sporazumom, za kar bi se sami odločili. Če ne. bo take določbe, 
bo v nekaterih organizacija še veliko naporov, očitanj, sporov med kmeti in 
vodilnimi kadri, premalo čistih računov itd. Dosedanja praksa pozna preveč 
tega. S tako določbo bi odpravili pravice močnejšega, mislim tistega, ki sedaj 
upravlja skupno s kmeti pridobljeno premoženje in deli pravice v majhnih 
koščkih. Sprejemljive tudi niso trditve, da bi se na ta način razbijale obstoječe 
kmetijske organizacije in da bi postalo poslovanje dražje. Člani zadrug in ko- 
operanti so bih vedno tisti in so tudi še danes, ki so se borili zoper velike 
režijske stroške, ki so prav njim odvzemali dohodek. Tudi ni res, da bi kmetje 
stremeli k izločitvi iz velikih organizacij. Prav obratno, kmetje hočejo enako- 
pravno sodelovati, saj je tudi v drugih organizacijah-kombinatih ali v zadru- 
gah vloženih precej njihovih sredstev, na primer v predelovalnih obratih, trgo- 
vinah, skladiščih itd. 

Znana nam je praksa prav v tistih organizacijah, v katerih bi lahko' bila 
uresničena določba o statusu pravne osebe, da so na veliko izločale kmete iz 
sodelovanja in praktično omejile svoje poslovanje le na manjše število večjih 
kooperantov. Z novo določbo pa bi bili medsebojni odnosi zelo hitro urejeni in 
ne samo z besedami, ampak tudi z dejanji. 

Prav na podlagi navedenih ugotovitev sta se zbornična odbora in še posebej 
zbor zadružnikov in kooperantov odločno zavzela, naj novi zakon, določi za 
obrate za koperacijo status pravne osebe. Ta določba naj omogoča, da se samo- 
upravni organi teh obratov sami odrečejo tej pravici do pravne osebe. Menim, 
da bi s tem veliko pridobili na času pri prilagajanju novemu zakonu, utrdili 
medsebojne odnose, dali kmetom zaupnico in — kar je najpomembnejše — od- 
pravili bi vzroke za nerazpoloženje kmetov, ki postaja na takih območjih pravi 
politični problem. 

Četrto poglavje osnutka zakona je novost v naši zakonodaji. Pogodbene 
skupnosti že obstajajo in bodo nastale še nove. Te bodo predvsem proizvodne, 
na. primer vzdrževanje strojev, urejanje novih dolgoletnih nasadov itd. Predla- 
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gamo, naj bi te skupnosti v zvezi s članstvom ne omejevali na 29 članov. Skup- 
nosti naj zajamejo toliko članov, kolikor jih lahko organizirajo. Sedaj delujejo 
razmeroma majhne skupnosti, ki skupno kupujejo večje stroje, ki presegajo 
zmogljivosti posameznih kmetij. V naši praksi ne poznamo pogodbenih skup- 
nosti., ki bi zaposlovale tujo delovno silo po 37. členu in bi morale imeti status 
posebne organizacije združenega dela, če zaposlujejo več kot 5 oziroma več 
kot 10 delavcev. V sedanjih pogodbenih skupnostih delajo sami kmetje. Ver- 
jetno je 37. člen preveč povzet iz obrtništva. Zato nista omenjena odbora zavzela 
do tega nobenega stališča, čeprav je verjetno zaradi nadaljnjega dela na tem 
področju prav, da ta člen ostane, ker bo praksa pokazala pravilnost in nepra- 
vilnost uporabe tega člena. 

To so v glavnem vse pripombe, ki smo jih imeli k zadnjemu osnutku zakona. 
Vsebinsko ga sicer bistveno ne spreminjajo, vendar bi z upoštevanjem tudi teh 
pripomb posamezni členi postali še jasnejši in ne bi dopuščali različnega tolma- 
čenja in pritrjevanja vsem, tudi popolnoma nasprotnim trditvam. 

Po pooblastilu odbora za zadružništvo in zbora zadružnikov in kooperantov 
in iniciativnega odbora za ustanovitev zadružne zveze Slovenije izjavljam, da se 
zavzemajo za čimprejšnji sprejem zakona in da bomo vložili vse svoje sile za 
njegovo čimprejšnjo uresničitev tudi v praksi. Hvala lepa. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Besedo ima tovariš Rudi Šimac, dele- 
gat občine Nova Gorica. 

Rudi Simac: Tovariš predsednik, spoštovani tovariši in tovarišice de- 
legati! Na kratko bi želel opozoriti na vprašanje, ki formalno sicer ni vezano 
na to, kar danes obravnavamo, mislim pa, da je z izvajanjem in uporabo tega 
zakona v prihodnje v tesni povezanosti. 

Sveti in organi, ki so v naši občini razpravljali o zakonu, niso imeli bistvenih 
pripomb. Zakon podpirajo in menijo, da je potrebno, da se čimprej sprejme. 
Mnenja pa so bili, da. je prav, če se opozori, da bo zakon neučinkovit, kolikor 
z njegovimi določbami in formalnimi možnostmi ne bo dosežena bistvena in 
izdatna družbena pomoč s financiranjem. Vsako združevanje in uvajanje so- 
dobne in moderne proizvodnje zahteva velika investicijska vlaganja. To velja 
tako pri temeljni dejavnosti kot tudi pri zložbi zemljišč, pri nabavi mehanizacije, 
pri vlaganju v hleve in sadovnjake in pri vsem, kar se pač dogaja v kmetijski 
proizvodnji. Ne bi rad, da bi me razumeli napak, ampak navedel bi primer iz 
sosednje Italije, ki ga poznam zelo dobro in mislim, da je zelo poučen. Gotovo 
naši sosedje Avstrijci ali drugi poznajo drugačne primere. Je pa, poučen in na- 
zoren v tem, koliko denarja zahteva modernizacija in prerazporeditev kme- 
tijstva. V Italiji imajo ločeno pomoč za ravninske in za hribovske kmete. Hri- 
bovski kmetje so deležni večje pomoči, ravninski manj. Vendar gre za veliko 
pomoč družbe prek določenih skladov, ki jih ima provinca, dežela ali pa — na 
podlagi zakonov — centralna vlada. 

Gre za veliko udeležbo oziroma za neposredno dotacijo v višini 50 do 60'% 
in tudi več pri investicijah v hleve, v zemljišča, v obdelavo, obnavljanje in mo- 
derniziranje kot tudi za regres v višini 35 '% za gnojila za hribovske kmetije. 
Verjetno vsega tega ne bomo zmogli. 

Primer nazorno kaže, da so potrebna za to, da se danes reši problem zaseb- 
nega kmetijstva, velika sredstva. Ne bi pa še posebej poudarjal problema so- 
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cialne varnosti, o kateri se veliko govori v zadnjem času. Gotovo je, da brez 
take pomoči zakon ne bo imel svoje vsebine oziroma bo ostal neučinkovit. 

Mislim, da tudi ne bi bilo prav, da bi to stvar postavljali, v razmerju do 
republike z enostavno zahtevo, naj republika prispeva. Če smo Slovenci resnično 
toliko pripravljeni reševati vprašanje kmetijstva, kolikor o tem govorimo, potem 
je čas, da se enkrat vsi nečemu odpovemo. Mislim, da gre pri tem za premik 
iz osebne potrošnje v družbeno potrošnjo, naj bo to v obliki novega davka ali 
druge oblike dajatev. Kljub temu mislim, da morajo priteči v našo republiko 
znatna sredstva in to za izoblikovanje dovolj močnih skladov, ki bodo lahko 
pomagali stabilizirati tržišče vsaj za kmetijski del proizvodnje in pa drugi del 
sredstev, ki se mora usmeriti, kar sem že omenil, v modernizacijo in v prerazpo- 
reditev našega kmetijstva. Brez tega je nesmiselno pričakovati velike spremem- 
be, ali pričakovati, da se bo lahko sama kmetijska baza z združevanjem, s hra- 
nilnimi vlogami oziroma s čimer koli rešila iz tega. 

Mislim, da danes in v tem času, ko govorimo o novi bilanci za prihodnjih 
pet let, oziroma ko govorimo o dolgoročnem in srednjeročnem planu in ko se 
pripravljamo na nove posege v kmetijstvu, tega ne smemo zanemariti. Zato je 
prav, da bi tudi naše zasedanje v tem smislu priporočilo skupščinskim zborom 
in poslancem ter izvršnemu svetu, naj razpravljajo tudi o tem. Hvala lepa! 

Predsedujoči Marjan Orožen: Besedo ima tovariš Franc Svetina, 
delegat občine Šentjur. 

Franc Svetina: Pridružil bi se razpravi tovariša Šimca. Mislim nam- 
reč, da je osnutek zakona, ki je v obravnavi, sicer izredno pozitivnega pomena, 
vendar ga kot organizacijski zakon ne kaže fetišizirati. Če gledamo v preteklost, 
kako so se naši kmetje vedli do svoje organizacije in svojih organizacij, ki jih 
pogostokrat niso niti šteli za svoje, potem lahko ugotovimo, da so kmetje v pre- 
teklosti kot poglavitni vzrok za vse težave v kmetijstvu šteli prav neustrezne 
organizacije in neustrezne odnose med kmeti samimi ter med kmeti in organi- 
zacijami združenega dela. 

V zadnjem času so- bili izvršeni izredni pritiski, da se te stvari spremenijo. 
Danes imamo tak položaj, da bo, vsaj vsi upamo tako, zakon v najkrajšem času 
sprejet. Menim pa, da bi vendar morali tudi našim kmetom zelo jasno povedati, 
da zakon sam od sebe ničesar ne rešuje. Oblika lahko sicer vpliva na vsebino, 
daje tej vsebini širše razsežnosti, širši življenjski prostor, vendar sam zakon 
sedanjega stanja v kmetijstvu ne bo razrešil. 

Bojim se, da bodo kmetje tudi po sprejemu tega zakona razočarani. Morda 
bodo še bolj razočarani, kot so sedaj, če ne bo družba zagotovila ustreznih 
sredstev za razvoj našega kmetijstva. Potem nam bodo kmetje očitali, češ 
skupščina sprejema zakone, nam omogoča različne organizacijske oblike, s tem 
nas nekako hoče potolažiti, sredstva za res hiter in uspešen napredek kmetijstva 
pa ni. Zato se v celoti pridružujem govorniku, ki je govoril pred mano, in 
mislim, da bi moralo zasedanje tudi glede tega sprejeti določena stališča. 
Hvala lepa! 

Predsedujoči Marjan Orožen: Besedo ima tovariš Jurij Kumer, dele- 
gat občine Škof j a Loka. 

Jurij Kumer: Spoštovane tovarišice in tovariši! Vsekakor se s srcem 
pridružujem obema govornikoma, ki sta govorila pred mano, kajti problematika 
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na deželi je resnično zelo pereča in če bo zakon ostal le pri zakonskih določbah, 
gotovo ne bo prinesel zaželenega učinka. 

Glede na sam osnutek zakona pa imamo naslednjo pripombo: 
3. člen govori o tem, da članski delež ne daje pravice do nadomestila in do 

dela dohodka. Ta člen je povezan S 17. členom, ki govori o tem, da morajo 
biti višina in pogoji plačila' deleža različni, glede na gospodarsko moč zadruž- 
nikov in glede na: obseg njihovega gospodarskega sodelovanja z zadrugo. 
Mislimo, da je predlog pretog in Če naj bi. bil že delež različen, potem predla- 
gamo, naj se v zakon zapiše, da so višina in pogoji plačila deleža lahko različni 
glede na gospodarsko moč zadružnikov, ne pa da morajo biti. Različna višina 
deleža namreč ne bi, dajala nobenih različnih vrednosti tistemu, ki bi ta sredstva 
vložil in pa zato, ker imajo nekatere zadruge v SR' Sloveniji še vedno določene 
deleže, ki so jih zadružniki vložili okoli leta 1950, ko so se zadruge ustanavljale 
in so bile enake. 

Potemtakem bi morali za vsakega kmeta ali pa za več skupin kmetov pose- 
bej ugotavljati, kolikšna je njihova gospodarska moč, ki pa se v zadnjem času, 
zelo hitro spreminja. Hvala lepa. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Hvala. Kdo še želi razpravljati? (Ne 
javi se nihče.) Zeli morda besedo še predstavnik predlagatelja? (Ne želi.) 

Končujem razpravo o osnutku zakona in predlagam, da se dogovorimo tako, 
da na začetku zasedanja izvoljena overitelja zapisnika strneta stališča, mnenja 
in predloge, ki smo jih slišali v razpravah o osnutku zakona in o tem obvestita 
pristojna skupščinska zbora. 

Zeli morda še kdo razpravljati o tem predlogu? (Ne.) Predlog dijem na 
glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sprejet in sta overitelja dobila nalogo, da o sta- 
liščih obvestita pristojna skupščinska zbora. 

Preden preidemo na obravnavo 2. točke, bi prosil tovariša sekretarja Savina 
Jogana, da nas obvesti, o navzočnosti delegatov občin, kolikor so podatki zbrani. 

5 a. vin Jogan: 1. Iz pooblastil, ki so jih delegati občin predložili do 
začetka zasedanja, sklepam, da prisostvujejo današnjemu zasedanju delegati 
vseh občin, v SR Sloveniji, razen delegatov občin Hrastnik in Zagorje, ter dele- 
gata mesta Ljubljane. Glede na to, da segajo' vprašanja, ki jih bomo obravnavali 
na današnjem zasedanju, na več področij, so v 13 občinah izvolili po dva, v dru- 
gih pa po enega delegata za vse točke dnevn,ega reda. 

2. Glede na družbeno funkcijo, ki jo opravljajo v občini, je sestav delegatov 
takšen: 

31 delegatov je izvoljenih iz vrst predsednikov ,in podpredsednikov skupščin 
ter predsednikov zborov občinske skupščine; 

24 jih je predsednikov ali članov svetov oziroma odbornikov v občinski 
skupščini oziroma predsednikov upravnih odborov samoupravnih skladov 
v občini; 

9 delegatov je tajnikov ali delavcev v občinski upravi; 
6 delegatov je predstavnikov organizacij združenega dela; 
1 delegat pa je po svoji funkciji član občinske konference Zveze komunistov 

Slovenije. 
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Predsedujoči Marjan Orožen: Hvala lepa! Prehajamo na 2. točko 
dnevnega reda, to je na obravnavo predloga za izdajo zakona za. spre- 
membo in dopolnitev zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča ter 
predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi 
določenih vprašanj s področja graditve investicijskih objektov. 

Gradivo k tej točki vam je bilo poslano dne 4. novembra tega leta. Njegov 
predlagatelj je skupščina občine Ljubljana-Mpste-Polje. 

Čeprav odlok o začasni ureditvi sklica in dela zasedanja delegatov< občin 
v skupščini SR Slovenije določa, da delegati na zasedanju praviloma obravna- 
vajo posamezne akte v fazi osnutka, smo se tokrat odločili za obravnavo v prvi 
fazi, torej za obravnavo predloga za izdajo zakona oziroma zakonodajno pobudo. 
Gre namreč za to, da bi se z načelnim mnenjem o predlagani spremembi ome- 
njenih dveh zakonov dejansko odločili ne samo o potrebi take rešitve,, ampak 
tudi o konkretni vsebini predlagane rešitve v teh predlogih. Zaradi tega je zako- 
nodajno pobudo skupščine občine Ljubljana-Moste-Polje podprlo še deset občin- 
skih skupščin, kar si po svoje lahko tolmačimo kot predlog za obravnavanje 
zakonodajne pobude na zasedanju delegatov občin, ker gre torej v tem primeru 
za predlog, ki prizadene večje število občin. Ce bi pri današnji razpravi in gla- 
sovanju zakonska pobuda skupščine občine Ljubljana-Moste-Polje dobila po- 
trebno večino, bi jo kot zakonodajno pobudo zasedanje delegatov občin posre- 
dovalo pristojnima skupščinskima zboroma. 

K razpravi o tej točki dnevnega reda so bih vabljeni tudi predstavniki 
republiškega sekretariata za urbanižem. Prisoten je tovariš dr. Miroslav Saje, 
prisostvuje pa tudi tovarišica Lojzka Stropnik, predsednica odbora republi- 
škega zbora za urbanizem, stanovanjsko in komunalno gospodarstvo;. 

Uvodno besedo bo imel tovariš Peter Zupančič, delegat občine Ljubljana- 
Moste-Polje. 

Peter Zupančič: Dal bom dodatno obrazložitev k zakonodajni pobudi 
skupščine občine Ljubljana-Moste-Polje. 

Financiranje urejanja stavbnih zemljišč ureja 8. člen zakona o urejanju 
in oddajanju stavbnega zemljišča (Uradni list SRS, št. 42/66). Po določbah tega 
člena so možni trije viri financiranja: 1. občina, 2. komunalne delovne organi- 
zacije in 3. investitor. 

V zakonu ni nobene določbe o tem, da je eden ali drugi zavezanec dolžan 
prispevati ali pred pričetkom gradnje, ali pred izdajo gradbenega dovoljenja, 
ali po vseh opravljenih delih in podobno, kar bi bilo bistveno. Zakon je določil, 
da je investitor dolžan prispevati le k stroškom priprave zemljišča, kolikor 
gradi v etapi urejanja, če gradi izven etape, pa je dolžan nositi tudi dejanske 
stroške opremljanja zemljišč. 

Skupščine občin so v okviru svojih možnosti prispevale pretežno h. gradnji 
primarnih objektov komunalnih naprav, na primer zbiralnikov, in k rekonstruk- 
ciji obstoječih naprav. V Ljubljani so ti stroški veliki, ker je komunalna dejav- 
nost stalno v zaostanku z gradnjo stanovanjskih objektov. Zaradi pomanjkanja 
sredstev občine niso sprejele etap urejanja zemljišč. V SR Sloveniji je od 
59 občin sprejela etapo urejanja zemljišč le celjska občina, in sicer od sprejetja 
zakona leta 1966 do sedaj. Komunalne organizacije financirajo gradnjo komu- 
nalnih naprav iz kreditov bank, ki delno pomagajo reševati to vprašanje, vendar 
še zdaleč ne zadovoljivo, to je tako, da bi lahko gradili komunalne naprave 
vzporedno s potrebami stanovanjske gradnje. 
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Tretji zavezanec, to je investitor, se je plačevanju ogibal, kar je bilo možno, 
ker zakon ni določil, kdaj mora izpolniti obveznosti. Vso dokumentacijo za 
gradnjo je lahko pridobil, ne da bi se moral zavezati, da bo prispeval h gradnji 
komunalnih naprav, ki jih bo prej ali slej nujno potreboval. Investitor je bil 
pripravljen plačati za neopremljeno zemljišče lastniku tudi po več kot 100 dinar- 
jev na kvadratni meter. Kolikor bi bilo zemljišče družbeno, tako da bi ga pri- 
stojna organizacija lahko komunalno uredila za gradnjo, bi za zemljišče, ki bi 
bilo tudi že komunalno opremljeno-, plačal približno toliko ali še manj kot za 
neopremljeno zemljišče zasebnemu lastniku. Kljub temu, da investitor ni prispe- 
val, ali pa je plačal le minimalni prispevek k stroškom urejanja, je vendar 
kmalu zahteval od družbe, da mu uredi ceste, kanalizacijo, vodovod, kar je 
tudi končno dobil. 

Drugačno stanje je tam, kjer investitor gradi na zemljišču, ki je bilo 
družbena lastnina, in ki ga je moral najprej dobiti od občine ali od pooblaščene 
organizacije. V teh primerih ima družba možnost, da že ob dodelitvi zemljišča 
zaračuna tudi stroške urejanja. V primeru blokovne gradnje kupec že v kupni 
ceni stanovanja plača tudi prispevek k stroškom, urejanja. 

Takšno stanje je povzročilo, da se je ustvarilo mnenje, kako, je individualna 
gradnja cenejša, kar pa je bilo seveda res le fiktivno, ker vemo, da individualna 
gradnja v resnici ni cenejša in tudi ne more biti. 

Poleg tega se pojavlja še druga anomalija. Kupec stanovanja v bloku mora 
običajno plačati tudi stroške urejanja za investitorja individualne gradnje, ki 
je gradil na svojem zemljišču in se je zato lahko izognil plačilu prispevka. To je 
predvsem pri zazidalnih načrtih za mešano zazidavo. Gradnja, posebno indi- 
vidualna, se je vrsto let intenzivno širila, ne da bi se vzporedno zagotavljala 
sredstva za urejanje stavbnih zemljišč. To je povzročilo komunalno zaostalost 
mest in krajev, kar pa pomeni poostritev vprašanja preskrbljenosti s čisto 
vodo, neurejenost cest, odplak in odpadnih voda, izpade električnega toka in 
podobno. To stanje se bo le še slabšalo, kolikor tega ustrezne zakonske določbe 
ne bodo čimprej sanirale. V ilustracijo naj navedem, da je na primer na območju 
občine Ljubljana-Moste-Polje predvidena gradnja individualnih hiš na okoli 
1200 parcelah. Prispevek k stroškom komunalne ureditve teh parcel bi znašal 
okoli 5 milijard starih dinarjev, kar hkrati pomeni, da bo ravno toliko sredstev 
izgubljenih za družbo, če jih ne bo pravočasno pridobila in to od investitorjev, 
ki bodo komunalne naprave uporabljali oziroma jih potrebovali. 

Soglašati moramo, da je obstoječe stanje v gospodarstvu nedopustno. Tega 
se zaveda veliko število slovenskih občin, kar potrjujejo njihova soglasja k zako- 
nodajni pobudi skupščine občine Ljubljana-Moste-Polje. Poleg petih ljubljan- 
skih občinskih skupščin in poleg skupščine mesta Ljubljana se je temu predlogu 
po naših podatkih pridružilo tudi osem slovenskih občinskih skupščin, kar še 
bolj utemeljuje potrebnost predlaganih sprememb oziroma dopolnitev, ki jih 
je predlagala skupščina občine Ljubljana-Moste-Polje. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Želi morda besedo predstavnik repu- 
bliškega sekretariata za urbanizem? (Ne želi.) Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? Besedo ima tovarišica Lojzka Stropnik. 

Lojzka Stropnik: Tovarišice in tovariši! Ko je odbor republiškega 
zbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo razpravljal 
o tej zakonodajni pobudi, so se poslanci s predlagateljem strinjali, ker so 
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menili, da pomanjkljiva zakonodaja omogoča stanje, v katerem so investitorji, 
ki grade na svojem zemljišču, ki uveljavljajo prednostno pravico gradnje za 
razlaščena zemljišča ali pa pridobe zemljišče za gradnjo brez natečaja, v bistveno 
boljšem položaju od tistih, ki pridobe zemljišče prek natečaja. 

Prvi se plačilu stroškov za urejanje zemljišč v večini primerov izognejo, 
za druge pa je plačilo teh stroškov določeno že v pogojih natečaja. Ker so 
v prvem primeru investitorji večinoma občani, prihaja do diskriminacije druž- 
benih investitorjev, kar bi bilo treba po mnenju odbora čimprej odpraviti. 
Posebno pa zato, ker občani kasneje občino izsiljujejo, naj jim zemljišča komu- 
nalno ureja. 

Poleg tega določbe 19. člena temeljnega zakona o graditvi investicijskih 
objektov zavezujejo investitorja, da mora za izdajo gradbenega dovoljenja 
pridobiti določena soglasja, s katerimi se zavarujejo javni interesi. Poslanci 
menijo, da je tudi komunalna opremljenost zemljišča javni interes, ki ga je 
treba zaščititi, in se zato strinjajo s spremembo zakona o ureditvi določenih 
vprašanj s področja graditve investicijskih objektov. Tako odbor republiškega 
zbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo podpira zako- 
nodajno pobudo za spremembo obeh zakonov. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima 
tovariš Lado Škraiban, delegat občine Ljubljana-Bežigrad. 

Lado Skraban: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Občina LjubljanarBežigrad podpira prizadevanja občine Ljubljana-Moste-Polje, 
da investitorji-občani z enako obveznostjo prispevajo sredstva za urejanje stavb- 
nega zemljišča. Pri tem izhajamo* iz sedanjega neenakopravnega položaja 
občana-graditelja, ki kupi stanovanje in občana-graditelja, ki gradi na lastnem 
stavbnem zemljišču oziroma zemljišču, do katerega ima prednostno pravico. 

2e ob razpravi o resoluciji o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospo- 
darstva je na zasedanju delegatov občin naša občina opozorila na to, da neka- 
tera vprašanja s področja stavbno^-zemljiške politike zakonsko niso urejena in 
da je z zakonom o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča naložena občini 
dolžnost, da —-v skladu s predvideno etapo ureditve stavbnega zemljišča — 
financira graditev komunalnih objektov in naprav primarnega ter sekundar- 
nega pomena. Zakon, ki je to dolžnost naložil občini, teh sredstev ni zagotovil, 
občina pa jih nima. 

Če je na primer na območju naše občine porabljenih v letu 1970 za urejanje 
stavbnih zemljišč okoli 33 milijonov novih dinarjev, v letu 1971 pa se pred- 
videva poraba okoli 37 milijonov novih dinarjev, celotni proračun občine za 
letošnje leto pa znaša okoli 27 milijonov dinarjev, je jasno, da občina ne more 
financirati urejanja stavbnih zemljišč, tudi če porabi vsa sredstva proračuna. 

Da tovrstnih kreditov ni možno najeti v potrebni višini, menim, da ni treba 
posebej poudarjati. Žal lahko tudi nadalje ugotavljamo, da se v resoluciji o na- 
daljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva, ki je bila v razpravi, še vedno 
predvideva, da bo občina urejala oziroma zagotavljala sredstva za urejanje 
stavbnih zemljišč in tako vplivala na pocenitev stanovanjske graditve. Res bi 
radi vedeli, kako in od kod? 

Navedel bi drugo vprašanje. Ali lahko upoštevamo kot sprejemljivo, da 
nekateri interesenti za stanovanja plačajo stroške urejanja z nakupom stano- 
vanja tudi za tiste, ki ali grade hiše v isti soseski na stavbiščih, ki so si jih 
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pridobili na podlagi prednostne pravice, ali grade na lastnem zemljšču, ali že 
imajo hišo, soseska pa komunalno še ni opremljena? 

Večkrat smo opozarjali pristojne organe, da to vprašanje ni urejeno, vendar, 
kakor kaže, naša prizadevanja niso bila uspešna. Kako naj si drugače tolmačimo 
nekatera stališča v razpravi organov skupščine, kakor smo lahko ugotovili iz 
gradiva: poslancem in iz časopisja, da predložene spremembe vsebinsko niso 
utemeljene, saj očitno favorizirajo občino in organizacijo za urejanje nasproti 
investitorjem. 

Očitno je res, da je nekdo, favoriziran. Trdimo pa, da to ni občina. Favori- 
ziran je tisti zasebni graditelj, ki gradi na lastni ali prednostni parceli, ker ne 
prispeva k stroškom za komunalno ureditev. Te naj zanj plača ali občina ali 
kupec stanovanja v bloku. Nikogar ne moti, če se tak graditelj okorišča na tuj 
račun, pri tem pa vneto trdimo, da je zasebna gradnja cenejša kakor blokovna, 
ker vključuje zasebno iniciativo, kar pa je v nasprotju z vsemi izkušnjami tudi 
drugod po svetu, kjer je gradnja zasebne hiše dražja kot blokovna. 

V takih razmerah, kot sem jih omenil, je cenejša gradnja na tuj račun 
povsem razumljiva. V razpravi v organih skupščine je ugotovljeno, da problem 
sicer obstaja, vendar ga v okviru sedanjih zakonov ne kaže reševati, ampak 
v okviru novih zakonov, ki bodo sprejeti v letu 1972, ko naj se to vprašanje 
temeljito prouči. 

Problem je torej treba rešiti sistemsko. Podpiramo tak pristop k reševanju 
vseh problemov. Vendar pride človeku nehote na misel humor, ki je bil nedavno 
objavljen menda v »Politiki«. Dva novinarja sta prišla v kraj, kjer so ljudje 
živeli, kakor da bi bili še v kameni dobi. Ko sta jih z vseh strani fotografirala, 
vpraša eden drugega: »Kaj misliš, kolega, kaj je vplivalo na te ljudi, da še žive 
v kameni dobi?« Ta mu pa odgovori, — citiram v originalu: »Valjda još traže 
— sistemska rešenja .«< 

Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 'S to prispodobo nisem 
hotel omalovaževati dela organov skupščine ali kakšnega drugega organa, 
ampak sem hotel le opozoriti na to, da je vprašanje zelo pereče, da ga ne 
moremo odlagati, ker ga že preveč dolgo rešujemo, pa ga še nismo rešili. Ne 
bi radi sprejeli odgovornosti pred občani, ki bodo enkrat morali seči v žep in 
zagotoviti sredstva za komunalno ureditev oziroma za opremljanje naših naselij. 

Rad bi z zgledom opozoril na to, da bi na primer neka občina v Ljubljani 
morala po sedanjih cenah zagotoviti med štirimi in petimi milijardami starih 
dinarjev, če naj bi komunalno opremila določeno naselje. In ta občina, je izgu- 
bila pravdo na sodišču, ko je predpisala obveznost zasebnih graditeljev za pri- 
spevek za komunalno ureditev zemljišč. Sreča je, da družbeni sektor v primerih, 
ko se grade stanovanja za trg, tudi prispeva za komunalno ureditev, sicer bi 
stanovanjska gradnja še bolj stagnirala. 

Pri vsem tem sedaj ne postavljamo vprašanja, ali je v skladu z ustavo, 
da je z zakonom naložena občini določena obveznost, ne da bi zakonodajalec 
zagotovil oziroma omogočil, da se zagotovijo sredstva. 

Problem je treba nujno rešiti in to čimprej. Zato zahtevamo, da še predlog 
skupščine občine Ljubljana-Moste-Polje vzame v postopek in sprejme. Ko pra- 
vim, zahtevamo, so mi znane pristojnosti tega zasedanja. S tem hočem le 
poudariti, da je problem neodložljiv. Pristojnim organom tudi prepuščamo vso 
pobudo, da najdejo ustrezno zakonsko rešitev, če menijo, da predlagana spre- 
memba ne bi bila primerna. 



16. zasedanje 627 

Problema ne moremo odlagati. Zahteva namreč hitro ukrepanje, da se 
izognemo še večji škodi, kot je že nastala, pa ne po krivdi občin. Hvala lepa! 

Predsedujoči Marjan Orožen : Kdo še želi razpravljati? Besedo ima 
tovariš Peter Zupančič. 

Peter Zupančič: Ker gre v obeh primerih za manj obsežna in zaple- 
tena predloga za spremembo zakonov, bi predlagal, da se oba predloga v pri- 
stojnih skupščinskih zborih obravnavata po skrajšanem postopku. Torej naj se 
združita predloga za izdajo in osnutka zakonov v eno fazo v smislu 294. člena 
poslovnika skupščine Socialistične republike Slovenije. Prosil bi, da se delegati 
občin odločijo, o tem predlogu. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Hvala. Besedo ima tovariš Janko Ces- 
nik, predsednik zakonodaj no-pravne komisije skupščine SR Slovenije. 

Janko Česnik: Tovariši delegati! V celoti se strinjam z govornikom, 
ki je govoril pred mano, naj ugotovimo, da problem resnično obstoji, naložimo 
pa naj pristojnim organom, da čimprej poiščejo najustreznejšo rešitev. Mislim, 
da je bilo tudi v nekaterih odborih skupščine dano mnenje, da predlagana 
rešitev ni najbolj ustrezna in da bi bilo treba problem rešiti v okviru sistemskih 
rešitev. Seveda ne tako kot v kameni dobi, ampak čimprej, kar pomeni ob revi- 
ziji zakona v naslednjem letu. Predlagana rešitev ni najbolj primerna. V mislih 
imam predlog predlagatelja, naj bi bilo plačilo obveznosti oziroma izvršitev 
pogodbe pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Mislimo, da je taka rešitev 
izredno slaba, ker bi izdajo gradbenih dovoljenj še podaljšala. Niso namreč 
predvidene posledice, ki lahko nastanejo iz tega, na primer »črne gradnje« itd. 
Zdi se mi, da tak pogoj glede izdaje gradbenega dovoljenja ni primeren. Občina 
ima možnost zahtevati plačilo za komunalno urejenost zemljišča prek sodišča. 
To je bilo že izrecno poudarjeno. Mislim, da je treba te stvari še pravilneje 
postaviti. Večinoma prihaja do takih zamud zaradi neurejenosti sosesk oziroma 
zaradi neurejenosti priprav in načrtov za gradnjo komunalnih naprav in ure- 
ditev stavbnih zemljišč. 

Zato bi podprl predlog, da se to vprašanje čimprej reši. Vendar je imela 
tudi zakonodajno-pravna komisija, in tudi osebno imam pomisleke, da se to 
reši tako, da se postavi kot pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Gradbeno 
dovoljenje je po svoji vsebini že tako obremenjeno z vsemi mogočimi soglasji, 
da bi ga ta pogoj še bolj obremenjeval in bi še bolj podaljševal rok za izdajo 
dovoljenja. 

Osebno tudi mislim, da ne bi dosti, pridobili, če bi upoštevali tako rešitev. 
S klavzulo, da je investitor dolžan skleniti pogodbo, še nismo nič dosegli. Da pa 
je investitor dolžan poravnati obveznosti, tega pa najbrž spet ne moremo dolo- 
čiti. V zvezi s tem so torej še nekatera odprta vprašanja, ki bi jih bilo treba 
v tem postopku na najprimernejši način rešiti. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima 
tovariš dr. Miroslav Saje. 

Dr. Miroslav Saje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Republiški sekretariat za urbanizem je v sedanjih razpravah pred izvršnim 
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svetom in organi skupščine zagovarjal stališče predlagatelja. Tudi on je uvidel 
potrebo, da se lotimo revizije konkretnega instituta, ki ureja oddajanje in 
urejanje stavbnega zemljišča, vendar je opozoril na nekatere okoliščine, ki 
kažejo na to, da v tem času ne bi bilo primerno, da se s posamičnimi revizijami 
pristopi k normativnemu urejanju kompleksnega komunalnega gospodarstva, 
kamor spada tudi urejanje in oddajanje stavbnega zemljišča. Predvsem je sekre- 
tariat opozoril, da smo v fazi, ko preneha temeljni zakon o graditvi investicijskih 
objektov, na katerega se tudi predlagana sprememba navezuje, in da bomo 
pripravili nov republiški gradbeni zakon, ki bo moral v prihodnje opustiti vsa 
tista svoja finančna oznanila, ki jih danes temeljni zakon o graditvi investicij- 
skih objektov vsebuje in ki bi moral predvsem normirati gradbene okoliščine in 
gradbene odnose na tem področju. 

Nadalje smo opozorili, da odnosi med investitorjem in delovno organizacijo 
za urejanje zemljišč oziroma občino niso po zakonodajni pobudi postavljeni 
v enakopraven odnos. Po zakonodajni pobudi bi delovne organizacije za urejanje 
zemljišč pridobile poseben in izjemen položaj v razmerju do vseh drugih delov- 
nih organizacij, kar po našem mnenju ni v skladu z razvojem našega družbeno- 
političnega sistema, ki je proti vsem monopolnim oblikam gospodarjenja z druž- 
benimi sredstvi'. Tega pri tej obravnavi ne smemo pozabiti. 

Končno smo bili mnenja, da so vprašanja, ki se obravnavajo prek pogodbe 
med investitorjem in delovno organizacijo, tipični premoženjsko-pravni odnosi 
med tema dvema subjektoma in da jih ni mogoče navezovati na potek uprav- 
nega postopka, katerega poglavitna naloga je, da odkrije, uskladi in zavaruje 
javne interese, kot je to primer pri lokacijskem in gradbenem dovoljenju. 

Tudi okoliščina, da je investitor postavljen pred dejstvo, da je odvisen od 
soglasja delovne "organizacije, je določen izjemen pravni položaj v našem prav- 
nem sistemu. Najbrž na področju komunalnega gospodarstva takega posebnega 
statusa ne bi mogli zagovarjati. 

Ne glede na okoliščine, na katere smo opozarjali, se s predlogom načeloma 
strinjamo. Menimo pa, da ibi bilo treba vprašanja bolj temeljito proučiti in 
rešitev smotrno vključiti v kompleksen sistem financiranja, urejanja in uporabe 
stavbnega zemljišča. Ne glede na to, ali bodo sprejeti naši pomisleki, ki se 
v glavnem razhajajo v odnosu do zakonodajne pobude glede roka za realizacijo, 
bi rad opozoril, da bi sprejetja obravnavane pobude ne mogli šteti kot okoliščino, 
ki bi nam bistveno pripomogla in izboljšala smer naše urbanizacije, odpravila 
špekulacijo z zemljišči in druge anomalije na tem področju, ki so se nakopičile 
s časom. Za odpravo teh pomanjkljivosti se bo treba lotiti temeljite revizije 
sedanje zemljiške politike in z njo vred tudi oceniti, ali je sedanji sistem ure- 
janja in oddajanja stavbnih zemljišč še primeren način za ureditev pomembnih 
družbenih vprašanj, ki se navezujejo na investicijsko in stanovanjsko graditev, 
za katero pravkar postavljamo temelje nove politike in normativne ureditve. 

Da bi lahko razrešili vsa ta vprašanja, je potrebno, da na podlagi strokovnih 
analiz in študij ugotovimo vse dejavnike in vse okoliščine, ki so poštah ovira 
za organizirano urejanje zemljišč in s tem za pospešeno stanovanjsko in drugo 
gradnjo. Republiški sekretariat za urbanizem bo v sodelovanju z inštitutom za 
komunalno gospodarstvo univerze v Ljubljani pripravil do srede prihodnjega 
leta kompleksno analizo vseh temeljnih vprašanj s tega področja ter na njeni 
podlagi skupaj z občinami tudi pripravil ustrezne normativne akte. Presoditi 
morate, ali je potrebno, da zakonodajno pobudo realiziramo že sedaj, ali pa na 
podlagi kompleksne temeljite presoje v odnosu do perspektive. Hvala! 
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Predsedujoči Marjan Orožen: Besedo ima tovariš Polde Maček, dele- 
gat občine Ljubljana-Moste-<Polje. 

Polde Maček: Tovarišice in tovariši delegati! Strinjam se s tem, kar 
je rekel tovariš dr. Miroslav Saje. Ne verjamem pa, da bo problem zemljiške 
politike rešen v prihodnjem letu. Povedati vam moram, da smo sistemsko reši- 
tev terjali pred tremi leti in nanjo še nismo dobili odgovora. Reči vam moram, 
da smo takrat predlagali — in mislim, da je to bistveno — da spremenimo 
naš odnos do zemljiške politike. Mislim, da smo danes še vedno v fazi ko se 
z zemljo kot dobrino posebnega družbenega pomena lahko prekupčuje, svobodno 
trguje, zemlja se lahko odtujuje, preprodaja itd. Pri tem gre tako- za kmetijska 
kot tudi za stavbna zemljišča. V naši občini smo registrirali v pol leta 
180 pogodb o prodaji in prekupčevanju zemlje; med temi je veliko kupcev, ki 
kupujejo zemljo za vikende, kupujejo tudi po 8000 m2, pri čemer smo popolnoma 
nemočni. 

Kot sem že rekel, je bila naša pobuda dana pred tremi leti. Reči pa moram, 
da za zdaj še ni narejenega ničesar sistemskega in tudi ne verjamem, da bo to 
narejeno v naslednjem letu, čeprav vsi zatrjujejo, da je treba zadeve v zveza 
z zemljišči čimprej urediti, morda z razširitvijo stavbnega zemljišča z zakonom, 
kar so sprejele vse republike razen SR Slovenije, ali pa z drugo nacionalizacijo 
oziroma na podlagi določenega reda, z zakonom ali z drugimi regulativnimi 
ukrepi. 

Že tri leta pišemo, kako se z zemljo prekupčuje oziroma dela itd. Ce bi 
imeli ta instrument urejen ter rešen naš odnos do> zemlje in če bi poznali odgo- 
vor na vprašanje, kaj je zemlja, potem mislim, da tudi sprememb oz. zakonov, 
ki jih predlagamo, ne bi bilo treba. Z zemljo bi razpolagal tisiti, ki usmerja 
gradbeno politiko tako na področju stanovanjske kot tudi industrijske gradnje 
v Ljubljani, in mislim, da so to ljubljanske občine skupno z mestno skupščino. 
Ker tega ni, pa je kot posledica prišlo do anomalij, ki jih je navedel tovariš 
Peter Zupančič in zaradi česar predlagamo spremembo tega zakona. Nisem pre- 
pričan, da je to taka sistemska ureditev, ki lahko zdrži dolgo časa, mislim pa, 
da je pametna in da je potrebna zato, da bo zdržala vsaj toliko časa, dokler 
sekretriat za urbanizem ne najde boljših sistemskih rešitev. Ob tem se sprašu- 
jem, ali je v prihodnje sploh potrebno, da bo to ravno sekretariat. 

Ob ustavnih spremembah se najbrž še nismo dokončno dogovorili, ali je to 
tisto področje, ki ga bo urejala republika, ah pa je to tisto področje, ki ga 
bodo urejale občinske skupščine, mestne skupščine, ki poznajo konkretne 
situacije in tudi problematiko najbrž bolj kot pa kdo v vrhu. 

Razpravljal bi še o tem, kar je povedal tovariš Janko Cesnik. Povzel je 
razpravo v odborih. Iz njegove razprave sledi, da je zelo daleč od tega problema. 
Konkretna situacija je popolnoma drugačna, kot pa jo je lahko razbral iz izjav 
nekaterih članov odborov. Ne gre za to, da bomo podaljševali postopek v zvezi 
z izdajo gradbenega dovoljenja in tudi ne gre za to, da bi favorizirali organi- 
zacije za urejanje zemljišč, ki se ukvarjajo s komunalno politiko. Občina je usta- 
novila organizacijo za urejanje in oddajanje zemljišč; to je naša organizacija. 
Ta organizacija pridobi zemljišče in oceni, kolikšni so stroški, ki so potrebni 
za ureditev zemljišča na podlagi izračunov, ki jih potrdi občinska skupščina. 
Obračunsko območje, kjer se kaj gradi, potrjuje občinska skupšina. To pomeni, 
da pri tem ne more biti kakšnega »žongliranja« in »ping-ponga«. Občinska skup- 
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ščina lahko pri izračunu obračunskega območja ugotovi, koliko sredstev ima 
občina, koliko jih imajo komunalne organizacije, koliko je bančnih sredstev, 
preostalo pa pokrije investitor, če hočemo, da bo> posamezna soseska komunalno 
opremljena in urejena. Mislim, da tu ni nobenega problema. Obračunska 
območja so izračunana. Občan, ki želi gradbeno dovoljenje, mora prinesti 
13 dovoljenj. Strinjam se, da je 13 dovoljenj morda preveč. Poglavitno pa je, 
da bo podpisal pogodbo z obveznostjo, da bo svoje zemljišče tudi komunalno 
opremil. Za tistih 13 dovoljenj pa menim, da se lahko pogovarjamo, ali so 
potrebna ali ne. Soglasje komunalne organizacije, da mu bo priključila vodovod, 
pomeni tudi določeno pogodbo. Od komunalne organizacije mora prinesti 
soglasje, da mu bo priključila vodovod. Nasprotujem pa temu, da bi podpisal 
pogodbo in se zavezal, da bo to tudi plačal. Zato mislimo, da je naš predlog tak, 
da bo zemljišče mogoče tudi komunalno opremiti v interesu občana in občine. 

Reči moram, da. morda za nekatere občine, ki imajo na področju stanovanj- 
ske in industrijske gradnje manj problemov in manj gradenj, to ni tak problem. 
Za samo Ljubljano, kjer se gradi od 3000 do 4000 stanovanj, pa je to velik 
problem, hkrati ko imamo danes vedno večji pritisk na individualno gradnjo, 
kar tudi ni v našem interesu. Seveda so te razlike pričujoče. Danes imamo že 
50:% individualnih graditeljev in lastnikov vikendov. Od nobenega lastnika 
vikenda ne moremo zahtevati, da plača za komunalno ureditev, pa čeprav jih 
je okoli Ljubljane že veliko. Mislim, da je precej takšnih, ki nimajo interesa, 
da bi karkoli prispevali, ampak računajo na to, da jim bo to uredila občina 
oziroma družba. Vztrajam v imenu ljubljanskih občin in skupščine mesta Ljub- 
ljana na tem, da gre ta zakonodajna pobuda v obravnavo ter vas prosim — 
kolikor mislite, da je potrebno — da jo tudi sprejmete. 

Na sistemske rešitve pa bomo še čakali in vem, da prej kot v dveh letih ne 
bodo sprejete. Naj omenim primer zakonodaje na področju stanovanjskega 
gospodarstva, ki bi jo morali sprejeti lansko leto. O tem govorimo že tri leta 
in vidimo, da bomo to lahko sprejeli šele konec tega leta. Zato menim, da 
rešitev ne bo talko hitra, kot je omenil tovariš dr. Miroslav Saje, in zato prosim 
za vso podporo, da bi se to, kar predlagamo, tudi sprejelo. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima 
tovariš Tone Dobrajc, delegat občine Maribor. 

Tone Dobrajc: V imenu občine Maribor izjavljam, da se v celoti 
strinjamo s predlogom, ki ga je dala skupščina občine Ljubljana-Moste-Polje 
in se pridružujem izjavam govornikov, ki so govorili pred mano, da je ta stvar 
dejansko pereča. Zato predlagam, da se ta zakonodajna pobuda sprejme in da 
ne čakamo dolgo na rešitve, ki so dejansko nujne — zlasti v vseh mestih. 
Hvala! 

Predsedujoči Marjan Orožen: Besedo ima tovariš Stanko Kajdiž, 
delegat občine Radovljica. 

Stanko Kajdiž: Prav tako podpiram predlog skupščine občine Ljub- 
ljana-Moste-Polje, ker je naša občina še posebno prizadeta zaradi vprašanj 
individualne gradnje. 

V občini Radovljica imamo 83 % individualne gradnje in samo 17°/» druž- 
bene, kar je predvsem pogojeno z razpršitvijo industrije, lepotami zemljišča in 
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zemljišča in tudi s pritiskom občanov iz sosednjih občin pa tudi z večjimi 
koncentracijami. Sam sem imel prav sedaj velike težave z ureditvijo nekega 
komunalnega naselja, katero smo skušali na podlagi zakona urediti s prispevkom 
o urejanju mestnih zemljišč in ga oddati kot komunalno urejeno zemljišče. 
Vendar smo glede na pomanjkanje sredstev, ki jih občina nima, skušali to 
v dveh etapah. Ljudje so podpisali vse obveznosti, ki naj bi nastale z urejanjem 
zemljišč, o katerih moram reči, da niso visoke. Sedaj pa so zagnali hrup, da te 
stvari niso v redu. Vprašujejo se, kako naj plačujejo take visoke cene za komu- 
nalno urejena zemljišča, ki ne presegajo, mimogrede rečeno, najpotrebnejših 
sredstev za greznico oziroma za ponikalnico. Imamo strahotne težave prav zaradi 
tega, ker občine običajno nimajo sredstev, da bi komunalno urejala zemljišča, 
posebno pa še ne, ker prodajalec zemljišča običajno pobere komunalno rento. 
Prodaja namreč zemljo po 6 oziroma 7 tisoč dinarjev. Zato pa s težavo potem 
izsilimo od graditelja, da plača še dodatne stroške. 

Skratka, vse skupaj je precej neurejeno in zato menim, da je predlog 
skupščine občine Ljubljana-Moste-Polje popolnoma ustrezen in bo do takrat, 
dokler to ne bo popolnoma rešeno, gotovo naredil red. Predlog je precej velika 
pomoč pri že tako zapleteni zadevi, in sicer ne samo prometa z zemljišči in od- 
daje zemljišč, ampak tudi pri individualni gradnji. Mislim, da je to tudi eden od 
načinov, da omejimo individualno gradnjo, ki je sedaj proklamirana kot naj- 
cenejša gradnja, ki pa v nobenem primeru ni najcenejša. 

Moram poudariti, da je pri nas izračunano, da potrebujemo v občini za 
individualno gradnjo poprečno 700 m2 prostora, za družbeno gradnjo, ki je nizka 
gradnja in ni visoka, pa poprečno 70 m2. Prav tako potrebujemo 25 metrov 
kanalizacije pri taki urbanizaciji, ki je za nas sprejemljiva, za individualno 
hišo, medtem ko potrebujemo za družbeno gradnjo pri nizki gradnji 1,5 oziroma 
2 metra kanalizacije. Naj omenim, da je čas gradnje individualne hiše 5 do 
6 let, družbenega stanovanja pa eno leto, da je funkcionalnost hiše v družbeni 
gradnji s 70 m2 boljša kot funkcionalnost hiše v individualni gradnji s 140 m2. 
Lahko se zamislimo, kako pravzaprav zapravljamo denar, ker prisiljujemo 
preproste ljudi, da začno gradnjo tako dragih objektov. Če bi imeli možnost, 
da izračunamo izgubo delovnega časa, delovne sposobnosti delavca, ne samo 
v petih letih, ampak tudi. v nadaljnjih petih letih, ko razmišlja, kako bo odplačal 
posojilo, potem mislim, da spravljamo preprostega delavca-izvajalca v strahotno 
nesrečo. Mislim, da je edina pravilna pot, da enkrat trezno pripravimo te stvari 
in razmislimo o vprašanju zemljišč, vprašanju komunalne opremljenosti in tudi 
usmeritve sredstev in da sprejmemo to, kar je sedaj pred skupščino, glede 
usmerjanja sredstev za družbeno gradnjo takih stanovanj, ki jih zmoremo. 

Vsaj v naši občini zapažamo, da imamo pravzaprav poprečno 100% večji 
stanovanjski prostor kot pa Švedska, ki ima 3000 dolarjev na prebivalca, med- 
tem ko imamo v naši občini 1000 dolarjev na prebivalca. Ne vem, kam to 
pelje. Zato mislim, da je prav, da se predlog sprejme, hkrati pa priporočam, 
da se tudi vsi predpisi, ki jih republiška skupščina pripravlja v zvezi z vsem 
tem področjem, ustrezno dopolnijo in sprejmejo. Hvala lepa! 

Predsedujoči Marjan Orožen: Želi še kdo razpravljati? Besedo ima 
tovariš Marjan Marinšek, delegat občine Velenje. 

Marjan Marinšek: Ker smo v občini Velenje šele prejšnji teden 
v svetu za urbanizem in gradbene zadeve obravnavali zaikonodajno pobudo 
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skupščine občine Ljubljana-Moste-Polje, nismo mogli pravočasno posredovati 
pismenega stališča. 

Izjavljam, da se občina Velenje strinja s tem predlogom in ga pozdravlja. 
Pozdravlja pa tudi predlog, dan na današnjem zasedanju, naj se predlog 
obravnava v odborih po skrajšanem postopku. 

Povedati pa hočem še to, da je tudi pri nas v občini Velenje mnogo takih, 
ki gradijo in ki dobijo stavbne parcele iz naslova prejšnjega lastnika oziroma 
ki so upravičeni, da dobijo stavbne parcele brez natečaja. Še več pa: je tistih, 
ki so sami prišli do naslova prejšnjega lastnika, s tem da so pravočasno kupili 
stavbne parcele, ko so spoznali, da bo določeno območje postalo zazidalno. Se- 
veda teh ne smemo favorizirati, saj mora zakon veljati za vse. Zato nikakor ne 
smemo dovoliti, da jim občina komunalno urejuje zemljišča in plačuje težke 
denarje za komunalno ureditev njihovih zemljišč. Hvala lepa. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Hvala. Besedo ima tovariš Lado Ber- 
nard, delegat občine Skofja Loka. 

Lado Bernard: Tovariši delegati! Sprva nisem imel namena, da se 
oglasim glede tega vprašanja. Vendar so v razpravi obravnavane take stvari, 
da se mi ne zdi dovolj, če samo glasujem, ampak da glede tega tudi nekaj 
povem. 

Ko smo v svetu za urbanizem o tem razpravljali^ smo v celoti podprli 
predlog, ki je bil dan. V imenu občine Skofja Loka izjavljam, da predlog 
podpiram. 

Zbodli pa ste me izjavi, ki sta ju dala tovariša Janko Cesnik in dr. Miroslav 
Saje glede pogoja za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

V naši občini smo pred leti — kasneje pa smo zaradi zakonske pomanjklji- 
vosti morali to opustiti — tako prakso že imeli. Vendar takrat zaradi tega nismo 
imeli črnih gradenj. Danes te prakse ni, imamo pa črne gradnje. Mislim, da 
bomo morali pri črnih gradnjah na stvar gledati drugače. 

Najprej glede tega, da bi bile črne gradnje opravičljive. Nanje ne smemo 
gledati tako zlahka kot doslej in jih moramo drugače reševati. Danes črnih 
gradenj pri nas še ni tako zelo veliko, ampak se kljub temu pojavljajo. Znani 
so mi podatki, da so to že velike številke, na primer v ljubljanskih občinah. Ce 
se bo to tako reševalo, potem bodo »črne gradnje« še nastajale in bomo lahko 
razpravljali tudi o tem, ali je vzrok, da pride do črnih gradenj, tudi v tem, 
da je treba s človekom, ki je lastnik črne gradnje, skleniti pogodbo o vplačilu 
prispevka za komunalno ureditev. 

Opozoril bi na naslednjo stvar. Pri pogodbah je seveda treba biti precej 
previden, namreč da ljudje ne plačujejo stvari, ki jih ne dobijo, ampak da 
plačajo tisto, kar jim je tudi na razpolago. Tako prakso smo imeli in smo 
določili zneske, ki so izhajali iz računov za opremljena komunalna zemljišča. 
To pomeni, da smo tam, kjer smo organizirano gradili, to tudi prenesli navzven 
s pametnim oziroma realnim ovrednotenjem, kaj investitor od tega procen- 
tualno dobi. Ce ne dobi na primer telefona, mu zato ne moremo predpisati 
plačila prispevka, če ne dobi javne razsvetljave, mu zato ne moremo admini- 
strativno predpisati prispevka. Ce pa dobi kanalizacijo oziroma vodovod, 
moramo to ovrednotiti, zato da to tudi plača. Glede tega nismo imeli težav, 
vendar smo od tega odstopili zaradi omenjene zakonske pomanjkljivosti. 
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V zvezi z drugo stvarjo, o kateri je govoril tovariš dr. Saje, to je glede 
favoriziranja organizacij za urejanje komunalnih zemljišč, mislim, da to ni 
pravilno. Njihov izjemen položaj moramo urediti s pomočjo družbene kontrole 
in z drugimi sredstvi. Navsezadnje se sredstva ne zbirajo zaradi delovne skup- 
nosti oziroma osebnih dohodkov v komunalni organizaciji, ampak se zbirajo za 
urejanje mestnih zemljišč. 

Ob koncu bi rekel samo toliko, da občina Škof ja Loka v celoti podpira 
vse razpravljalce, ker so vsi razpravljali v duhu tega predloga, in podpira 
predlog skupščine občine Ljubljana-Moste-Polje, da se predlogi za izdajo obeh 
zakonov obravnavajo po skrajšanem postopku. Hvala lepa! 

Predsedujoči Marjan Orožen: Besedo ima tovariš Mitja Logar, dele- 
gat občine Koper. 

Mitja Logar: Glede na sprejeta stališča skupščinskih organov občine 
Koper, ki so razpravljali o tem vprašanju, podpiram zakonodajno iniciativo 
občine Ljubljana-Moste-Polje. Podpiram jo iz enakih razlogov, kakršne so 
navedli delegati občin, ki so o tem že govorili. Hvala. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Menim, da bi lahko razpravo o tej 
točki dnevnega reda končali. Ali še kdo želi besedo? (Nihče.) 

Imamo dve možnosti. Da glasujemo poimensko, tako da se kličejo delegati 
vseh občin, ali pa da glasujemo z dviganjem rok. Glede na to, da je bila raz- 
prava delegatov vseh občin kljub ugovorom predstavnika republiškega sekre- 
tariata za urbanizem in zakonodajno-pravne komisije dokaj enotna, predlagam, 
da glasujemo z dviganjem rok, in sicer o vsakem predlogu posebej. 

Najprej dajem na glasovanje predlog za izdajo zakona za spremembo in 
dopolnitev zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča. Kdor je za 
predlog, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sprejet soglasno. 
Prehajam na glasovanje o predlogu za izdajo zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja graditve investi- 
cijskih objektov. Kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sprejet soglasno. 
Opredeliti se moramo še glede predloga delegata občine Ljubljana-Moste- 

Polje, naj bi se predlog za izdajo zakona obravnaval po skrajšanem postopku. 
Kdor je za predlog, naj dvigne roko. (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog dobil soglasno podporo vseh delegatov. 
Končujem razpravo o tej točki. Dajem polurni premor. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.05 in se je nadaljevala ob 11.35.) 

Predsedujoči Marjan Orožen: Prehajamo na 3. točko dnev- 
nega reda, to je na predlog zakona o javnih cestah in predlog odloka o raz- 
vrstitvi javnih cest v SR Sloveniji, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil 
izvršni svet. 
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Gradivo za to točko dnevnega reda so vse občinske skupščine prejele 
3. novembra 1971, kasneje pa ste prejeli še pripombe poslovnega združenja 
cestnih podjetij SR Slovenije. Danes ste dobili na klop dopolnilne predloge 
omenjenega združenja ter predloge republiškega odbora sindikatov delavcev 
prometa in zvez Slovenije, poročilo in dodatno poročilo zakonodajno-pravne 
komisije ter skupno poročilo odborov za proizvodnjo in blagovni promet gospo- 
darskega in republiškega zbora. Prejeli ste tudi amandmaje ljubljanskih, gorej- 
skih in goriških občin k predlogu zakona in k predlogu odloka. 

Predstavniki predlagatelja pri tej -točki dnevnega reda so Boris Vadnjal, 
član izvršnega sveta; Ljubo Levstik, pomočnik republiškega sekretarja za 
gospodarstvo; Lojze Blenkuš, direktor cestnega sklada SR Slovenije; Ivo Ber- 
nard, pomočnik direktorja cestnega sklada SR Slovenije. Na seji so navzoči 
še Milan Kristan, predsednik upravnega odbora cestnega sklada, predsednik 
odbora za družbenoekonomske odnose republiškega zbora ter predsednik zako- 
nodajno-pravne komisije skupščine SR Slovenije. 

Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda bo imel tovariš Ljubo 
Levstik. 

Ljubo Levstik: Spoštovani tovariš predsednik, spoštovani tovariši 
delegati! V predlogu zakona o javnih cestah, ki je danes v razpravi, so upo- 
števane vse pripombe, ki so bile izrečene v odborih in obeh zborih skupščine 
SR Slovenije, kakor tudi pripombe in predlogi, izrečeni na zasedanju delegatov 
občin v razpavi o osnutku zakona o javnih cestah. Upoštevane so tudi pripombe, 
ki so jih številne občine pismeno posredovale sestavljalcem tega zakona. 

O zakonu o cestah in odloku o razvrstitvi cest v SR Sloveniji so tekle široke 
razprave tudi na bazenskih posvetih z občinami. Pripombe in predlogi, izrečeni 
na teh posvetih, so upoštevani v obeh zakonskih dokumentih. 

V času izdelave predloga zakona so bile sprejete dopolnitve k zvezni ustavi 
in ustavni zakon za izvedbo zveznih ustavnih amandmajev. V javni razpravi 
je že bil osnutek amandmajev k ustavi Socialistične republike Slovenije. Proti 
pričakovanju je ustavni zakon za izvedbo zveznih ustavnih amandmajev podalj- 
šal veljavnost večine določil temeljnega zakona o cestah ter določil rok njegove 
uskladitve z zvezno ustavo do konca 1972. leta. Omenjene spremembe so zahte- 
vale podrobno preverjanje, ali predlog republiškega zakona o javnih cestah ni 
v nasprotju z ustavnimi spremembami in temeljnim zakonom o javnih cestah, 
katerega veljavnost je podaljšana. Ugotovljeno je, da je predlog zakona, ki je 
danes pred vami, usklajen z zvezno ustavo in z določili temeljnega zakona 
o javnih cestah. Menimo, da pri bodočem usklajevanju temeljnega zakona 
z ustavnimi amandmaji ni pričakovati takšnih sprememb, ki bi zahtevale 
bistveno revizijo predloženega republiškega zakona. To pomeni, da je pot za 
sprejetje sistemskega republiškega zakona o javnih cestah odprta in da je 
potrebno na njej vztrajati, da bi po večletnih prizadevanjih in vsestranskih 
preverbah dokončno in kompleksno uredili sistem upravljanja in gospodarjenja 
z javnimi cestami na način, ki najbolj ustreza potrebam in pogojem v naši 
republiki. 

Upravljanje in gospodarjenje z javnimi cestami je namreč tisto področje, 
kjer je potrebno čimprej uveljaviti samostojnost in državnost republike. Ome- 
niti moramo, da smo na pragu sprejemanja in izvajanja dolgoročnega in sred- 
njeročnega programa razvoja javnih cest v SR Sloveniji in da mora program 
sloneti na zakonsko' jasno opredeljenih osnovah cestnega gospodarstva. O 
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predlogu zakona o javnih cestah so doslej razpravi j ah vsi pristojni odbori 
skupščine SR Slovenije in zakonodajno-pravna komisija. 

Pristojni odbori skupščine in zakonodajno-pravna komisija niso imeli 
bistvenih pripomb k predlogu zakona, bilo pa je izrečenih in sprejetih več 
redakcijskih amandmajev pravno-tehničnega značaja in dopolnitev, ki prispe- 
vajo k večji jasnosti besedila zakona. Bistvene pripombe so bile izrečene le na 
seji odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo ter 
odbora za . družbenoekonomske odnose repubhškega zbora. Te pripombe se 
nanašajo na sestavo skupščine republiške skupnosti za ceste, v kateri naj bi 
bili v večji meri in neposredno zastopam uporabniki cest in sicer po kriteriju 
višine finančnih sredstev, ki jih prispevajo za ceste; na urejanje odnosov med 
skupnostmi za ceste in cestnimi podjetji, ki naj bi se urejali na podlagi pogodbe 
in samoupravnega sporazuma z izključitvijo možnosti, da skupnost za ceste 
ustanavlja lastne tehnične enote za dela na vzdrževanju magistralnih in regio- 
nalnih cest; na obseg republiških in občinskih cest ter predloge, naj bi se več 
cest in s tem tudi več sredstev za ceste preneslo v upravljanje občin, naj bi 
republiška skupnost upravljala samo z magistralnimi cestami, upravljanje 
z regionalnimi cestami pa se z zakonom zaupa regionalni skupnosti za ceste, 
in končno, na financiranje, v okviru katerega naj bi bila tudi posebna določila 
za manj razvite občine. 

Menimo, da so vsa navedena vprašanja zelo zanimiva za to zasedanje in 
da je do njih potrebno zavzeti stališče. Na vsa vprašanja dajem v imenu pred- 
lagatelja pojasnilo, ne z namenom, da branim predlog zakona, temveč da vsa 
vprašanja čimbolj objektiviziramo, da bi se lahko do njih zavzelo dokončno 
stališče. 

Po 16. členu predloga zakona naj bi skupščino republiške skupnosti za ceste 
sestavljali predstavniki, ki jih imenuje skupščina SR Slovenije, predstavniki 
občin, ki jih imenuje zasedanje delegatov občin, predstavniki delovnih in 
drugih organizacij, ki jih imenuje gospodarska zbornica SR Slovenije, pred- 
stavniki cestnih podjetij in Avto-moto zveze Slovenije. Predstavniki, ki jih 
imenuje skupščina SR Slovenije, in predstavniki, ki jih imenujejo občine, 
morajo imeti večino v skupščini republiške skupnosti za ceste. 

Predlog za takšen sestav skupščine skupnosti sloni na izhodišču, da so javne 
ceste družbena lastnina v splošni rabi, da ceste in cestno omrežje ne služijo 
le ah pretežno ekonomskim interesom, temveč da imajo ceste povsod v svetu 
in tudi pri nas še vedno močno poudarjen družbeno-politični pomen, ki priza- 
dene interese vseh prebivalcev in celotnega gospodarstva in družbe in ne le 
podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prometa in, ne nazadnje, tudi dejstvo, 
da je sistem zagotavljanja sredstev za ceste po svoji naravi še vedno v dolo- 
čenem smislu fiskalen. 

Našteta dejstva dokazujejo podatki, da v skupnem javnem tovornem cest- 
nem prevozu sodelujejo transportna podjetja družbenega sektorja s komaj 22 %», 
medtem ko preostalih 78 °/o odpade na prevoze, ki jih večina gospodarskih 
organizacij opravlja v lastni režiji, ter na prevoze z motornimi vozili v lasti 
občanov. 

V Sloveniji imamo 1834 gospodarskih delovnih organizacij, med katerimi 
je le 39 takšnih, ki opravljajo dejavnost javnega prevoza blaga in potnikov 
s cestnimi motornimi vozili. Zato se ne more cestnim transportnim podjetjem 
družbenega sektorja prepustiti dominanten vpliv v upravljanju in gospodar- 
jenju z javnimi cestami, saj je njihova udeležba v celotnem prometu minimalna. 
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Problem še bolj osvetljuje podatek, da imamo v Sloveniji 150 000 osebnih 
avtomobilov in 23 000 motornih koles ter le 13 500 komercialnih vozil družbenega 
in privatnega sektorja skupaj. Menimo, da se morajo vsa navedena dejstva 
upoštevati pri odločanju o sestavu skupščine republiške skupnosti za ceste in 
da rešitev, podana v predlogu zakona, glede tega povsem ustreza. 

Kot je znano, smo do> sedaj imeli neurejen sistem upravljanja in gospo- 
darjenja z javnimi cestami v tem smislu, da je s sredstvi za ceste razpolagal 
cestni sklad, za vzdrževanje cest pa so bila po zakonu odgovorna cestna pod- 
jetja, s katerimi je sicer cestni sklad sklepal pogodbe, vendar odgovornost 
cestnih podjetij ni bila omejena le na pogodbene obveznosti. 

Po določilih predloženega zakona republiška skupnost za ceste upravlja 
z magistralnimi in regionalnimi cestami, gospodari s sredstvi za te ceste ter je 
edina odgovorna za vzdrževanje, rekonstrukcijo in gradnjo cest. Za opravljanje 
svojih nalog ima republiška skupnost za ceste svoje strokovne službe. Dela pri 
vzdrževanju magistralnih in regionalnih cest zaupa republiška skupnost za to 
usposobljenim cestnim podjetjem ali pa ustanovi v te; namene lastne delovne 
enote. 

Dejavnost vzdrževanja javnih cest je dejavnost posebnega družbenega 
pomena. Medsebojni odnosi med republiško skupnostjo za ceste in cestninii 
podjetji za opravila vzdrževanja cest se uredijo z okvirno pogodbo za srednje- 
ročno razdobje in s posebno pogodbo za vsako leto. S pogodbo, vendar v okviru 
dejansko razpoložljivih sredstev, prevzamejo cestna podjetja tudi celotne 
zakonske odgovornosti na področju vzdrževanja cest. Zato je nemogoče institu- 
cijo pogodbe zamenjati z institucijo samoupravnega sporazumevanja med 
cestnimi podjetji in skupnostjo za ceste, saj se po določilih 22. amandmaja 
k zvezni ustavi s samoupravnim sporazumom urejajo medsebojna razmerja 
delavcev v organizacijah združenega dela, ne pa razmerja v izvrševanju med- 
sebojnih finančno-materialnih in delovnih obveznosti. 

Lastne tehnične enote, ki jih lahko ustanovi republiška skupnost za ceste 
za vzdrževanje cest, s katerimi upravlja, imajo značaj lastne režijske dejavnosti, 
položaj teh služb pa se ureja s statutom skupnosti, s katerim se lahko določi, 
da so te organizacije temeljne organizacije združenega dela. Takšne tehnične 
enote bi se ustanovile le v izjemnih okoliščinah ali za izjemna opravila pri 
vzdrževanju cest, predvsem v primerih, kadar je to racionalno, in v primerih, 
če ne pride do sporazuma med skupnostjo za ceste in cestnim podjetjem in bi 
to imelo hujše posledice pri vzdrževanju cest na nekem področju. Lastne teh- 
nične enote v okviru skupnosti za ceste so torej rezerva, ki jo ima skupnost za 
ceste na področju vzdrževanja cest, s katero lahko računa le v skrajni sili. 

Glede razvrstitve javnih cest v magistralne in regionalne ceste, ki so 
v republiški pristojnosti, ter lokalne in nekategorizirane ceste, ki so v občinski 
pristojnosti, so bile tendence doslej ravno nasprotne. Republika je želela, da 
se čim več cest razvrsti v lokalne in občinske ceste, občine pa so želele, da čim 
več cest ostane v pristojnosti republike. Reševanje problema se je začelo stro- 
kovno in dogovorno z občinami, rezultat teh prizadevanj pa je odlok o razvrstitvi 
javnih cest v SR Sloveniji. Poi tem odloku se v magistralne in regionalne ceste 
razvršča 34l0/o vseh javnih cest, v lokalne ceste pa 66'%. Menimo, da je to 
razmerje racionalno in da ga ne kaže spreminjati, še zlasti ne, ker je glede 
tega dosežen sporazum z občinami. 

V magistralne in regionalne ceste so razvrščene ceste, ki so osnova cestnega 
omrežja v SR Sloveniji in se prek njih odvija pretežni del cestnega prometa 
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na območju republike in prek njenih meja in so izrednega pomena za gospo- 
darski in splošni razvoj vseh območij republike. Obseg tega omrežja je še 
takšen, da je na njem možno uspešno vzdrževanje, hitrejša modernizacija in 
nujna gradnja prepotrebnih avtocest. Zmanjševanje ali razširitev tega omrežja 
bi pomenila drobljenje ali preobremenitev fizičnih in strokovnih zmogljivosti 
v naporih za čim hitrejšo usposobitev osnovnega cestnega omrežja skladno 
z zahtevami izredno naraslega in še vedno naraščajočega prometa na naših 
cestah. 

Financiranje javnih cest je nedvomno zelo pomembno vprašanje cestnega 
gospodarstva. Na zahtevo tega zasedanja, ki jo je podprla večina skupščinskih 
odborov in oba pristojna zbora, je bila izdelana posebna analiza o zbiranju 
in delitvi sredstev za javne ceste, ki je priložena predlogu zakona o javnih 
cestah. Na podlagi stališč večine občin, ki so bila izrečena na zboru delegatov 
občin ob obravnavi osnutka zakona o javnih cestah, ali so bila pozneje pismeno 
posredovana, je v predlogu zakona vključena naslednja delitev sredstev za 
ceste: 

Republiški skupnosti za ceste pripada za vzdrževanje, rekonstrukcijo in 
gradnjo magistralnih in regionalnih cest 50 % sredstev, zbranih v pristojbinah 
za ceste, ki jih plačujejo lastniki motornih vozil ob registraciji, in 90 %> sredstev 
od maloprodaje pogonskih goriv ali 83 '%> vseh sredstev iz teh dveh virov. 

Občinam pripada za vzdrževanje in rekonstrukcijo lokalnih cest 50,0/oi sred- 
stev od pristojbin za motorna vozila in 10'% sredstev za ceste od maloprodaje 
pogonskih goriv ali 17 '%> vseh sredstev iz omenjenih dveh virov. 

Pri takšni delitvi se dohodek po km republiških cest v primerjavi s seda- 
njim povečuje za 29 °/o, pri lokalnih cestah pa za 55,°/ot. Pri tem je seveda 
računan samo dohodek od pristojbin za motorna vozila in od maloprodaje goriv 
in sicer po sedaj veljavnih osnovah. Pričakujemo zvišanje maloprodajne cene 
pogonskih goriv in pristojbin za motorna vozila. Kolikor se bodo te spremembe 
uveljavile, se bodo temu primerno povečala tudi sredstva za republiške in 
lokalne ceste. Izvršni, svet skupščine SR Slovenije je že poslal zveznemu izvrš- 
nemu svetu predlog, naj bi se cene obeh vrst bencina povečala za najmanj 
0,30 din po litru, cena plinskega olja pa za 0,20 din po litru in da naj hi se 
tako pridobljena sredstva namenila izključno za financiranje javnih cest. 

Ni še povsem, jasno, kakšna stališča bodo v zvezi s podražitvijo pogonskih 
goriv v korist sredstev za ceste zastopale druge republike. Zato s temi sredstvi' 
še ne moremo dokončno računati. Pripravljen je tudi osnutek odloka izvršnega 
sveta, s katerim naj bi se pristojbine za cestna motorna vozila povečale za 
100 '°/o za .osebne avtomobile in motorna kolesa, 50'9/» za tovornjake in avtobuse 
in 75 */o za priklopnike. Pristojbina za kmetijske traktorje naj bi se zmanjšala 
na polovico sedanje, za njihove priklopnike pa se pristojbina ne bi plačevala. 
Predpisovanje pristojbin za cestna motorna vozila je poslej v republiški pri- 
stojnosti. 

Po določilu v predlogu zakona naj bi se 10-odstotni delež sredstev za ceste, 
zbranih v maloprodaji pogonskih goriv, ki pripada občinam, razdelil na občine 
na podlagi skupne dolžine lokalnih cest IV. reda na območju posamezne občine. 
Menimo, da je takšna delitev najbolj objektivna in tudi najbolj upravičena. 
Iz analize je namreč razvidno, da bi bila v primeru, če bi se ta sredstva delila 
na podlagi prodanih količin goriv na območju občine, razlika med občinami po 
sredstvih za 1 km lokalne ceste v razmerju 1 : 50. Ce bi se polovica teh sredstev 
delila po prodanih količinah goriv in polovica po ključu dolžine lokalnih cest, 
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bi se to razmerje zmanjšalo na 1:5. Če pa se vsa sredstva pogonskih goriv 
delijo po kriteriju dolžine lokalnih eest, so vse občine v enakem položaju. 

V tem smislu je že pripravljen osnutek pismenega dogovora o merilih za 
uvrščanje cest v seznam cest, ki naj se obravnavajo po določilih in težnjah 
odloka o občinah, katerih območja se štejejo za manj razvita območja v SR 
Sloveniji, ki naj bi ga sklenili upravni odbor cestnega sklada, republiška komi- 
sija za upravljanje zadev v zvezi s pospeševanjem manj razvitih območij in 
skupni medobčinski organi samoupravljanja skupščin občin. V dogovor so vklju- 
čene ceste na območju manj razvitih občin, ki jih bo cestni sklad ustrezno 
upošteval pri sestavljanju osnutkov srednjeročnih načrtov razvoja cestnega 
omrežja, v smislu prioritete pri modernizaciji in rekonstrukciji regionalnih cest. 

Prek omenjenega pismenega dogovora si bo torej republika prizadevala, 
da čim hitreje modernizira in rekonstruira osnovno cestno omrežje, ki bo pri- 
vabljalo in usmerjalo prometne tokove na območja manj razvitih občin, kar bo 
dodaten in pomemben prispevek republike k hitrejšemu razvoju teh območij. 
S tem v zvezi se namreč postavlja vprašanje, ali je za pospešeni razvoj manj 
razvitih občin pomembnejše, da se na njihovem območju hitreje modernizirajo 
lokalne ceste, ali je smotrneje, da se s pospešeno modernizacijo republiških 
cest ta območja močneje odpirajo in vključujejo v primarne prometne tokove 
v republiki in prek njenih meja. Oboje hkrati je objektivno nemogoče. Na 
podlagi navedenega menimo, da tudi s stališča interesov manj razvitih ne bi 
kazalo spreminjati ali dopolnjevati sistema financiranja javnih cest in ga urejati 
drugače, kot je določeno v predlogu zakona. 

Predlagam, da zbor predlog zakona o javnih cestah v smislu njegovih 
osnovnih sistemskih rešitev in določil podpre in tako odpre pot za končni spre- 
jem tega zakona. Prav tako predlagam, da potrdite in podprete predlog odloka 
o razvrstitvi cest v SR Sloveniji. Ker je bil odlok predmet posebnih razprav 
in usklajevanja med občinami in cestnim skladom SR Slovenije, ki je sestavlja- 
lec tega odloka, menim, da zanj ni potrebna posebna obrazložitev na tem zboru. 
Nekateri predlogi občin za razvrstitev cest, ki še niso bih sprejeti, se bodo še 
proučili pred končnim sprejemom odloka. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Pred začetkom razprave bi rad opo- 
zoril, da smo na zasedanju delegatov občin že obravnavah osnutka obeh aktov. 
Za obravnavo predloga smo se odločili zato, ker je nedvomno veliko zanimanje 
za predlagane rešitve in ker je bilo pri prvotni razpravi na zasedanju izraženih 
precej pripomb in predlogov, ki naj bi jih predlagatelj upošteval pri oblikovanju 
obeh predlogov. Ker gre v tem primeru za predloge, ne bi bilo smotrno ponovno 
voditi neko splošno, širšo razpravo, temveč moramo težiti k temu, da v razpravi 
pridemo do čimbolj konkretnih predlogov za morebitne spremembe oziroma 
dopolnitve besedila predlaganih aktov. 

Sicer pa sta glede načina obravnavanja predloga na zasedanju možni dve 
poti. Pri prvi gre za stališča, mnenja in predloge delegatov, o katerih se na 
zasedanju ne glasuje, niti se ne ugotavlja posebej, kdo jih podpira. Kot mnenja 
in predlogi posameznih delegatov, ki so bili dani v razpravi, se pošljejo v pis- 
meni obliki poslancem pristojnih zborov, da jih imajo pred seboj, ko o aktu 
razpravljajo. Ta pravica delegatov občin se izvaja iz določbe prvega odstavka 
3. točke VII. ustavnega amandmaja. 

Drugačna situacija nastopi takrat, ko gre za stališča in predloge k predlogu 
zakona, glede katerih delegat zahteva, da se o njih izjasni zasedanje delegatov 
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kot celota in s katerimi se strinja nad polovica delegatov občin, ki so zbrani 
na zasedanju. V tem primeru gre za pravico delegatov, ki se po vsebini izvaja 
iz določb tretjega odstavka 3. točke VII. ustavnega amandmaja, kot tudi iz 
določbe IX. ustavnega amandmaja, po kateri delegati občin, zbrani na zasedanju, 
lahko podajo predlog zakona in v okviru te pravice tudi predlog za spremembo 
oziroma dopolnitev predlaganega akta. 

Iz praktičnih razlogov bi za boljše delo predlagal, da se odločimo za takšen 
postopek, da delegati najprej povedo načelne in splošne pripombe k predlogu 
zakona in odloka. Ob tem bi lahko takoj dali tudi morebitne konkretne pripombe 
oziroma predloge za dopolnitev posameznih členov, s tem da se zasedanje dele- 
gatov do morebitnih konkretnih spreminjevalnih predlogov izreče, če bo seveda 
— na podlagi določil poslovnika — s strani delegatov posameznih občin postav- 
ljena takšna zahteva, potem ko bi slišali vsa mnenja in pripombe vseh delegatov, 
ki se bodo udeležili današnje razprave. 

Ali se delegati strinjajo s takšnim načinom razprave na današnjem zase- 
danju? Ima kdo kakšno pripombo, predlog? Če ne, ugotavljam, da je moj 
predlog sprejet. 

Dovolite, da pred razpravo posebej poudarim, da je pred nami zakon in 
odlok, s katerim v republiki prvič samostojno urejamo razmerja na tem, za 
slovenski gospodarski in splošni razvoj, pomembnem področju. Do sedaj smo 
bih glede tega vezani na zvezni temeljni zakon, v zvezi s tem pa smo lahko 
v preteklosti dajali tudi v tem prostoru le številne kritične pripombe. Iz teh 
razlogov je razumljiv velik interes najširše javnosti, gospodarstva, posameznih. 
regij, občin in seveda tudi vseh občanov, udeležencev v javnem cestnem pro- 
metu, ki ga kažejo za zakon o javnih cestah ter za odlok o razvrstitvi cest, 
ki sta pred nami, še posebej pa za način urejanja, financiranja in upravljanja 
s sredstvi za te namene. Ta interes je tem bolj razumljiv, ker se od nove sistem- 
ske ureditve upravljanja in gospodarjenja z javnimi cestami pričakuje, da 
bomo hitreje kot do sedaj premagovali, zaostajanje razvoja slovenske cestne 
mreže za potrebami gospodarskega razvoja ter hitro rastjo cestnega prometa. 

Ob razpravi o tem zakonu in odloku želim opozoriti še na to, da nam je 
s sprejemanjem teh dokumentov pravzaprav dana možnost in odgovornost, 
da na področju financiranja in upravljanja, z javnimi cestami uresničimo 
razmerja, kot jih določa XXVI. amandma k zvezni ustavi v svoji 6. točki, ki 
posebej govori o tem, da se delavci v organizacijah združenega dela in uporab- 
niki njihovih storitev na podlagi skupnega interesa združujejo v interesne skup- 
nosti. Menim, da naša razprava o> načinu in zbiranju sredstev ter njihova, delitev, 
kar je — razumljivo — zelo pomembno vprašanje, ne bi smela zanemariti tudi 
tega pogleda ali ga postaviti na stran. 

Besedo ima tovariš Rudi Cimperšek, delegat občine Sevnica. 

Rudi Cimperšek: Toyariši delegati! Glede predloga tovariša pod- 
predsednika, đa bi v današnji razpravi ločili konkretne ter splošne pripombe 
k zakonu, bi podčrtal naslednje: 

Glede 33 člena je mnenje naše občine, naj bi se število 10 nadomestilo 
s številom 15, tako da bi bilo sredstev za lokalne ceste več. Podrobnosti glede 
tega ne bom razlagal, saj menim, da ni dvoma, da bodo občine imele premalo 
sredstev za vzdrževanje lastnega omrežja. Pri tem smo upoštevali, da ima 
tudi republika precejšnje obveznosti za vzdrževanje in modernizacijo cest 
v njeni pristojnosti, zato bi bilo potrebno pritegniti še druge vire sredstev. 
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Pred nami je tudi dopolnilni oziroma spreminjevalni predlog republiškega 
odbora sindikata delavcev v prometu. Bojimo se, da prevelika decentralizacija 
slovenskega cestnega gospodarstva ne bi bila dobra, predvsem za tista območja, 
kamor štejem Posavje in sevniško občino, kjer se stika več cestnih podjetij. 
Pozimi se na primer dogaja, da je eno cestno podjetje do določenega km cesto 
splužilo, naprej pa je bila stvar drugega podjetja, še bolj naprej pa stvar celo 
tretjega cestnega podjetja. Menim, da v Sloveniji ne moremo iti na nekakšno 
drobnajakarsko podjetništvo. Strinjam se s samoupravljanjem po cestnih pod- 
jetjih, vendar mora tehnična služba v Sloveniji —< ne govorim o upravni službi 
— za osnovno cestno omrežje funkcionirati kot celota, kot je to urejeno pri 
pošti pa tudi pri železnici. Kljub temu, da so te dejavnosti posebnega družbe- 
nega pomena, samoupravnost zaradi tega ni prizadeta. 

Da se ne bi pozneje še enkrat oglašal k besedi, bi omenil še vprašanje, 
ki našo občino oziroma občine Laško, Sevnica, Krško in deloma Brežice, naj- 
bolj tare. 

Gre za kriterije in enakopravnost uporabe kriterijev po samem zakonu. 
Kriteriji so več ali manj nujni, da se sploh ugotovi, kam pravzaprav katera 
cesta vodi oziroma kam naj bi se glede na te kriterije razvrstila. Gre za cesto 
Breg—Sevnica—Brestanica, ki ni bila uvrščena kot regionalna cesta, ker je 
cestni sklad menil, da je v neposredni bližini prek Save cesta 115 A, s katero 
naj bi se omenjena cesta povezala. Takšnemu stališču nasprotuje naša občina, 
saj je ta cesta dejansko, po omenjenih kriterijih, zbiralka cestnega prometa, 
povezuje in zbira promet z območja treh občin, to je občin Laško, Sevnica 
in Krško, za severovzhodni del teh treh občin ima velik pomen in je edina 
cesta, ki povezuje promet z južnim delom kozjanskega območja. Ta cesta je 
trajno odprta za ves promet na levem bregu Save in povezuje železniške postaje 
Loka—Breg—Sevnica in Brestanica. Sama Sevnica, ki že na levem bregu Save 
šteje nad 5000 prebivalcev, bi bila bolj odprta za promet, saj večina cest poteka 
v smeri sever—jug in prek Save, vmes pa je zelo obremenjena dvotirna želez- 
nica, po kateri gre dnevno 150 in še več vlakov. 

Prav posebno je tudi vprašanje v zvezi z izvajanjem zakona o železnici. Na 
progi Sevnica—Brestanica, na razdalji 9 km, je takšna koncentracija železniških 
prehodov, kot mogoče nikjer ob glavnih železniških magistralah od Atlantika 
do Turčije. Na tej razdalji se potuje tudi eno uro, kar se zlasti opaža v zad- 
njem času. 

Ugotavlja se, da se zakon o železnicah, glede na ceste ne izvaja in da ga 
bo verjetno kmalu potrebno revidirati. Železnice so se rekonstruirale, rekon- 
struirale so se železniške postaje in proge, elektrificiralo se je omrežje, za izven- 
nivojska križanja s cestami pa vedno zmanjka denarja. Tudi to dejstvo sili 
k tesnejšemu sodelovanju s cestnim skladom in železnico, saj bi se v sodelovanju 
z občino našle preprostejše in cenejše rešitve. 

Sevniško gospodarstvo je dolga leta plačevalo materialni davek zaradi 
slabega stanja prehodov prek Save, po drugi strani pa se tudi zavedamo, da 

' smo imeli smolo, saj nismo nikoli spadali v eno regijo, temveč smo bili enkrat 
v zasavsko-posavski, drugič v celjski in novomeški, kar je privedlo do tega, da 
smo glede cest zelo zaostali. 

Ko ponovno poudarjam, tovariši delegati, da se kriteriji razvrstitve cest 
niso enotno uporabljali1, naj navedem kot primer cesto številka 360, ki se vzpo- 
redno prepleta s cesto 120, čeprav ni vmes niti Save niti industrije ah turističnih 
področij. Precej cest je razvrščeno v regionalne — to so ceste 302, 306, 232 — 
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na podlagi pomena za turizem. S tem se strinjam, vendar je treba ugotoviti, 
da je v zaledju ceste, ki jo predlagam za uvrstitev v regionalne, Zagreb, ki je _ 
precej večje gospodarsko območje kot Ljubljana in da je zanj to najbližje 
planinsko območje. Zato se resno sprašujem, kako bo turist iz Zagreba prišel 
na Bohor ali na Lisco, če mu nismo dali regionalne ceste, ki bi jo morali upo- 
števati. Če te ceste ne uvrstimo kot regionalne, bo sevniška občina verjetno 
največji plačnik stroškov za vzdrževanje železniških prelazov, saj smo videli, 
da se železnica otepa svojih obveznosti. Verjetno je le še občina Sežana v slab- 
šem položaju. Glede na to, da je to splošen problem in ne le problem občine 
Sevnica, predlagam, da bi tovariši delegati do te 'ceste zavzeli konkretno sta- 
lišče, to je, da bi se na podlagi enakopravne uporabe turističnega kriterija 
prekategorizirala v regionalno. Hvala. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Besedo ima Jože Založnik, delegat 
občine Kranj. 

Lojze Založnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Predlog 
zakona določa v svojem 33. členu sredstva, ki naj bi pripadala občinam za 
potrebe lokalnih in nekategoriziranih cest. Občine Nova Gorica, Tolmin, Po- 
stojna, Ajdovščina, Celje, Piran, Koper, Sežana, Izola, Jesenice, Radovljica, Tržič 
in Kranj se s predlagano delitvijo sredstev ne strinjajo v celoti ter predlagajo 
spremembo tega člena. 

Zato mi dovolite, da naštejem razloge, ki so bili podlaga za predlagano 
spremembo. Iz obrazložitve sistema zbiranja in delitve sredstev za javne ceste 
v Sloveniji, ki jo je predložil republiški sekretariat za gospodarstvo, ugotav- 
ljamo: 

1. da je republiška skupnost za ceste doslej vzdrževala 6421km cest I., II. 
in III. reda in da po predlogu nove razvrstitve odpade nanjo 4530 km; 

2. da so občine doslej vzdrževale 6525 km cest IV. reda, da pa po predlogu 
odpade nanje 8735 km lokalnih cest, kar je 2228 km več, oziroma 34 "/o; 

3. da je bilo doslej po izvedbi 436 km občinskih cest z modernim voziščem, 
to je 6,7 %», in 6089 km cest z makadamskim voziščem; 

4. da bi bilo glede na izvedbo po predlogu modernih cest z modernim 
voziščem 323 km oziroma 3,8%, ali 110 km manj kot doslej, 8412 km cest pa 
bi bilo po tem predlogu z makadamskim voziščem oziroma 2323 km več kot _ 
doslej. 

Če naredimo primerjavo med cestami, ki bi zanje skrbele občine in repu- 
blika, dobimo tele kazalnike: 

Občine bi gospodarile s 66 % vseh javnih cest, za kar naj bi imele na 
razpolago 17% predvidenih skupnih dohodkov, republika, ki bi gospodarila 
s 34 % javnih cest, pa 83 % skupnih dohodkov. Tako bi dohodek na km občinske 
ceste znašal 5750 din, za republiške ceste pa 53 400 din, to je 10-krat več. 

Vemo sicer, da bo za uresničenje postavljenih programov potrebno v okviru 
republike vlagati znatna sredstva za modernizacijo oziroma gradnjo cestnega 
križa, vendar se ne moremo sprijazniti z dejstvom, naj bi v prihodnje še bolj 
kot doslej zanemarili preostalo cestno-prometno omrežje, kar bi se nedvomno 
zgodilo, saj se iz podatkov jasno vidi, da sredstva, namenjena občinam, komaj 
zadostujejo za osnovno vzdrževanje. Sicer je res, da po predlogu zakona dobe 
občine 55 % več sredstev na km svojih cest. Toda pri tem ne smemo pozabiti, 
da prevzemamo v oskrbo 2228 km dodatnih cest oziroma 2323 km makadamskih 
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cest ali 34«/# cest, ki jih je doslej vzdrževala republika, sredstev pa bi dobili 
na podlagi tega predloga le 9 %». 

Iz tega razloga predlagamo, naj bi se odstotek od pristojbin prodanega 
goriva na drobno, ki naj bi bil po predlogu zakona odstopljen občinam v višini 
10 %, povečal na 15 «/o>. S takim predlogom bi ostalo republiški skupnosti 85 "Vri 
sredstev iz tega vira. 

Sredstva, ki bi pripadala občinam, to je navedenih 15 «/o, pa naj bi se delila 
tako, da bi dve tretjini oziroma 10 «/o sredstev šlo prek republiškega izravnal- 
nega sklada po ključu, ki ga določa dolžina lokalnih cest, kot predvideva 
predlog zakona v zadnjem odstavku 33. člena. Tretjina teh sredstev ali 5 °/o 
pa naj bi bil dohodek občin, odvisen od količine prodanih tekočin goriv na 
območju občine. 

Takšen način delitve predlagamo zato, ker menimo, da je količina pro- 
danih goriv na določenem območju tesno povezana z gostoto prometa oziroma 
z obremenitvijo cest, večja ali manjša obremenitev pa pogojuje večje oziroma 
manjše stroke vzdrževanja, potrebe po modernizaciji in drugo. Predlagano 
financiranje bi torej krili s sredstvi v višini 10 «/o- po ključu na km cest iz izrav- 
nalnega sklada, to je za redno vzdrževanje, medtem ko bi preostalih 5 !°/», do 
■neke meje izravnavalo razlike v stroških zaradi različne obremenjenosti cest. 

Menimo namreč, da bi samo linearna delitev sredstev, ki upošteva le kriterij 
dolžine cest po varianti B, iz navedenih vzrokov ne bila sprejemljiva, razen tega 
pa bi s tem zavrli iniciativnost občin pri oblikovanju lastnih programov gospo- 
darjenja z lokalnimi cestami. Prav tako menimo, da tudi predlagana varianta A 
nima utemeljenih razlogov, saj premočno zapostavlja dohodek tistih občin, v ka- 
terih je prodaja goriv trenutno majhna, zaradi česar bi bilo resno ogroženo celo 
najnujnejše vzdrževanje, medtem ko bi bile druge občine, kot je razvidno iz 
gradiva, v veliko boljšem položaju. 

Na podlagi teh ugotovitev predlagamo, da bi se 33. člen glasil: »Od sredstev, 
zbranih po tem zakonu, pripada občinam za potrebe lokalnih cest in nekategori- 
ziranih javnih cest: 

1. 15«/» zneska, ki je vsebovan v ceni bencina in plinskega olja v prodaji 
na. drobno, 

2. 50'% dohodkov od pristojbin za cestna motorna vozila, 
3. 100 «/» pristojbine za specialna motorna vozila komunalnih delovnih or- 

ganizacij. 
Vsa preostala sredstva pripadajo republiški skupnosti za ceste za vzdrževa- 

nje, rekonstrukcijo in gradnjo magistralnih in regionalnih cest. 
Od zneska iz 1. točke tega člena pripada posamezni občini : 
66,67,0/o zneska v sorazmerju z dolžino lokalnih cest, ki so z občinskimi 

odloki, veljavnimi na dan 1. 1. 1971, kategorizirane kot ceste IV. reda in s tistimi 
javnimi cestami, ki bodo z republiškimi predpisi razvrščene v lokalne ceste, 

33,33 %» od zneska iz 1. točke tega člena, vsebovanih v ceni pogonskih 
goriv, zbranih v prodaji na drobno na območju občine.« Hvala lepa. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Besedo ima tovariš Ivo Gorogranc, 
delegat občine Velenje. 

Ivo Gorogranc: Tovariš predsednik, tovariši delegati! V imenu ob- 
čine Velenje imam k tej točki dnevnega reda dve pripombi. 
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Prva je, da podpiram prejšnjega govornika in z njim vse ostale občine, to je 
občine Nova Gorica, Tolmin, Postojna, Ajdovščina, Celje, Piran, Koper, Sežana, 
Izola, Jesenice, Radovljica, Tržič in Kranj, ki so predložile novo delitev sredstev. 
Občina Velenje se pridružuje njegovemu mnenju oziroma predlogu navedenih 
občin. 

Razen tega občina Velenje predlaga k 33. členu še spremembo, naj bi se 
15 % od pristojbin za bencin porazdelilo po km cest IV. reda, vendar ne po 
stanju 1. 1. 1971, kot je to sedaj določeno z občinskimi odloki. Glede na to, 
da se odloki ne spreminjajo vsako leto, dolžina cest IV. reda pa se zaradi 
rekonstrukcij in novogradenj povečuje, zlasti v občinah, ki se močno gospodar- 
sko razvijajo, smo mnenja, da bi morali vzeti'za podlago dejansko dolžino cest, 
saj bi dohodki od bencina po izvršenih izračunih znašali komaj 2820 dinarjev 
na kilometer ceste, kar je le tretjina potrebnega denarja za vzdrževanje ceste. 
Iz tega razloga menimo, da občine ne bi smele umetno prikazovati dolžine cest 
IV. reda, temveč le dejanske, ker bi sicer morala prevzeti celotno vzdrževanje 
cest sama. Glede na to naj bi bila podlaga za razdelitev sredstev takšna, kot 
jo predlagamo. 

Druga pripomba se nanaša na odlok o razvrstitvi javnih cest v SR Sloveniji.. 
Po tem odloku cesta Holmec—Dravograd—Slovenj Gradec—Velenje—Ar j a vas 
ni uvrščena med magistralne, temveč med regionalne ceste. 

Občina Velenje ponovno zahteva, da se cesta Holmec—Slovenj Gradec— 
Arja vas uvrsti med magistralne ceste iz razloga, da je to ena izmed cest, ki ima 
celoletno povezavo z Avstrijo mimo Velenja proti Celju in dalje po predlagani 
magistralni cesti proti Zidanemu mostu in Zagrebu. Razen tega povezuje že 
razmeroma močne industrijske ceste, ki se nenehno razvijajo, to je Velenje, 
Šoštanj, Slovenj Gradec in Ravne. Ta cesta je glede na gostoto prometa vsaj 
enakovredna pomembnosti in gostoti prometa na že predlaganih magistralnih 
cestah Maribor—Dravograd, v odcepu ceste Maribor—-Šentilj, Mucrska Sobota— 
Lendava, Ptuj—Ormož itd. 

Očitno je, da so v Sloveniji tri večja križišča cest, to so Maribor, Ljubljana 
in Celje. Iz karte razvrstitve cest je razvidno, da so ustrezno rešena ta kri- 
žišča cest, razen v primeru Celja, kjer manjka kot magistralna cesta Holmec— 
Slovenj Gradec—Arja vas, kot podaljšek magistralne ceste iz smeri Celje—Zi- 
dani most—Zagreb. Razen tega je na odcepu med Velenjem in Dravogradom 
ukinjena železniška proga., kar še povečuje pomembnost te cestne povezave. 

Zato skupščina občine Velenje in skupščine občin Ravne, Slovenj Gradec, 
Radlje ob Dravi in Dravograd ponovno predlagajo, da se obstoječa cesta 
Holmec—Dravograd—Slovenj Gradec—Velenje—Arja vas uvrsti med magi- 
stralne ceste. Hvala lepa. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Besedo ima tovariš Marjan Miklič, 
delegat občine Grosuplje. 

Marjan Miklič: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Skupščina ob- 
čine Grosuplje je na seji 17. 11. 1971 obravnavala predlog zakona o javnih 
cestah in predlog odloka o razvrstitvi javnih cest v SR Sloveniji. Po obširni 
razpravi v občinskem zboru in zboru delovnih skupnosti je skupščina sprejela 
naslednja stališča: 

V zakonu o javnih cestah je v 33. členu določilo o razdelitvi sredstev za 
potrebe lokalnih cest in nekategoriziranih javnih cest. Predlagamo, da se zadnji 

41* 
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stavek citiranega člena črta, predlog pa utemeljujemo s tem, da je bilo že v 
osnutku zakona o javnih cestah z dne 14. 7. 1970 na 16. strani predvideno, da se 
zaradi prenosa nekaterih cest I., II. in III. reda na občine prenesejo tudi 
ustrezna sredstva, s katerimi je do sedaj vzdrževal te ceste republiški cestni 
sklad. 

Predlog za prenos sredstev je bil v osnutku zakona obdelan v treh variantah. 
Celo najbolj neustrezna varianta je predvidevala, da se za vzdrževanje cest, 
ki bi bile razvrščene med lokalne ceste, s tem pa tudi prenesena obveznost 
vzdrževanja na občine, prenese 15 '% sredstev, zbranih iz naslova prispevkov na 
pogonsko gorivo. Predlog zakona o javnih cestah pa za te ceste in boljše vzdrže- 
vanje nekategoriziranih lokalnih cest določa le 10'%' sredstev, zbranih iz iste- 
ga vira. 

Predlagamo tudi, da se v celoti črta 14. člen citiranega zakona, ker navedena 
dejavnost po naravi stvari ne sodi v cestno gospodarstvo, ustvarja pa možnosti 
monopolne uporabe zemljišča. 

V odloku o razvrstitvi javnih cest v SR Sloveniji naj se cesta z dosedanjo 
številko 5004 Veliko Mlačevo—Račna—Videmr—Dobre polje uvrsti med regio- 
nalne ceste, kot je bilo predvideno že v osnutku odloka o razvrstitvi javnih cest 
v SR Sloveniji. Predlog utemeljujemo z naslednjim: Navedena cesta povezuje 
gospodarsko območje dobrepoljske in struške doline, to je predela, kateremu je 
bila s sklepom skupščine SR Slovenije odvzeta železniška proga za potniški in 
tovorni promet. V takratnem sklepu skupščine SR Slovenije o ukinitvi železniške 
proge Grosuplje—.Kočevje je bila dana tudi konkretna naloga cestnemu skladu 
SR Slovenije, da na vseh odsekih in območjih, kjer so bile ukinjene železniške 
proge, cestni sklad SRS posveča posebno pozornost primerni ureditvi cestno- 
prometne povezave. V osnutku odloka je bila ta cesta uvrščena med regionalne 
ceste. Zato> se čudimo razlogom, ki so vodili sestavljalce predloga odloka o raz- 
vrstitvi javnih cest v SRS, da so navedeno cesto uvrstili med lokalne ceste. 

Dejstvo je, da je navedena cesta po ukinitvi železniške proge edina pro- 
metna povezava radenske, dobrepoljske in struške doline s središčem občine. 
V pojasnilo naj povem, da na tem območju živi nekaj nad 5000 prebivalcev 
in da se od tega dnevno vozi v Ljubljano na delo 886 delavcev, učencev, študen- 
tov in vojakov. Navedena dejstva dovolj močno arguimentirajo nujnost uvrstitve 
te edine prometne zveze v regionalno, kar je bilo vsebovano že v osnutku odloka. 
Hvala. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Besedo ima tovariš Roman Roje, de- 
legat skupščine mesta Ljubljane. 

Roman Roje: Tovariš predsednik, tovariši delegati! 
Kot delegat skupščine mesta Ljubljane in v imenu skupščin ljubljanskih 

občin želim v razpravi o predlogu zakona o javnih cestah in predlogu odloka 
o razvrstitvi javnih cest v SR Sloveniji sodelovati s problematiko, ki je zna- 
čilna in trenutno več ah manj skupna za vsa večja mesta in naselja v Sloveniji 
in morda najbolj ostra v mestu Ljubljani oziroma na območju njenih občin. 

Prometne površine v sodobnih mestih so vse bolj frekventirane in obreme- 
njene, kar je posledica dejstva, da postajajo sodobna mesta središča družbene 
infra- in superstrukture ne le za mesto in njegovo okolico, temveč tudi za širšo 
mestno regijo, za deželo, republiko itd, V mestih se vse bolj koncentrira gospo- 
darsko in poslovno življenje. V svetu se ob raziskavah tržišča vse bolj opozarja 
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na funkcijo mesta kot središča prodaje, kar še predvsem velja za prodajo 
na veliko. Zmogljivosti prometnih površin v sodobnih mestih se zato razširjajo 
daleč prek potreb samega mesta. 

Spričo takšne tendence razvoja je razumljivo, da finančno breme gradnje, 
rekonstrukcije in vzdrževanja prometnih površin v sodobnih mestih vse bolj 
prerašča finančno zmogljivost teh mest. Zato je vse pogostejša m odločnejša 
zahteva, da se v model financiranja prometnih površin v sodobnih mestih, 
zlasti pomembnejših cest, magistralnih in regionalnih, vključi participacija tudi 
drugih, na ustreznem razvijanju teh prometnih površin zainteresiranih partner- 
jev. V mnogih državah pri tem sodelujejo tudi širše upravno-politične enote, 
okraji, kantoni, dežele, federacije itd. 

V naših mestih postajajo prometne površine vse bolj obremenjene, zlasti 
to velja za magistralne in regionalne ceste, ki potekajo skozi mesta oziroma večje 
naseljene kraje. Teza, da se magistralne in regionalne ceste skozi naseljeni kraj 
zgrajujejo in vzdržujejo v enaki širini in z istim številom voznih pasov kot 
zunaj naseljenega kraja, je zastarela. Spominja na čas počasnega prometa. Za 
današnji, hitro se premikajoči motorizirani promet, ki postaja vse gostejši, po- 
meni takšna teza onesposobljenost magistralnih in regionalnih cest za njihov 
namen, saj vsak močnejši zastoj v mestu vpliva daleč nazaj na odprto cesto, 
tudi do 20 km daleč. 

Ce je danes prometno^-tehnično, upoštevajoč prometno varnost in prometno 
propustnost, potrebno na vsakem odcepu kot tudi na vsakem priključku raz- 
širiti vozišče z dodatnim voznim pasom, je to še veliko nujne j še v naseljenem 
kraju, in sicer toliko nujnejše, čim večji je kraj, čim večji je recipient in distri- 
buter prometa. Ta razširitev vozišča je oziroma bi morala biti v interesu orga- 
nizacije, ki skrbi za magistralne oziroma regionalne ceste. Zato je tudi njeno 
financiranje neločljiv del financiranja gradnje, rekonstrukcije in vzdrževanja 
magistralne oziroma regionalne ceste sploh, če hočemo zadevno financiranje si- 
stemsko zasnovati. 

Ta ugotovitev mora dobiti svojo potrditev tudi v prometnem zakonu, če 
želimo z njim vzpostaviti smiseln in dovolj uspešen sistem financiranja teh cest. 
Dosedanje neupoštevanje te ugotovitve je pripeljalo v mnogih naših mestih, 
na primer v Kranju, Novem mestu, na Jesenicah, v Sevnici, Celju, Ptuju, Skofji 
Loki, Mariboru, Krškem itd. do težkih prometnih situacij. Predvsem to velja 
za Ljubljano, ki ji že v kratkem grozi pravi prometni zastoj. Tu se množijo pri- 
meri, ko na magistralnih in regionalnih cestah iz mestne okolice v središče 
mesta, traja vožnja z avtomobilom na oddaljenosti 10 do 20 km eno uro in več. 
To ne ohromi le potniškega prometa, temveč tudi gospodarski promet. To je 
tudi nedvomno slabo priporočilo za naš turizem. S tem se naša mesta prometno 
vse bolj izolirajo, kar pa nujno pospešuje tudi prometno izolacijo vse Slovenije, 
narodno gospodarska škoda pa je zaradi tega vse večja. 

V naših prometnih razmerah je tudi funkcija naših mest, našega urbanskega 
sistema ohromljena. Tudi naša mesta postajajo središča družbene infra- in 
superstrukture za širše območje, prevzemajo in izvajajo vse večje in pomemb- 
nejše funkcije v gospodarskem, kulturnem in političnem življenju za širše slo- 
vensko, jugoslovansko, v določenih pogledih celo za mednarodno območje. V 
zvezi s tem sta ustrezna prometna varnost in prometna propustnost na naj- 
pomembnejših cestah, ki povezujejo mesta in ki omogočajo sodobnemu času 
in razvoju dovolj hitre stike ter zadovoljujočo distribucijo in potek prometa, 
vse bolj odločilnega pomena za razvoj vsega narodnega gospodarstva. To mo- 
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ramo imeti pred očmi, ko govorimo o pomoči gospodarsko manj razvitim ob- 
močjem. 

Prenehati moramo z improviziranimi rešitvami, se lotiti sistemskega, dovolj 
izdatnega reševanja financiranja graditve, rekonstrukcije in vzdrževanja ma- 
gistralnih in regionalnih cest, ki potekajo skozi večje naseljene kraje, predvsem 
mesta. 

Zaradi razlogov, ki sem jih pravkar navedel, so se ljubljanske občine in 
mestna skupščina enotno odločile, da na predlog zakona o javnih cestah in 
predlog odloka o razvrstitvi javnih cest v SR Sloveniji predlagamo sistemske 
rešitve, ki so izoblikovane v naslednjih amandmajih: 

K 3. členu: Tretji odstavek tega člena naj se dopolni tako, da se glasi: 
»Sredstva za taka dela je predvideti že v projektu za preložitev ceste«. 

K 5. členu: Opusti naj se navajanje cest I., II. in IV. reda, četudi se v ob- 
razložitvi zakona sklicuje na zvezni temeljni zakon v javnih cestah, ker so ma- 
gistralne ceste, regionalne in lokalne ceste samostojni pojmi. Sicer bi kazalo 
omeniti tudi ceste III. reda, če se sedanje besedilo tega člena obdrži. Ulic in trgov 
iz gradbeno-tehničnega, komunalnega in urbansko funkcionalnega vidika ne bi 
kazalo obravnavati kot nekategorizirane ceste, v istem pomenu kot druge pro- 
metne površine, ki so splošnega pomena za javni promet. Zato bi bilo želeti, 
da se ulice in trgi opredelijo kot samostojna kategorija cest, pri kateri prihajajo 
do izraza posebne gradbene, tehnične, komunalne, urbanske in funkcionalne 
zahteve. Mestne ceste, ki so del magistralnih oziroma regionalnih cest, je šteti 
v vrsto magistralnih oziroma regionalnih javnih cest. Iz navedenih razlogov 
predlagamo, naj se spremeni in dopolni 5. člen tako, da se glasi: 

»Magistralne ceste so ceste, ki povezujejo glavna mesta ali pomembna go- 
spodarska območja več republik oziroma pokrajin, mednarodne ceste in mestne 
ceste, ki so del magistralnih cest na območju naselja, ki služijo za prevajanje 
glavnih prometnih tokov. 

Regionalne ceste so ceste, ki povezujejo gospodarska območja ali sedeže 
občin v republiki ali se navezujejo na omrežje cest v dosedanjih državah prek 
mejnih prehodov, ki so trajno odprti za ves promet, ali na osnovno cestno 
omrežje sosednje republike; dalje mestne ceste, ki so del regionalnih cest na 
območju naselja, in ceste, ki imajo poseben pomen za promet in se navezujejo 
na magistralne ceste. 

Magistralne in regionalne ceste določi s svojim aktom skupščina SR Slo- 
venije. 

Mestne ceste, ki so po določilih prvega in drugega odstavka tega člena ma- 
gistralne in regionalne ceste, določi republiška skupnost za ceste sporazumno 
s pristojno občinsko skupščino, v mestih, ki imajo več občin, pa z mestno skup- 
ščino na podlagi ustrezne tehnične dokumentacije. Kolikor se republiška skup- 
nost za ceste in občinska oziroma mestna skupščina ne sporazumeta, odloči o 
tem vprašanju dokončno skupščina SR Slovenije. Mestne ceste je treba določiti 
najkasneje v roku šest mesecev od dneva, ko začne veljati ta zakon. 

Lokalne ceste so ceste, ki povezujejo med seboj kraje v eni občini ali med 
več občinami, in s tem zadovoljujejo lokalne potrebe prometa. 

Nekategorizirane ceste so ceste in ulice, trgi, javne poti, gozdne ceste, do- 
vozne ceste in druge prometne površine, ki so splošnega pomena za javni promet. 

Lokalne ceste in nekategorizirane ceste določijo občinske skupščine, v me- 
stih, ki imajo več občin, pa mestna skupščina.« 
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K 16. členu: V prvem odstavku naj se na koncu odstavka -doda besedilo: 
»predstavniki ustreznih znanstvenih institucij in strokovnih društev«. 

K 22. členu: Ni jasno, kdo je predsednik arbitražne komisije in kako posluje 
ter odloča. Predsednik te komisije naj bi bil oziroma mora biti nevtralna, a stro- 
kovno dovolj usposobljena oseba. 

K 33. členu: V prvi točki prvega odstavka tega člena se zakon mora opre- 
deliti glede predlaganih variant. Sodimo, da je za občine sprejemljiva varianta, 
ki jim od 10 % daje polovico po teritorialnem načelu, druga polovica pa se jim 
dodeljuje prek republiškega izravnalnega fonda, po dolžini njihovih lokalnih 
in nekategoriziranih cest. V zvezi s tem bi bilo treba člen bistveno dopolniti. 
Na ustreznem mestu bi bilo treba predvideti tudi postopek določitve dolžine 
teh cest in postopek delitve zadevnih sredstev. 

Točka 3. iz prvega odstavka naj se črta, ker to ni realen vir dohodka za 
ceste. 

K 52. členu: Tu gre za magistralne in regionalne ceste, ki se morajo iz 
prometno-tehničnih in prometno-varnostnih razlogov, ter da zagotovijo ustrezno 
prometno propustnost na mestnem območju, zgraditi s širšim in zato z dražjim 
voziščem. Ti stroški naj gredo v celoti v breme sredstev za gradnjo magistralnih 
oziroma regionalnih cest. Magistralne in regionalne ceste čez mestno območje 
naj bi bile vsaj za en vozni pas širše kot zunaj mesta. 52. člen naj se spremeni 
in dopolni tako, da se glasi: »Da se zagotovi prometna varnost in prometna 
propustnost v naselju, ima občinska skupščina oziroma mestna skupščina pra- 
vico predlagati, da se del magistralne ali regionalne ceste, ki pelje skozi na- 
selje ali kraj, zgradi kot mestna cesta z ustrezno širino vozišča, mostovi in dru- 
gimi objekti. Ravno tako lahko zahtevamo nove poteke teh cest skozi naselje 
in kraj. Ti stroški gredo v breme sredstev za gradnjo teh cest. O teh zadevah 
je treba odločiti v roku 6 mesecev. 

Občinska, skupščina oziroma mestna skupščina lahko zahteva, da se pri 
gradnji takšne ceste upoštevajo tudi drugi elementi gradnje mestne ceste (pod- 
hodi, pešpoti, kolesarske steze, ograje in podobno). 

Gradbene stroške po drugem odstavku tega člena krije občina.« 
K 59. členu: Člen se v celoti spremeni in se glasi: 
»Na odseku magistralne in regionalne ceste, ki poteka skozi naselje ali 

kraj in je zgrajena kot mestna cesta, je republiška skupnost za ceste dolžna 
graditi, rekonstruirati in vzdrževati vozišče v celotni širini s pripadajočimi 
objekti. 

To ne velja za komunalne naprave, ki so v cestnem telesu in katere graditev, 
rekonstrukcijo in vzdrževanje skrbijo komunalne organizacije oziroma občine. 
Isto velja tudi za naprave v smislu drugega odstavka 52. člena tega zakona. 

Kje se začne območje naseljenega kraja, določi občinska oziroma mestna 
skupščina.« 

K 67. členu: Temu členu naj se doda besedilo: »po predhodnem soglasju 
prizadete občine«. 

V prehodnih in končnih določbah naj se doda določilo, da naj se v mestnih 
javnih površinah v skladu s tem zakonom izdajo s strani republike posebni 
zakonski predpisi. Hvala lepa. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Besedo ima tovariš Lado Bernard, 
delegat občine Skofja Loka. 
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Lado Bernard: Tovariši .delegati! Naša skupščina oziroma svet za 
urbanizem je na 27. seji 15. 11. 1971 obravnaval predlog odloka o razvrstitvi 
javnih cest v SR Sloveniji in predlog odloka o javnih cestah ter sprejel na- 
slednje sklepe: 

K predlogu odloka o razvrstitvi javnih cest v SR Sloveniji imamo naslednje 
pripombe: Znano nam je, da so bile po prejšnjem osnutku ceste razvrščene v 
R 1 in R 2, z novim predlogom pa so vse ceste razvrščene samo v en razred, 
to je R. Naše mnenje je, da naj bi se te ceste razvrstile po prvotnem predlogu 
v skupini R 1 in R 2. Ce te razdelitve ne bi bilo mogoče sprejeti, pa ne smejo 
veljati enotni tehnični elementi za vse te ceste. Predvidevamo sicer, da je odlo- 
čitev iz prvotne razdelitve v R 1 in R 2 odpadla zaradi tega, da bi se izognila 
dolgim razpravam o tem, kam. kakšna cesta spada. Tudi danes smo priča temu, 
da ima vsaka občina ceste, ki bi jih želela uvrstiti v skupino R 1 oziroma v 
zdajšnjo skupino R, prej pa je imela še toliko več predlogov za uvrstitev iz 
R 1 v R 2. V primeru, da bi ostala razdelitev v enotno skupino R 1, bi bilo nemo- 
goče imeti enotne tehnične kriterije za te ceste. Tehnične elemente bi bilo treba 
prilagoditi gostoti prometa, obremenitvi in pomenu ceste. Pri tem pa bi bilo 
potrebno ceste presojati tudi s stališča perspektivnosti ceste. Ne morejo na pri- 
mer veljati enaki pogoji za rekonstrukcijo ceste Jamnik—Dražgoše kot za cesto 
Jeprca—Skofja Loka, kot predvideva odlok. Drugih pripomb k odloku o raz- 
vrstitvi cest nimamo. 

Naše pripombe k predlogu zakona o javnih cestah so naslednje: 
Glede 33. člena se pridružujemo mnenju občin Gorenjske in Primorske z na- 

slednjim pridržkom: Razdelitev sredstev po dolžini cest IV. reda, ki so jih imele 
občine na dan 1. 1. 1971, je nesprejemljiva. Za razdelitev ceste v posamezne 
kategorije so imele občine zelo različne kriterije. Zahtevamo1, da se za celo 
Slovenijo predpišejo enotni kriteriji, po katerih naj se ugotovi dejanska dolžina 
cest, ki bi glede na pomembnost, prometno povezavo in glede na obremenitev 
prišle v ta red. Jasno nam. je namreč, da ceste v vseh občinah v to kategorijo 
niso prišle po enakih kriterijih. Primeri so, da je recimo cesta IV. reda tako kla- 
sificirana, čeprav je dosti manj pomembna kot nekatera druga. Verjetno bo 
prišlo do precej velikih nesmislov oziroma nepravilne delitve sredstev, če bomo 
delitev sredstev administrativno vezali na datum 1. 1. 1971. Sicer pa se pridru- 
žujemo predlogu gorenjskih in primorskih občin, da bi se zvišala sredstva od 
10 % na 15 '% in da se delijo po ključu 10 (%» iz republiškega izravnalnega sklada, 
5 «/o pa po teritorialnem izkupičku od bencina. 

K 37. členu imamo naslednjo pripombo. K delu zakonskega predloga, ki se 
nanaša na gradnjo in rekonstrukcijo javnih cest, pripominjamo, da za vse re- 
gionalne ceste ne morejo veljati enaki kriteriji za gradnjo. Prav tako ne morejo 
veljati enaki kriteriji za vse lokalne ceste. Pri rekonstrukcijah in novogradnjah 
bi bilo potrebno upoštevati gostoto prometa, pomembnost ceste, obremenitev in 
vrsto prometa, to je kazalnika, ki sem ju že omenil v odloku o razvrstitvi javnih 
cest v SR Sloveniji. Zavedati se moramo, da bi urejevanje teh zadev pri more- 
bitnih rekonstrukcijah včasih zahtevalo nepotrebno velika sredstva, če bi se 
strogo držah določil zakona. Menim, da je potrebno sprejeti takšen zakon, 
katerega se bomo potem tudi držali. 

Določbe 80. člena glede varnostnih pasov pri cestah so po -našem mnenju 
nekoliko preveč poudarjene in bodo povzročale pri izvajanju vrsto težav in 
neživljenjskih rešitev. Potrebno jih je prilagoditi realnejšim razmeram in dolo- 
čiti podrobnejše pogoje glede na urbanistične načrte oziroma odloke. Ta člen 
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po našem mnenju določa enostranske koristi ceste. Menimo, da bi bilo treba 
to vprašanje obravnavati oziroma uskladiti z urbanističnimi strokovnjaki in 
najti skupni jezik. Določilo sicer pravi, da omenjeni normativi ne veljajo za 
področja, kjer imamo zazidalne načrte, vendar nam je znano, da imamo zelo 
malo območij, kjer so zazidalni načrti pravno usklajeni. Mi imamo sicer zazi- 
dalne načrte, ki pa tega statusa ne morejo imeti, tako da bi potem prišli v ne- 
katerih naseljenih krajih v precejšnje težave s preširoko določenimi rezervati- 

Ista pripomba velja tudi za 81. člen, ki obravnava podobne zadeve. Hvala. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Besedo ima tovariš Tone Dobrajc, 
delegat občine Maribor. 

Tone Dobrajc: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Najprej bi po- 
vedal, da predlogi in pripombe, ki jih bom omenil, vsebujejo tudi predloge in 
pripombe vseh občin severovzhodne Slovenije, to je obdravskih in pomurskih 
občin, deloma pa tudi koroških občin, zlasti glede delitve sredstev po 33. členu 
ter glede odloka o razvrstitvi cest. 

Ce dovolite, bi najprej navedel pripombe in predloge k zakonu o javnih 
cestah. 

Tudi mi menimo1, da bi v 5. členu oznake cest I., II. in IV. reda lahko 
odpadle, saj po našem mnenju niso potrebne. Ce vendarle morajo ostati, potem 
menimo, da bi morali v četrtem odstavku navesti, da gre za lokalne ceste III. 
reda in ne IV. reda, kot se glasi 2. člen odloka o razvrstitvi cest. Brez škode 
bi lahko te označbe tudi odpadle, saj 4. člen natanko določa, katere ceste so 
regionalne, katere pa so magistralne in lokalne. 

Nadaljnji predlog imamo k 8. členu predloga zakona, ki pravi, da morajo 
nekategorizirane javne ceste, ki so namenjene za promet z motornimi vozili, 
izpolnjevati vse tehnične pogoje, ki so predpisani za lokalne ceste. 

V petem odstavku 5. člena je navedeno, da spadajo med nekategorizirane 
ceste tudi mestne ulice in ceste. Menimo, da je določilo prestrogo. Če ga primer- 
jamo s 37. členom predloga zakona, ki določa pogoje za gradnjo lokalnih cest in 
pravi, da mora znašati npr. širina lokalne ceste najmanj 6 m za dvosmerni 
promet oziroma najmnj 3 in pol metra za enosmerni promet, to pomeni, da 
ne bi mogli opraviti številnih rekonstrukcij tudi lokalnih cest, saj le-te ne 
morejo izpolnjevati vseh navedenih pogojev. Ker mnoge mestne ulice nimajo 
6 m širokega cestišča, menimo, da bi zakon moral glede tega predvideti neke 
izjeme. 

Nadaljnja pripomba se nanaša na 10. člen zakona. Že ko sem govoril o 
8. členu, sem izrazil mnenje, da je 8. člen, ki določa, da morajo nekategorizirane 
javne ceste izpolnjevati vsaj tehnične pogoje za lokalne ceste, v nasprotju z 
10. členom, ki pa pravi, da upravljanje, financiranje, gradnjo, rekonstrukcijo 
in vzdrževanje nekategoriziranih cest urejajo občinske skupščine s svojimi pred- 
pisi. Določila predloga zakona v IV. poglavju pa veljajo za vse ceste. Razen 
tega menimo, naj bi občinska skupščina s svojimi predpisi urejala ne le ome- 
njena vprašanja za nekategorizirane oeste, temveč tudi za lokalne ceste, saj 
prejšnji, 9. člen, pravi, da republiška skupnost ureja le upravljanje magistralnih 
in regionalnih cest. Menimo, da občinske skupščine po predlogu zakona tudi za 
nekategorizirane in lokalne ceste nimajo kaj dosti odločati ter da bi bilo treba 
ta člen spremeniti in dopolniti. 
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V drugem odstavku 10. člena je predvideno, da bi se prek republiške Skup- 
nosti za ceste — kar določa 9. člen — uresničevalo upravljanje z magistralnimi 
in regionalnimi cestami. Iz tega sledi, da naj bi vprašanja za lokalne ceste 
urejale občine, kar pa v prvem odstavku 10. člena ni navedeno. 

V drugem odstavku 10. člena je predvidena možnost, da lahko več občin 
skupaj ustanovi svojo regionalno skupnost, med drugim tudi zato citiram 
predlog zakona — »da bi se zagotovil vpliv občin na gospodarjenje z magistral- 
nimi in regionalnimi cestami itd.« Kako pa naj občine prek regionalnih skup- 
nosti zagotovijo ta vpliv, če predlog zakona v nobenem členu ne določa pri- 
stojnosti regionalnih skupnosti oziroma, kot sem prej omenil, že določa, da 
morajo nekategorizirane lokalne ceste izpolnjevati vse pogoje po tem zakonu? 
Ni nam jasno, kakšno vlogo bi potem regionalne skupnosti lahko imele in 
kako naj bi vplivale. Tudi za občinsko skupščino ni jasno, kaj lahko odloča 
glede nekategoriziranih in lokalnih cest. 

K 16. členu predloga zakona predlagajo občine naše regije, naj bi veljalo 
za vse predstavnike, ki se imenujejo v skupščino republiške skupnosti, tudi 
regionalno načelo. Predstavniki delovnih in drugih organizacij, ki jih te organi- 
zacije volijo, naj bi po možnosti ne bili vsi iz republiškega središča, temveč 
tudi iz drugih regij Slovenije. Predlagamo, da naj bi se to načelo v 16. členu 
izrecno dodalo. 

V zvezi s 23. členom, ki določa odgovornost do uporabnikov cest, menimo, 
da ta člen ni. v redu, ker določa le odgovornost republiške skupnosti za ceste. 
Ce gre za zakon o javnih cestah, bi morala biti določena odgovornost vseh 
upravljalcev cest do uporabnikov. Iz gradiva, ki smo ga dobili, vidimo, da je 
že zakonodaj no-pravna komisija, predlagala — njenemu predlogu se pridružu- 
jemo — da se ta člen ali izpusti ali pa dopolni. Tudi vprašanje odgovornosti, 
tako kot je tu postavljeno, je zelo dvomljivo. Ni razvidno, ali gre za subjektivno 
ali za objektivno odgovornost. To v sedanjem predlogu ni dovolj natančno 
opredeljeno. 

Prehajam k 33. členu. Tu predvsem poudarjamo, da se občine severovzhodne 
Slovenije strinjajo z besedilom v tretjem odstavku 33. člena, ki pravi, naj bi se 
sredstva, ki se dobijo od prodaje bencina, delila med občine v sorazmerju z dol- 
žino cest, vendar bi pri tem razen dolžine lahko upoštevali tudi kakovost in 
obremenjenost lokalnih cest. Ne strinjamo se z varianto, da bi se dve tretjini 
sredstev delilo po teritorialnem principu in le tretjino po dolžini cest. Nasprotno, 
menimo, da pri nas ustreza za delitev sredstev od bencina med občine le varianta 
B, ki je vsebovana v predlogu zakona v 33. členu. To pomeni, da naj se delež 
od pristojbin v ceni pogonskih goriv zbira v republiškem izravnalnem skladu 
in dodeljuje občinam po dolžini lokalnih cest na njenem območju in — kot sem 
že omenil —• pri tem upošteva tudi kakovost in obremenjenost cest. 

Prihajamo pa tukaj do neke nejasnosti. V prvem odstavku 33. člena glede 
mestnih ulic in cest je sicer navedeno, da pripadajo občinam sredstva za potrebe 
lokalnih in nekategoriziranih cest, med katere spadajo tudi mestne ulice. Vendar 
predlagamo, da se v tretjem odstavku 33. člena v dolžino cest, ki se upoštevajo 
za določitev deleža od udeležbe na davku za bencin, vštejejo tudi mestne ulice 
in ceste. Predlog je nekoliko podoben predlogu ljubljanskih občin, saj menimo, 
da bi na ta način upoštevali tudi to, da je na področju mest prodaja bencina 
večja, zato pa naj bi bile mestne ulice in ceste upoštevane v dolžini cest, ki je 
kriterij za delitev teh sredstev. Pozneje bom ta predlog, ki ni le predlog mari- 
borske občine, podrobneje obrazložil. 
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Da bi se mestne ulice in ceste upoštevale pri delitvi prometnega davka od 
prodaje pogonskih goriv, je že dolgoletna zahteva stalne konference mest, 
v kateri so združena vsa jugoslovanska mesta. Menim, da je zahteva upravičena, 
saj se prav gotovo velik del bencina, verjetno celo 25'% — nihče ne more tega 
natančno ugotoviti — porabi tudi za mestne vožnje. Zato je upravičena zahteva, 
da naj se v dolžino oest, po kateri se delijo sredstva od prodaje bencina, vraču- 
najo tudi mestne ulice in ceste, če se dohodek med občine ne deli po teritorial- 
nem načelu, to je po količini prodaje pogonskih goriv v posameznih občinah. 

Prav tako menimo, da je nevzdržno, da bi se za delitev sredstev od prodaje 
bencina, kakor navaja tretji odstavek, upoštevalo le stanje lokalnih cest po 
odlokih na dan 1. 1. 1971, kot je že omenil prejšnji govornik. Pridružujemo se 
predlogu, da naj se določijo kriteriji, ki bi veljali za vse ceste IV. reda. Glede 
na to, da dolžina teh cest ne more biti statična in enaka za vsa leta, predlagamo, 
da se to ugotavlja po enotnih kriterijih vsako leto sproti ter upošteva ob delitvi 
sredstev. Res je, da obstaja pri tem nevarnost, da bi občine preveč nekategorizi- 
ranih cest kategorizirala, vendar se da to preprečiti z določitvijo enotnih krite- 
rijev, kot je omenil že prejšnji govornik. Zato predlagamo, da bi se tretji odsta- 
vek 33. člena glasil približno takole: »Od zneska iz 1. točke tega člena pripada 
posamezni občini znesek v sorazmerju z dolžino lokalnih cest, ki so z občinskimi 
odloki kategorizirane kot ceste IV. reda, ter mestnih ulic in cest, kot tudi tistih 
javnih cest, ki bodo z republiškimi predpisi razvrščene v lokalne ceste. Razen 
dolžine cest je treba upoštevati tudi kvaliteto in obremenjenost cest.« 

V zvezi z gradivi, ki smo jih prejeli kot kvantifikacijo k predlogu zakona 
o javnih cestah, bi navedel neko nejasnost ali pomoto. V gradivih se navaja, 
da je dolžina lokalnih oest v občini Maribor 580 km oziroma nekaj več. Po 
odloku o kategorizaciji cest, ki je veljal 1. 1. 1971, smo imeli pri nas le 
196 km cest IV. reda, po prvem predlogu o razvrstitvi cest pa bi bila dolžina 
republiških cest, ki bodo razvrščene med lokalne, 100 km. To bi bilo skupaj 
296 km, v izračunih pa se navaja, da je v upravljanju naše občine po novem 
580 km cest. Iz tega smo sklepali, da so vračunane tudi mestne ulice in ceste 
ali pa gre za pomoto, saj je razlika skoraj 100 

Kot je že navajal govornik iz Kranja, bi po sedanjem predlogu delitve 
sredstev za ceste ostalo republiški skupnosti za ceste, ki bi upravljala s 34 °/o 
cest, 83 %> vseh sredstev, občinam; ki bi upravljale s 66®/» kategoriziranih cest, 
pa bi za te ceste ostalo le 17 % vseh sredstev. To je razmerje skoraj 1 : 10, glede 
na sredstva za 1 km. Tudi mi razumemo, da je potrebno za magistralne in regio- 
nalne ceste precej več sredstev, vendar je taka razlika le prevelika. 

Naše občine menijo, da bi za lokalne ceste morali nameniti vsaj približno 
30®/o vseh dohodkov in ne le 17'%. Tudi v tem primeru bi za republiške ceste 
bilo na razpolago še vedno za km ceste približno 4^krat toliko, kolikor za lokalne 
ceste. Menimo, da je delitev, ki je predlagana po tem zakonu, to je, da se vsa 
sredstva za bencin v višini 10'% deli po dolžini oest, še vedno nevzdržna. Pred- 
lagano razmerje bi bilo še vedno tako, da bi ena občina dobila 3,6^krat več 
sredstev na km kakor druga, torej bi imeli še vedno stanj 6, da bi lahko po 
luknjah na cesti ugotavljali, kje je meja ene občine in kje se prične druga. Naš 
predlog je, naj se sredstva delijo po dolžini cest enako med vse občine s tem, 
da se to izenači in da bi v dolžino cest všteli tudi dolžino mestnih ulic in oest, 
saj se v mestih proda tudi več bencina. Verjetno bodo primorske občine proti 
temu, ker se tam zaradi bližine italijanske meje, pa tudi v Mariboru, proda 
nekaj več bencina kot drugod. Vendar menimo, da bi med občinami moralo priti 
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do solidarnosti in da bi morale imeti vse občine tudi pri upravljanju lokalnih 
cest -enake možnosti. Da bi odpravili razmerje 1 : 3,6 — saj ima po predlogu 
zakona posamezna občina še vedno 3,6-krat več sredstev kot druga — predla- 
gajo občine severovzhodne Slovenije, naj bi občini ostalo 75 %> od pristojbin 
za cestna motorna vozila in 20'% od prispevkov v ceni bencina. Pri takšni delitvi 
bi približno dosegli razmerja, da bi bile občine približno izenačene in da bi se 
30 °/o sredstev uporabilo za lokalne in nekategorizirane ceste, 70'% pa za republi- 
ške ceste. 

Pri sedaj predlaganem financiranju cest po predlogu zakona se človek ne 
more znebiti vtisa, da so predlagatelji mislili predvsem na to, kako bi zagotovili 
čim več sredstev za svoje, to je republiške ceste, lokalne ceste pa so bile pri 
tem preveč zapostavljene. Poudarjam, da odločno podpiramo zahtevo naše 
republike, da se sredstva, ki se zbirajo z davkom na bencin, razen davka po 
redni stopnji, ki gre za proračunske potrebe, uporabijo izključno za gradnjo in 
vzdrževanje ceste. Prav tako menimo, da bi morali sredstva od taks za tuja 
motorna vozila deliti med republikami po pravičnejšem ključu in ne po dolžini 
magistralnih cest oziroma cest I. reda, ki so v posamezni republiki. 

K 59. členu zakona, ki govori o razmerju pri delitvi stroškov za vzdrževanje 
magistralnih in regionalnih cest, ki peljejo skozi naselja, predlagamo, da bi 
se na koncu besedila dodalo, da veljajo enaka načela glede kritja stroškov iz 
tega člena tudi pri gradnji in rekonstrukciji cest skozi naseljene kraje, kar je 
podobno predlogu ljubljanskih občin. 

K predlogu odloka o razvrstitvi oziroma prekategorizaciji cest v SR Slove- 
niji pa imamo naslednje pripombe: 

Strinjamo se z načeli za razvrščanje cest v posamezne kategorije, menimo 
pa, da ta načela niso bila enakomerno uporabljena na vseh področjih in da bo 
zato prišlo do povečanja dosedanjih regionalnih razlik. Predloženi podatki 
kažejo, da se bo na območju cestnega podjetja Maribor delež cest, ki jih uprav- 
lja republika, zmanjšal od 24,2% na 20,7%, to je za 3,5 točke ali za 14,5%. Na 
našem območju se tako prenese na občine kar 40,7% cest, ki jih je doslej uprav- 
ljala republika. 2e samo ta. podatek priča o tem, da je šla prekategorizacija cest 
po sedanjem predlogu predvsem v škodo severovzhodne Slovenije, medtem ko 
centralno slovensko območje s tem ne izgulbi nič, mogoče celo pridobi. Preostala 
področja ostanejo približno v enakem položaju kot doslej. To pa je v nasprotju 
s sprejetim načelom policentričnega in enakomernejšega razvoja celotnega slo- 
venskega prostora in prav tako s sprejetim načelom o odpiranju možnosti za 
hitrejši razvoj manj razvitih območij. Zato menimo, da predlogi občin seve- 
rovzhodne Slovenije glede vključevanja posameznih cest v republiško pristojnost 
niso bili ustrezno obravnavani. 

V zvezi s tem ponovno predlagamo, da se med magistralne ceste uvrsti 
cesta Murska Sobota—Hodoš in Holmec—Velenje—Arja vas, kakor tudi cesta 
Radlje—Radeljski prelaz. Hkrati podpiramo predloge občin, ki so bih že prej 
dani, da se kot regionalne ceste razvrstijo ceste: Središče—Ljutomer, št. 6029; 
Ormož—Tomaž—Ljutomer, št. 6023; Cmurek—Malna—Lenart in Setarova— 
Ptuj; Gederovci—Tumišče—Razkrižje, Ljutomer—Savci—Ptuj, št. 6023 ter 
Bistrica—Črešnjevec—Ptujska gora in Zgornja Polskava—Pragersko. Hvala 
lepa. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Besedo ima Franc Novak, delegat 
občine Ormož. 
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Franc Novak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupščina občine Ormož je že v mesecu maju tega leta poslala cestnemu skladu 
SR Slovenije pripombe na zakon o cestah in odlok o razvrstitvi javnih cest 
v SR Sloveniji. O osnutku zakona o cestah in o osnutku odtoka o razvrstitvi 
cest sta razpravljala tudi pristojna zbora skupščine SR Slovenije in ju sprejela 
s pogojem, da se predlog razvrstitve cest uskladi s pripombami in predlogi občin. 

Ugotavljamo1, da predlogi in pripombe občine Ormož glede razvrstitve in 
bodočega financiranja niso bile povsem upoštevane. Glede na težke probleme, 
ki bi nastali v gospodarstvu naše občine in vseh manj razvitih občinah v pri- 
meru, da se predloženi osnutki sprejmejo brez upoštevanja naših upravičenih 
zahtev, ponovno opozarjamo in predlagamo dopolnitve glede financiranja in 
razvrstitve javnih cest v Sloveniji. 

V 33. členu osnutka zakona o javnih cestah je določeno, da pripada občinam 
10 % od zneska, ki je vsebovan v ceni bencina, 50'% od zneska, ki je vsebovan 
v pristojbinah za cestna motorna vozila, in 100'% dohodka od pristojbin za 
specialna motorna vozila. Po tako določenih virih bi občina Ormož razpolagala 
po najugodnejši B varianti le s 381 tisoč starimi dinarji sredstev na km lokalnih 
cest, čeprav so že dosedanja sredstva znašala okoli 700 000 din po km. S tem se 
financiranje seveda bistveno poslabša. 

Nevzdržno je tudi razmerje, ki nastaja med občino z najvišjim in najnižjim 
dohodkom na km lokalnih cest, ki bi bila po varianti A devetkratna, po varianti 
B pa 3,6-kratna. S tem se ponovno poglabljajo ekonomske razlike in diferen- 
cirajo možnosti razvoja med razvitimi in manj razvitimi občinami v Sloveniji. 
Ob dejstvu, da so pri tem najbolj prizadete manj razvite občine severovzhodne 
Slovenije, na katere se prenaša največje breme financiranja, ne moremo mimo 
tega, da ne bi opozorili na 5. člen zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja 
na manj razvitih območjih v Sloveniji, po katerem je cestnemu skladu SR Slo- 
venije naložena za nerazvita območja posebna skrb. S tem, da se na občino 
prenaša skrb za vse dosedanje, — poudarjam, neasfaltirane — ceste III. reda 
v dolžini 58 km, ki so v nemogočem stanju, odpade skrb širše družbene skup- 
nosti za reševanje problemov financiranja teh cest v celoti na našo občino. 2e 
do sedaj je bila skupščina občine v izredno kritični situaciji in obstaja resna 
nevarnost, da za komunalne zadeve ne bo mogoče nameniti toliko sredstev 
kot doslej, kar bo imelo za posledico prekinitev prometa na posameznih cestah. 

Razen 40 km cest IV. reda, ki smo jih imeli že doslej, bomo z odlokom 
o razvrstitvi cest pridobili še nadaljnjih 58 km cest dosedanjega III. reda. Po 
predlagani delitvi sredstev bi dobili okoli 24 milijonov din, čeprav smo že 
doslej dobivali za ceste III. reda okrog 49 milijonov. Menim, da je podobno 
stanje prav v vseh manj razvitih občinah, tako da se upravičeno postavlja vpra- 
šanje, ali se s predlagano rešitvijo ne poglablja socialna diferenciacija na tem 
področju. 

Da bi se razlika zmanjšala in možnost financiranja vsaj nekoliko popravila, 
predlagamo, da se delno spremeni 33. člen osnutka zakona o javnih cestah, kot 
je predlagal že delegat občine Maribor in sicer, da po tem zakonu pripada obči- 
nam za potrebe lokalnih cest in nekategoriziranih javnih cest 20 % od zneska, 
ki je vsebovan v ceni bencina in plinskega olja v prodaji na drobno, in 57 % 
dohodka od pristojbin za cestna motorna vozila ter 100 °/o od pristojbin za 
specialna motorna vozila komunalnih delovnih organizacij. Na preostala določila 
tega člena nimamo pripomb, se pravi, da se strinjamo s tem, da se sredstva pod 
1. točko delijo v sorazmerju s km cest na celotnem slovenskem prostoru. 
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Z osnutkom odloka o razvrstitvi javnih cest v SR Sloveniji z dne 28. 10. 
tega leta je cestni sklad SR Slovenije zavrnil predlog občine Ormož, da med 
regionalne ceste uvrstita še cesti Ormož—Tomaž'—Ljutomer, to je cesta 6023, in 
Središče—Ljutomer, to je cesta 6929. Menimo, da pri odločitvi cestnega sklada 
v tem primeru niso bili pravilno uporabljeni kriteriji za razvrščanje cest. Obe 
navedeni cesti izpolnjujeta pogoje za regionalni cesti po naslednjih kriterijih: 
po funkciji ceste, po pohtično-teritorialni delitvi, po urbanizaciji in naseljenosti, 
po pomenu v prometu, po izvoru in ciljih prometa, po obsegu prometa, po 
namenu za turizem in podobno. 

Hkrati moramo poudariti, da. obe cesti potekata po najbolj zaostalem pre- 
delu občine in verjetno tudi republike ter da je pogoj za hitrejši razvoj teh 
območij ustrezna povezava z drugimi močnejšimi regionalnimi centri. 

Glede na navedeno predlagamo, da se ponovno prouči in ugodi predlogu 
občine Ormož, da se cesta Ormož—Tomaž—Ljutomer, to je podaljšek na cesto 
Žiglava—Gornja Radgona št. 6023, in cesta Središče—Ljutomer, to je dosedanja 
cesta 6029, uvrstita med regionalni cesti. Hkrati se pridružujemo predlogu občine 
Lendava, da se cesta Renkovci—Turnišče—Crenševci—Slovenska Bistrica—Raz- 
križje—Ljutomer—Savci-—Ptuj uvrsti med regionalne ceste. 

Drugače pa se pridružujemo in podpiramo predloge občin Murska Sobota, 
Gornja Radgona, Lenart, Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Ljutomer, Slovenj 
Gradec, Radlje ob Dravi in Ravne glede razvrstitve cest na magistralne, regio- 
nalne in lokalne ceste, kar je deloma že povedal delegat občine Maribor. Hvala 
lepa! 

Predsedujoči Marjan Orožen: Morali bi se, tovariši delegati, dogo- 
voriti glede nadaljnjega poteka seje. Prijavljenih je še 12 razpravljalcev. Ah 
bomo- sejo nadaljevali ah jo prekinili in nadaljevali ob 15. uri? Kot vidim, 
menite, naj sejo nadajujemo brez prekinitve. Besedo ima Franc Tomšič, delegat 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik. 

Franc Tomšič: Spoštovani tovariš predsednik in delegati! Na pod- 
lagi razprav in sklepov skupščine občine Ljubljana-Vič-Rudnik in njenih orga- 
nov podpiram predlog amandmajev delegata skupščine mesta Ljubljana in 
predvsem amandmaja k 52. in 59. členu predloga zakona o javnih cestah. Tako 
kot je za križišča na odprtih magistralnih in regionalnih cestah za propustnost 
prometnih tokov jasno, da upravljalec in vzdrževalec teh cest gradi in vzdržuje 
povečano število voznih pasov, tako je to potrebno in logično tudi za njih potek 
skozi večja naselja in mesta. Nevzdržen je predlog zakona, ki omogoča dvojnost 
glede upravljanja in vzdrževanja magistralnih in regionalnih cest, ki potekajo 
skozi naselja in mesta, predvsem še za takšen obseg tranzita, kot ga ima cestni 
križ in republiško središče Ljubljana. 

Predloga, po katerem naj bi republiška skupnost za ceste upravljala in 
vzdrževala, magistralne in regionalne ceste skozi mesta in naselja le v enaki 
širini kot zunaj mest in naselij, ni mogoče podpreti, oe si bliže pogledamo 
probleme in težave, ki bi lahko nastopile v primeru dveh upravljal cev cest. 

Delitev prometnih pasov dvema razhčnirna upravljalcema ibi povzročila 
težave zlasti pri delovanju zimske službe. Izvajalec republiške skupnosti za 
ceste bi namreč odrinil sneg z notranjih pasov na zunanje pasove, ki jih čisti 
občinski izvajalec. Tako stanje bi lahko vodilo do nesmiselnih situacij, katerih 
rezultat pa bi bil zastoj v prometu. 
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Tudi iz praktičnega vidika si težko predstavljamo, kako izvajati določila 
zakona, če bi bil sprejet v takšnem besedilu, v kakršnem je predložen. V tem 
primeru bi imeli na eni cesti dva upravljalca, dva vzdrževalca, dva organa, 
ki bi bila pristojna, za izdajo aktov in podobno-. S sporazumom se res da marsi- 
kaj doseči, če pa enemu in drugemu upravljalcu primanjkuje sredstev, je spo- 
razum težko doseči, ali pa je oelo nedosegljiv. Predlog zakona temelji na 
določilu, da tranzitni promet poteka skozi naselje in mesta po enaki širini ce- 
stišča, kot je na odprtih cestah in da je v naseljenih krajih in mestih potreba 
po večvoznih pasovih le zaradi mestnega prometa. 

Tako ocena za Ljubljano ne more biti realna, ker je gospodarsko in kulturno 
središče Slovenije, hkrati pa tudi pomembno mednarodno cestno-prometno 
križišče, kjer se mnogo tranzitnega prometa tudi ustavlja. Znano je, da so 
sodobne ceste v svetu grajene tako, da se vozišča v predmestjih razširijo zaradi 
gostote prometa, zmanjšane hitrosti, pogostih križišč in zaradi primerne pro- 
pustnosti prometa. To v celoti velja tudi za Ljubljano, ki je križišče številnih 
mednarodnih prometnih žil. 

Na območju občine Ljubljana-Vič-R-udnik sta dve pomembni magistrali: 
Tržaška cesta in Dolenjska cesta. Lahko trdimo, da tako prva kot druga pre- 
težno rešujeta tranzitni promet in le v manjši meri, mestnega. Kljub skromnim 
občinskim sredstvom je občinska skupščina posredno že dala večja sredstva za 
reševanje prometnega, problema na obeh cestah in gradila razne vzporednice 
z namenom, da tem magistralam umakne čimveč mestnega prometa. 

Zaradi povedanega menim, da so magistralne in regionalne ceste tudi skozi 
naseljene kraje in mesta tako pomembne za tranzitni promet, da jih ne kaže 
deliti na posamezne odseke, prepuščati občinam, da bi na teh odsekih izvajale 
svoje mestne prometne režime. Gledano iz občinskega zornega >kota pričaku- 
jemo, da bomo po predlogu zakona imeli razmeroma še manj sredstev kot do 
sedaj, če primerjamo sredstva, ki se bodo povečala po predlogu zakona občinam, 
ter ceste dosedanjega III. reda, ki bodo prešle v občinsko pristojnost. Te ceste 
so bile namreč, vsaj v našem primeru, že do sedaj pomanjkljivo vzdrževane 
in bodo v krajšem času zahtevale večja vzdrževalna dela. 

Občina Ljubljana-Vič-Rudnik ima neposredno- na skrbi 313 km cest, od 
katerih je 208 km cest IV. reda in 115 km mestnih ulic. Razen tega posredno, 
prek krajevnih skupnosti, skrbi še za nad 200 km krajevnih cest. Za 323 km cest 
sedanjega IV. reda in mestnih ulic je bilo v letu 1971 na razpolago 2 130 000 din, 
vključno z namenskimi sredstvi od motornih vozil in pogonskih goriv, kar 
pomeni okoli 7300 din na km. S tem denarjem se mora pokrivati celotno vzdr- 
ževanje cestišč in cestnih objektov, vključno z zimisko službo in sanacijami, 
medtem ko se za rekonstrukcije in novogradnje uporabljajo sredstva proračuna 
in druga sredstva. Po predlogu odloka o razvrstitvi javnih cest v SR Sloveniji 
pa naj bi občina dobila še dodatnih 61 km cest dosedanjega III. reda, Za teh 
61 km cest naj bi občini pripadalo po varianti A le 1 797 000 din. V tem izra- 
čunu je upoštevano tudi predvideno 100-odstotno povečanje taks na motorna 
vozila, kar pa zvezni izvršni svet še ni sprejel. 

Ker spremembe še niso uveljavljene, je po varianti A zagotovljeno v resnici 
le 902 000 dinarjev. Po novo oblikovanem občinskem cestnem skladu je skupno 
na razpolago le 3 332 000 din občinskih sredstev, kar pomeni okoli 850 000 din 
na 1 km. Varianta B pa je očitno še težja. Za, povečanje, ki naj bi bilo name- 
njeno- za boljše vzdrževanje in modernizacijo cest, ne ostane pravzaprav nič. 
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Povečanje je le navidezno, če upoštevamo, da občina prevzema cesto, kot je 
cesta Brezovica—Podpeč, na kateri je asfalt na več odsekih že povsem uničen. 
Na tej cesti se betonski most prek Ljubljanice v Podpeči pogreza in ima že 
omejeno nosilnost, tako da je potrebno na redni avtobusni progi že prestopati. 
Vse to pomeni, da so že takoj potrebne večje sanacije oziroma vlaganja razme- 
roma velikih sredstev. Tudi cesta Ig—Kurešček je tako uničena, da grozi uki- 
nitev avtobusne proge. Pritisk občanov postaja vse očitnejši, sredstva, ki jih 
je občina spričo drugih obveznosti do občanov možna nameniti za ceste, pa ne 
zadoščajo niti za najnujnejše vzdrževanje. 

Takšno nevzdržno stanje ponazarja tudi podatek, da je v občini Ljubljana- 
Vič-Rudnik kljub temu, da je mestna občina v republiškem središču, asfaltira- 
nih le 3 ®/o cest. Vse drugo je v makadamski izvedbi, v slabem stanju, brez pri- 
mernih priključkov in cestnih objektov, zaradi česar je nujno najti rešitve 
v večjem dotoku namenskih sredstev. Ker je doslej močno kritizirana delitev 
sredstev med zvezo, republiko in občinami rojevala ostre zahteve po pravičnejši 
delitvi in vračanju sredstev cestam, kjer se ustvarjajo, se pridružujem tistim 
občinam, ki zahtevajo več sredstev v korist doslej zapostavljenih cest v občinski 
pristojnosti. Kot pogoj za prevzem, cest je v prehodnih določbah nujno dodati 
še določilo, da morajo biti ceste pred prenosom v drugo pristojnost v zadovoljivi 
kvaliteti in urejene za promet ali pa naj se zagotovijo dodatna sredstva, tako 
da bo občina, prevzemnica cest, z dodatnimi sredstvi ceste tudi lahko usposobila 
za promet. Hvala lepa! 

Predsedujoči Marjan Orožen : Hvala. Tovariš Alojz Metelko, delegat 
občine Trebnje. 

Alojz Metelko: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Vseh pripomb 
in predlogov naše občine ne bi bral. saj se zlasti glede 33. člena v celoti stri- 
njamo s predlogom delegata občine Škofja Loka, ki ugotavlja, da bi bila kate- 
gorizacija cest s 1. 1. 1971 nevzdržna in predlaga ponovno razvrstitev cest. 
Predlagamo, da se določijo realnejši kriteriji za določitev lokalnih in nekatego- 
riziranih javnih cest in šele na podlagi teh določi obseg cest v posamezni občini. 

V potrditev tega naj navedem, da je v naši občini razen 70 km cest, ki so 
že v IV. redu, še okoli 150 km cest, ki imajo značaj nekategoriziranih cest, čeprav 
so v bistvu ceste IV. reda, saj po njih teče javni avtobusni promet in so bile 
dane v upravljanje krajevnim skupnostim samo zaradi tega, ker je bilo ceneje. 

V celoti se strinjam z delegatom občine Škofje Loke glede 80. člena pred- 
loga zakona. Tudi po našem mnenju je širina varovalnega pasu ob magistralnih 
in regionalnih cestah preširoka in naj se zmanjša za polovico. Menimo, da je 
zahteva po tako širokih varovalnih pasovih neutemeljena, saj bi se s tem odrekli 
prevelikim površinam, največkrat za gradnjo zelo ugodnih zemljišč. Glede varo- 
valnih pasov ob lokalnih in nekategoriziranih cestah pa smo mnenja, da je prav, 
da občina krajevnim razmeram primerno določi njihovo širino. 

Pripombe imamo tudi k 67. členu zakona o javnih cestah. Republiška skup- 
nost za ceste bi morala v najkrajšem času, to je najmanj v treh letih od razla- 
stitve, preskrbeti lokacijsko-tehnično dokumentacijo in na podlagi te zagotoviti 
zavarovalni pas bodočih cest. Nesprejemljivo je, da bi se stalni ali začasni 
rezervati določili le na podlagi dolgoročnih programov, ki v bistvu predstavljajo 
le predvidene smeri bodočih cest. Izkušnje z rezervatom za magistralno cesto 
Ljubljano—Zagreb nam dokazujejo, da spremljajo na takšni podlagi določene 
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rezervate številne škodljive posledice, ki se predvsem kažejo v nenehni, deset- 
letje trajajoči negotovosti pri načrtovanju in izvajanju urbanistično- 
komunalnih posegov ter prepovedi novogradenj, nadomestnih gradenj, adap- 
tacij in rekonstrukcij. Nevzdržno je, da v primerih, ko gre za obnove, ki imajo 
značaj tekočega ali investicijskega vzdrževanja, ah v primerih, ko gre za adap- 
tacije in rekonstrukcije, s katerimi se doseže boljšo funkcionalnost obstoječih 
stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij, ne dovolimo teh posegov. Prostorski 
in časovno ne dovolj opredeljen rezervat pomeni počasen propad tudi vseh tistih 
objektov, ki bi se pri točneje določenem rezervatu normalno obnavljali in pri- 
lagodili potrebam lastnikov. Tu je predvsem vprašanje adaptacije pomembnih 
gospodarskih poslopij. Skratka, nevzdržno je, da se nekomu za nedoločen čas 
prepove, da si v lastni hiši izboljša življenjske razmere, ne da bi pri tem omo- 
gočili, da si to uredi na drugem, nerezerviranem kraju. 

Nisem se dr~al vrstnega reda. Imamo tudi pripombo k 32. členu in predla- 
gamo, naj se glasi: »Občinska skupščina lahko določi višino in način plačevanja 
oziroma oprostitve plačevanja pristojbin za specialna motoma vozila komunalnih 
in delovnih organizacijah, za vprežna vozila ter traktorje, ki jih v svojem pro- 
izvodnem procesu uporabljajo kmetijske delovne organizacije ali individualni 
kmetijski proizvajalci.« Menimo, da bi to bilo v skladu s sanacijsko politiko do 
kmetijstva, ki jo v sedanjem času sprejemajo tako republika kot občinske skup- 
ščine. Predlagana dopolnitev bi spodbujala nabavo kmetijske mehanizacije, kar 
je eden izmed temeljnih pogojev za hitrejši razvoj te panoge pri nas. Hvala 
lepa! 

Predsedujoči Marjan Orožen: Tovariš Janko Pucelj, delegat občine 
Trbovlje. 

Janko Pucelj : Dovolite, da v imenu revirskih občin Hrastnik, Trbov- 
lje in Zagorje navedem nekaj stališč, ki smo jih sprejeli na skupnem sestanku. 
Kljub temu, da predstavlja zakon kakovostni premik na tem področju, obstaja 
še vedno bojazen, da bo nekaj stvari nerazčiščenih oziroma da bodo nekatera 
vprašanja še nadalje nerešena, zlasti glede cest republiškega značaja, ki gredo 
skozi mesta, in glede zimske službe. Zaradi tega menimo, da bi bilo potrebno 
v zakonu uveljaviti prednostno pravico občine pri sporih, ki (nastopajo pri 
upravljanju oziroma vzdrževanju cest. V Trbovljah imamo namreč cesto, ki jo 
republiški cestni sklad ne upravlja, kanalizacijo in pločnike popravlja občina. 
Ob takšnih razmerah se vedno postavlja vprašanje, kdo bo te stvari v celoti 
urejeval. 

Glede delitve sredstev smo se, kljub temu, da obstajajo različni kriteriji, 
soglasno zmenili za B varianto. 

Naslednja stvar, na katero mislim opozoriti, je zvišanje pristojbin za tovorne 
avtomobile, in sicer ne iz razlogov, da sosedom želimo slabo, temveč zato, ker 
tovorni promet v bistvu povzroča največje poškodbe cest. V občini Trbovlje gre 
iz naših revirjev na ceste veliko tovora, to je cementa, železnih konstrukcij, 
premoga itd. Zato menimo, da je prav, da se tovorni promet tudi bolj obremeni 
v tem smislu, da več prispeva za vzdrževanje cest. 

Naslednje vprašanje se nanaša na avtobusna prometna podjetja s sedežem 
zunaj občine, kot je pri nas na primer SAP Ljubljana. Menimo, da bi se 
morale pristojbine odvajati tisti občini, na območju katere se vozovi stalno loci- 
rani in garažirani. 

42 
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Čeprav nimamo opravka z magistralnimi cestami, menimo, da bi na neka- 
tere Ceste morali gledati perspektivno, v tem smislu, da bi se za tako imenovane 
E ceste dopustila možnost prodaje bencina po višjih cenah, uveljavljanje višjih 
mandatnih kazni in podobno. Tako bi se lahko na teh cestah zbrala tudi dodatna 
sredstva, kot je to ponekod na zahodu že uveljavljeno. Tu mislim predvsem na 
naše hitre ceste oziroma avtoceste, ki so sedaj v gradnji in ki jih bo v prihod- 
nosti še več. 

Na koncu bi še rad omenil, da bi želeli, da se cestna odcepa 356 in 352, to 
je Hrastnik—kolodvor, spremeni v odcep Hrastnik—most čez Savo oziroma 
Zagorje—most čez Savo. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Besedo' ima tovariš Janez Bogataj, 
delegat občine Kamnik. 

Janez Bogataj: Tovariši in tovarišice, tovariš predsednik! Bil bi 
zelo kratek in ne bi ponavljal zadeve oziroma predlogov, ki so jih že dali 
prejšnji razpravljalci. Pri tem mislim na amandmaje, ki so jih dali skupščina 
mesta Ljubljana ter delegata občine Škofje Loke in Maribora. V zvezi s 33. čle- 
nom predloga zakona naj poudarim, da bi zakon moral določiti enotne kriterije 
za razvrstitev lokalnih cest ter da bi moral zvišati udeležbo občin pri delitvi 
sredstev v korist lokalnih cest. 

V zvezi s predlogom odloka o razvrstitvi javnih cest je bilo rečeno, da je 
nov predlog upošteval predloge občin. Občina Kamnik se je strinjala s prvotnim 
osnutkom glede razvrstitve cest v naši republiki, v predlogu, ki ga imamo, 
pa je del ceste št. 217 Mengeš'—Duplica prenesen iz regionalne v lokalno cesto. 
To ni smiselno, saj je Kamnik povezan s cesto Ljubljana—Trzin—Domžale ozi- 
roma Mengeš—Kamnik, tako da odcep med Mengšem in Kamnikom v dolžini 
5 km ne more biti presekan in prenesen med lokalne ceste. Občina je ponovno 
obravnavala predlog zakona in predlaga, da se ostane pri prejšnjem predlogu, 
to je da se odcep Mengeš—Duplica razvrsti kot regionalna cesta. Hvala lepa! 

Predsedujoči Marjan Orožen: Tovariš Boris Kobal, predstavnik po- 
slovnega združenja cestnih podjetij SR Slovenije. 

Boris Kobal : Spoštovani tovariš predsednik in tovariši delegati! 
Poslovno združenje cestnih podjetij je že v pismeni obliki predložilo svoja 
stališča in svoje poglede na nove amandmaje, svoje poglede na posamezne for- 
mulacije in določila. Zato sem dobil nalogo, da zaprosim za možnost, da stališča 
dopolnim oziroma obrazložim in se zahvaljujem, da mi je na tem mestu dana 
možnost za to. 

Namen novega zakona je bil vsekakor ta, da se določila zakona o cestah 
prilagode novim ustavnim določilom, da se poskuša izboljšati stanje cest in 
delo cestne službe. Mislim, da predloženi osnutek zakona tega ne dosega v celoti. 
Racionalnost trošenja sredstev naj bi bil tudi eden izmed teh namenov. Ta pa 
je možna le takrat, kadar se sredstva uporabljajo ob dobrem poznavanju 
lokalnih,, terenskih pogojev, kar pomeni, da je treba gospodariti na terenu. 
Izvajalski odnosi tega ne dopuščajo, niti tega ne omogoča izvajanje del s cen- 
tralnega mesta. 

Drugo je vprašanje ekonomike- V predlogu zakona je omenjena možnost, da 
republiška skupnost ustanovi lastne tehnične enote. Recimo, da so te enote 
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res samo strašilo za cestna podjetja, če ta svojih nalog ne bi izvajala tako, kot 
bi jih morala. Vendar pa pri tem ne smemo pozabiti, da bi delovne enote morale 
imeti po določilih predpisov in ustave status pravne osebe, to se pravi, da bi bile 
v pogodbenih razmerjih s tistim, ki bi jim dajal delo in finančna sredstva za to 
delo. Z drugimi besedami, pojavila bi se nova cestna podjetja. Mi pa vemo, da 
je že starih najbrž preveč. Obstoječa cestna podjetja glede na določila zakona, 
ki zahteva dobro stanje cest, razpologajo z mehanizacijo, ki daleč presega zmog- 
ljivost, ki so vsakodnevno potrebne, kajti te zmogljivosti morajo biti primerjene 
na čas največje potrebe. 

Tako imamo danes situacijo, da je mehanizacija cestnih podjetij v letnem 
poprečju izkoriščena samo 25-odstotno, ni je pa mogoče zmanjšati, ker bi sicer 
v sili, recimo v zimskem času, v času elementarnih nezgod ali kaj podobnega 
ne mogli popolnoma in pravočasno zadoščati predpisom glede stanja cest. 

Vse to pa pomeni z drugimi besedami, da bi cestna podjetja lahko večji del 
časa intenzivneje vzdrževala ceste, če bi bilo za to na razpolago več finančnih 
sredstev. Na drugi strani pa nastaja vprašanje opreme novoustanovljenih teh- 
ničnih enot. Za to opremo bi bila potrebna velika finančna sredstva, ki bi jih 
morali odtegniti cestam. Potrebovali bi seveda tudi devizna sredstva, kajti del 
mehanizacije, zlasti specialne, je treba kupiti v tujini. 

Nastane pa tudi vprašanje monopolizma, ki se očita cestnim podjetjem. Če 
bi ustanovili svoje tehnične enote, bi prišli v situacijo, da bi ena organizacija 
upravljala s sredstvi in cestami ter izvajala dela in jih financirala. Ob tem pa ni 
rešeno vprašanje kontrole. To vprašanje bi lahko rešili, če bi zagotovili učinko- 
vito vlogo uporabnikov cest. Kajti uporabniki cest so tista vsakodnevna, vse- 
splošna in stalna kontrola, ki je verjetno najustreznejša in ki najbolje vidi, kaj 
se dogaja na cestah, kako se dela izvajajo in kaj bi bilo na cestah še potrebno 
izvajati. Ce pa gledamo 16. člen predloga zakona, vidimo, da ni skladen s tem, 
kar smo ugotovili, še manj pa z nekaterimi drugimi gledišči, ki jih bom navedel 
pozneje. 

Zakon v predloženi obliki tudi ni usklajen s temeljnim zakonom o javnih 
cestah. V 6. b členu namreč temeljni zakon o javnih cestah uvaja za ceste 
amortizacijo. Amortizacija pa je karakterističen element za gospodarske objekte, 
še več, revalorizacija vrednosti takih sredstev je nujno povezana z izračunava- 
njem in uporabo amortizacije. 

Po prvem členu zveznega zakona o revalorizaciji sredstev organizacij zdru- 
ženega dela, ki je objavljen v zadnji številki Uradnega lista SFRJ, to je pred 
nekaj dnevi, imamo v 9. členu med sredstvi, za katere velja revalorizacija, 
navedene tudi ceste. Na več mestih je izrecno poudarjeno, da so to javne ceste. 
V prvem členu tega zakona je povedano, katere organizacije so organizacije 
združenega dela. Interesne skupnosti v tem določilu niso zajete. 

Če sedaj vse to povežemo s 6. a in 6. b členom temeljnega zakona, o javnih 
cestah, ki govorita o tem, kdo upravlja, vzdržuje in obnavlja javne ceste, ugo- 
tavljamo, da v tem zakonu vsebovana rešitev ni tisto, kar je zvezni zakonoda- 
jalec mislil pri sestavi novih zakonitih predpisov oziroma tistih, ki jih je po 
primerjavi z uveljavljenimi ustavnimi načeli ohranil v veljavi. 

Z drugimi besedami, interesna skupnost ni organizacija, ki bi bila vsebo- 
vana v 6. a členu temeljnega zakona o javnih cestah. S tem seveda nastaja 
vprašanje, ah je mogoče sprejeti predlog zakona o javnih cestah. Mislim, da ne. 
Predlog zakona je treba uskladiti ter pri tem dosledno upoštevati določila zlasti 
XXI. amandmaja k zvezni ustavi, ob upoštevanju sklepov resolucije kongresa 
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samoupravljalcev Jugoslavije v Saraj-evu. To pomeni, da je treba upoštevati 
vlogo vzdrževalcev in. uporabnikov cest, ,ki ceste tudi financirajo. 

Ze v prejšnjih razpravah in v današnji smo siišali vrsto predlogov oziroma 
amandmajev k določilom tega predloga zakona. To pomeni, da je besedilo 
predloga zakona skoraj v celoti sporno in da se stališča zelo razlikujejo. 

Tudi zakonodajncnpravna komisija je ugotovila vrsto pomanjkljivosti in 
neskladnosti v predlogu zakona ter meni, da je treba razpravo oziroma spreje- 
manje tega predloga zakona začasno odložiti z dnevnega reda. 

Poleg spornih načelnih vprašanj pa je tudi strokovni del zakona zelo 
pomanjkljiv. V posameznih odborih gospodarskega in republiškega zbora so 
tehnični strokovnjaki pripominjali, da so določila, ki se nanašajo na gradnjo 
in rekonstrukcijo javnih cest, že zastarela in da jih je treba modernizirati. Ven- 
dar predlagatelj tega ni upošteval in pred seboj imamo še vedno nespremenjeno 
besedilo. 

38. člen predloga zakona govori o cestah, ki so namenjene za enosmerni pro- 
met in sicer v tem smislu, da je treba na njih v vidnih razdaljah urediti 
izogibališča oziroma mesta za prehitevanje. Ce bi bile to v resnici enosmerne 
ceste, bi bila najbrž potrebna samo mesta za prehitevanje, pa še tistih ne 
veliko, saj se do izogibališča lahko vozi za drugim vozilom, samo malo počas- 
neje. 

Tukaj so bile mišljene morda tudi tiste ozke ceste, predvsem na gorskih 
terenih, pa tudi drugje, ki so morda enosmerne, pa tako ozke, da ni mogoče pre- 
hitevati, v glavnem pa so mišljene tiste ceste za dvosmerni promet, ki so tako 
ozke, da je na njih srečevanje nevarno, pa iz raznih ralogov na njih ni možno 
uvesti izmeničnega enosmernega prometa. Če bi hoteli te ceste prilagoditi dolo- 
čilom temeljnega zakona o javnih cestah, konkretno tudi bodočega republiškega 
zakona o javnih cestah, bi bito to zelo drago; vemo pa, da nimamo sredstev niti 
za večje potrebe. 38. člen naj bi omogočal cenejšo rešitev. 

71. člen govori o kontroli osnih pritiskov. Vemo, da je večji osni pritisk 
posledica večje teže, torej teže vozila s tovorom. In še več, če je večji osni 
pritisk in večja skupna teža, je večji tudi kolesni pritisk. Vse skupaj je povezano 
in vendar vemo, da lahko pri posameznih vrstah konstrukcij vozila prepre- 
čimo eno ali drugo vrsto škodljivega učinka, tako da preseže dovoljeno mejo 
le skupna teža, ali samo kolesni pritisk, ali pa samo osni pritisk. 71. člen sicer 
zahteva kontrolo, vendar je ta poenostavljena le na kontrolo osnih pritiskov. 
Kontrole skupnih tež in kolesnih pritiskov pa ta člen ne omogoča, čeprav vemo, 
da je to enako škodljivo za cesto kakor tudi osni pritiski. 

80. člen govori o varovalnih pasovih. Culi smo, da so varovalni pasovi 
v predlaganih širinah nesprejemljivi. Tovariši delegati, mislim, da če imenujemo 
varovalne pasove v taki širini zlo, potem ga moramo imenovati glede na razmere 
in izkušnje v tujini kot nujno zlo, kateremu se pri najboljši volji ni mogoče 
izogniti. Nesreče se vsak dan dogajajo na naših cestah, deloma zaradi ravnanja 
uporabnikov cest deloma zaradi stanja cest. Škodljivi in nevarni vplivi za cesto 
in promet na njej prehajajo prek varovalnega pasu. In če bomo varovalni pas 
omejevali, potem bomo olajševali škodljivim vplivom s cestne okolice vpliv 
na cesto in s tem bomo ceste napravili še bolj nevarne. 

Opozarjam, da smo govorili o varovalnih pasovih za ceste I., II., III. oziroma 
IV. reda. Pozabili pa smo, da je včasih pomembna tudi vrsta prometa, kateri 
cesta služi. Mislim na avtoceste. Pri avtocestah je promet tako zahteven, da je 
vprašanje, če bo celo 100 m širok varovalni pas zadoščal in bo najbrž republiška 
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skupnost morala razmišljati o tem, ali ne bi 'bilo potrebno širine tega pasu še 
povečati. 

Z nekaj primeri sem želel pokazati, da je treba tudi o strokovnem delu 
zakona še razpravljati, ker vsi želimo dober cestni zakon, ki bi dal osnove za 
dobre ceste, varen promet in za zaščito interesov skupnosti. Zato se pridružujem 
predlogu zakonodajno-pravne komisije, da se sprejemanje tega predloga zakona 
odloži. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Besedo ima tovariš Franjo Tepej, 
delegat občine Slovenske Konjice. 

Franjo Tepej: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Hotel sem razpravljati samo o 33. členu, to je o sistemu zbiranja sredstev za 
vzdrževanje lokalnih cest. Podpiram delegata iz Maribora, ki je govoril v imenu 
podravskih in pomurskih občin, in prav tako delegata iz Ormoža, kolikor je 
razpravljal o financiranju. 

Ne morem razumeti, da v času, ko razpravljamo o zmanjšanju socialne dife- 
renciacije, uzakonjujemo tako velike razlike pri vzdrževanju cest, ki so po 
mojem mnenju ekonomska kategorija in vplivajo na socialno razlikovanje. Zato 
naj predlagatelj ponovno prouči sistem financiranja in skuša tudi na tem pod- 
ročju poiskati solidarnostne rešitve. Ce govorimo o ekonomskih kategorijah, je 
treba v tistih občinah, kjer imamo zaradi takšnih ali drugačnih pogojev več 
sredstev, zajeti obe diferencialni renti in prelivati del teh sredstev v tiste občine, 
ki naj bi imele po tem predlogu le nekaj starih tisočakov za vzdrževanje kilo- 
metra cest. 

Prav tako ponovno predlagam, čeprav to ni v stilu razprave, naj se ponovno 
prouči vprašanje prometnega dajvka ob nakupu avtomobila ali motornega 
vozila. Ta davek naj se odvaja tja, kjer se vozilo registrira, in ne tja, kjer se 
izdela. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Besedo ima Edo Zorko, delegat občine 
Lenart. 

Edo Zorko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V naši 
občini smo razpravljali o predlogu zakona o javnih cestah skupaj z odlokom 
o razvrstitvah javnih cest, ker smo tudi za tega zelo zainteresirani. 

Ceste postajajo vse bolj tista družbena dobrina, od katere ni odvisen samo 
družbenoekonomski razvoj urbanih središč in gospodarskih centrov, temveč 
tudi podeželja in gospodarsko pasivnih območij. V zadnjih letih smo priče šte- 
vilnih bolj ali manj upravičenih kritik občanov, da je treba vzdrževanje cest 
izboljšati tudi na gospodarsko šibkih in kmetijskih predelih in posvetiti ustrez- 
no pozornost modernizaciji cest. Po drugi strani obstajajo ugotovitve in stališča 
družbenopolitičnih, predstavniških in drugih organov na vseh nivojih repu- 
bliki, da je hitrejši razvoj infrastrukture, zlasti še prometne, eden poglavitnih 
ukrepov, s katerim naj republika Slovenija pospeši razvoj manj razvitih obmo- 
čij. Tako je jasno, da so včasih sicer glasne zahteve občanov in njihovih pred- 
stavnikov z območij, kamor se uvršča naša občina, kakor tudi pretežni del 
severovzhodne Slovenije, družbeno pogojene in objektivno nujne. 

Izhajajoč iz takšnih predpostavk, smo pristopih k obravnavi predloga in še 
prej osnutka zakona in odloka. K osnutku zakona so bile predlagane pripombe 
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ter dodatni in spreminjevalni predlogi, čeprav je 'bil načelno sprejemljiv. Ugo- 
tavljamo, da je v predlogu zakona večina tehtnih pripomb in predlogov upo- 
jštevanih in tako predlog v pretežni meri izraža interes občanov-uporabnikov 
cest kakor tudi posameznih dejavnikov s področja upravljanja in gospodar- 
jenja s cestnim omrežjem. 

Naštel bom tiste določbe, ki imajo po našem mnenju poseben pomen. To 
je določilo drugega člena, da so javne ceste družbena lastnina v splošni rabi. 
Nikakor se ne bi mogli strinjati, da bi ceste postale osnovno sredstvo podjetij, 
saj bi se s tem lahko zaradi podjetniških interesov izmaličila njihova splošno 
družbena funkcija. 

Drugo je določilo devetega člena, ki določa, da z republiškimi cestami 
upravlja republiška skupnost za ceste, v 10. členu pa je podana sugestija za 
ustanovitev regionalnih cestnih skupnosti za vzdrževanje lokalnih cest. Prav 
gotovo bo samoupravna interesna skupnost lahko najbolj ustrezno in objektivno 
skrbela za vzdrževanje cestnega omrežja. Pomembno se nam zdi, da je sestav- 
ljalec predloga v 13. členu predvidel, naj pride pri programiranju do besede 
tudi mnenje občin oziroma regionalnih skupnosti, ker se s tem samoupravno 
delovanje skupnosti za ceste v bistvu še razširja in poglablja. 

Prav tako se strinjamo s sestavo skupščine republiške skupnosti za ceste, 
ki je predlagana v 16. členu s poudarkom na zadnjem odstavku. Ob tem pa 
podpiramo dodaten predlog delegata občine Maribor, naj se določi, da morajo 
biti predstavniki skupščine SR Slovenije, imenovani na zasedanju delegatov 
občin in gospodarske zbornice, ustrezno regionalno razporejeni. 

Posebno pozornost smo tako kot v drugih občinah posvetili 32. in 33. členu 
predloga. V primerjavi z osnutkom zakona je glede določitve sredstev za lokalne 
ceste sicer napravljena bistvena sprememba in s tem v nekem smislu upošte- 
vano stališče številnih občin in območij, da naj se upoštevajo izredno velike 
razlike pri ustvarjanju sredstev po občinah. Žal pa moramo na podlagi primer- 
jalnih podatkov ugotoviti, da znatnemu številu občin tudi s tako spremenjenim 
določilom še zdaleč niso zagotovljena minimalno potrebna sredstva za vzdrže- 
vanje lokalnih cest. Ob tem se nam postavlja vprašanje, ali podatki za nekatere 
res še niso dovolj zgovorni, da ponovno zahtevajo svoj delež sredstev od ben- 
cina v celoti. 

Rad bi povedal, kakšno vzdušje je vladalo v organih naše občine, ko smo 
obravnavali te materiale. Med odborniki je precejšnje število preprostih kme- 
tov in moram povedati, da so začudeni in ne morejo razumeti, kako je mogoče, 
da nekateri v Sloveniji zagovarjajo še večje razlike, kot so 3,6-kratne, in se 
sprašujejo, ali o socialni diferenciaciji in o pretiranih regionalnih razlikah 
govorimo v Sloveniji samo zaradi lepšega. 

Mislim, da morajo vsi tisti, ki postavljajo nasprotne predloge, vedeti, kako 
mislijo ljudje na tistih območjih, ki jih je obšel turizem, transport in še marsi- 
kaj drugega. 

Postavljam vprašanje, kako naj vzdržujemo kilometer ceste z nekaj več 
kot 3000 dinarji, če vemo, da je bilo za kilometer ceste III. reda, ki so z odlo- 
kom razvrščene kot lokalne, že sedaj porabljenih več kot 7000 dinarjev, pa so 
bile zelo slabo vzdrževane. 

Da bo za ta namen na razpolago več proračunskih sredstev, ni misliti, saj 
vemo, da so prav tista območja, ki že sedaj ne morejo kriti niti splošnih druž- 
benih potreb, najbolj prizadeta in ne bodo mogla v ta namen prispevati več 
sredstev. 
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Zato podpiramo predlog delegata občine Maribor, da naj se poveča delež 
občin pri pristojbinah od registracije motornih vozil na 75%», znesek, ki je 
vsebovan v ceni bencina in plinskega olja, pa na 20 %. Znesek, ki je vsebovan 
v ceni bencina, naj se v celoti deli med občine sorazmerno z dolžino lokalnih 
cest in morda tudi z upoštevanjem korekcijskega faktorja glede kvalitete in 
obremenjenosti, kot je predlagal delegat Maribora. 

Poudarjam, da se v naši občini zavedamo, da se bo absolutna razlika med 
občino z najvišjim in najnižjim dohodkom za km lokalne ceste v primerjavi 
s predlogom zakona še povečala, vendar je to nujno zlo. S tako delitvijo' sred- 
stev bi dohodki takih občin, kot je naša, vsaj približno zadostovali za mini- 
malne potrebe vzdrževanja lokalnih cest. 

V nasprotnem primeru je treba vedeti, da bodo lokalne ceste propadale in 
postajale neprevozne, kar bo povzročilo kritiko občanov in bo imelo tudi poli- 
tične posledice. 

Menim, da ni objektivno to, kar so predlagali delegati drugih občin, naj se 
v zadnjem odstavku 33. člena določi, da se pri delitvi sredstev od bencina upo- 
števajo samo ceste IV. reda, ki so kategorizirane na dan 1. 1. 1971. Pridružujem 
se delegatom, ki so predlagali spremembo v tem smislu, da bi se upoštevale 
tudi kategorizirane ceste, ki jih bodo občine zajele v naslednjem obdobju, se- 
veda po objektivnih kriterijih. 

Tako kot predlog zakona o javnih cestah je tudi predlog odloka o razvr- 
stitvi javnih cest v načelu sprejemljiv. Pripominjamo pa — kar so povedali že 
delegati nekaterih drugih občin, da ni dovolj upoštevana gostota cest na posa- 
meznih območjih glede na konfiguracije zemljišča. Posamezna območja in ob- 
čine prevzamejo znatno več lokalnih cest kot druga. Nedvomno so območja 
Prekmurja, Slovenskih goric in Haloz in še nekatera druga območja med naj- 
gosteje naseljenimi predeli Slovenije, naseljenost pa je enakomerno razpore- 
jena. Temu ustrezno je cestno omrežje gosto in nadvse pomembno, predvsem 
še zaradi prevozov delavcev na delo v gospodarska središča. Zato menimo, da 
bi bilo treba pri sestavljanju predloga odloka upoštevati dodatne predloge za 
regionalne ceste, ki so jih dale posamezne občine s tega območja, zlasti ker 
vidim, da predlagatelj zakona lokalne ceste upošteva kot kolovoze, za katere 
niso potrebna velika sredstva. 

Tako ponovno predlagam, kot so predlagali že predstavniki drugih občin 
severovzhodne Slovenije, da se uvrsti v regionalne ceste del sedanje ceste III. 
reda številka 6011. 

Podpiram, tudi delegate ostalih občin s področja severovzhodne Slovenije, 
zlasti še glede razvrstitve nekaterih sedanjih regionalnih cest v magistralne. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Hvala. Besedo ima tovariš Vinko Ha- 
ložan, delegat občine Logatec. 

Vinko Haložan: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Dovolite mi, 
da na kratko povem mnenje občine Logatec, ki jo tukaj zastopam. 

Podpiramo predlog primorskih in gorenjskih občin in tudi skoraj vse 
amandmaje ljubljanskih občin in skupščine mesta Ljubljana. Smo občina, ki ni 
posebno prizadeta, kakršna koli bo odločitev. Bojim se, da se bomo razdelili v 
dve skupini občin, od katerih bo vsaka podpirala drug predlog. Sem nekje na 
sredi; ne podpiram posebno niti enega niti drugega. Vendar se mi zdi po- 
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membno povedati, da bi bilo prav, da bi za ceste razporedili ne 10, ampak 15®/o 
sredstev od bencina, tako kot so predlagali tovariši iz primorskih in gorenjskih 
občin. Cest, ki jih bodo dobile občine v upravljanje po 1. 1. 1972, je toliko, da 
je v razpravi predlagana delitev nesprejemljiva. 

Ko predlagam, da se sprejme ta predlog, se mi di, da je tudi predlagani 
način delitve med občinami ustreznejši od tistega, ki ga predlagajo občine 
severovzhodne Slovenije. Naj nas ne moti, da je v primorskih občinah soraz- 
merno izredno velika prodaja bencina na kilometer cest oziroma da je sredstev 
na prebivalca teh občin sorazmerno veliko. Zdi se mi, da bi bilo pri tem prav 
poudariti, da je v teh občinah tudi sorazmerno večji promet na lokalnih cestah. 

Naj navedem za primer občino, ki jo zastopam. Na črpalkah v naši občini 
ne prodamo veliko bencina. Vendar večino tega bencina' kupijo naši ljudje in 
občani, ki se vozijo tudi po lokalnih cestah, to je po cestah IV. reda. Zato se 
mi zdi pošteno, da še 5 °/o sredstev od bencina namenimo za lokalne ceste po 
takem ključu, kot so ga predlagali tovariši s Primorske in Gorenjske. 

Tovariši pred mano so naštevali nekatere predloge sprememb k odloku o 
razvrstitvi cest. Tudi na našo občino se prenese cesta I. reda, ki je bila pre- 
kategorizirana v lokalno cesto'. To cesto bomo sprejeli skupaj z občino Ajdov- 
ščina. Niti predstavnik Ajdovščine niti naš predstavnik se temu ne upirata, 

.čeprav je na tej cesti tudi sorazmerno veliko prometa in je niso prekategorizirali 
v lokalno cesto samo zaradi tega, ker na njej ni prometa. 

Prav ob tem primeru pozivam tiste tovariše, ki so vztrajni zagovorniki, da 
mora republika prevzeti še posamezne odseke cest, ki so predvideni za lokalne 
ceste, da naj ne vztrajajo pri svojih predlogih. Drugače se nam lahko zgodi, da 
bomo prišli do sklepa, da bi bilo najboljše, če republika prevzame vse ceste ali 
pa če vse skupaj prevzamejo občine. Najbrž se ne bi prepirali, če bi republika 
financirala vse ceste po enakem redu kot cesta I. Trdim, da ni naključje, da je 
v nekaterih občinah prodaja goriva izredno visoka, kot da tudi ni naključno, 
da zaradi nepopolnih predpisov nekatere občine zberejo izredno veliko prispev- 
kov od motornih vozil, ki niso njihova. 

Zelo skrbno smo proučili tabele, ki so nam bile posredovane z gradivom. 
Tu vidimo, da ima na primer občina, ki je enako velika kot naša in ima enako 
število prebivalcev, triinpolkrat več prispevka za motorna vozila kot naša ob- 
čina, ki je med prvimi po številu motornih vozil na 1000 prebivalcev oziroma 
z 2,7 prebivalca na motorno vozilo in je na osmem mestu v Sloveniji. Pri tem 
opozarjam na neizdelanost našega davčnega sistema, ker nekatere občine regi- 
strirajo vozila iz Hrvatske ali od drugod, zato ker so tukaj manjši davki. Tako 
zaradi slabega davčnega sistema nekatere občine pridobivajo velike dohodke. 
Zato opozarjam, da čiste in najbolj poštene pravice najbrž ne bomo dodelili 
in najbrž tudi poslanci ne, ko bodo odločali o sprejemu predpisov, o katerih 
dajemo danes mnenja in predloge. 

Podpiramo poleg drugih tudi predlog občinske skupščine Skofja Loka, ki 
oporeka, da bi bilo stanje cest IV. reda s 1. 1. 1971 za vselej osnova za delitev 
sredstev. Mislim, da bi morali dopustiti tudi možnost spremembe, predvsem pa 
zagotoviti možnost enakega starta oziroma enakih kriterijev za vse ceste IV. 
reda, ki so bile kot take kategorizirane 1. 1. 1971 ali pa niso bile. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Besedo ima tovariš Slavko Tornič, de- 
legat občine Cerknica. 
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Slavko Tor nič: Tovariši delegati! Tudi naša skupščina je razprav- 
ljala o predloženih predlogih, s katerimi se v glavnem strinjamo in menimo, da 
bodo daljša osnova za gospodarjenje na tem področju. 

Kakor ostale občine imamo tudi mi dve pomembni pripombi in sicer: 
1. Pripominjamo, da je razlika pri delitvi sredstev med republike in lokalne 

ceste prevelika. Zato se strinjamo z delegati tistih občin, ki so predlagali spre- 
membo delitve v korist sredstev za lokalne ceste. Strinjamo se z občinami, ki 
predlagajo, da naj se vsa sredstva zbirajo v enem skladu v Sloveniji in se 
enotno delijo glede na dolžino cest. Menimo namreč, da tudi tiste občine, ki 
prodajo več goriva, ne vzdržujejo same magistralnih in regionalnih cest, zaradi 
katerih prodajo več. Poleg tega bo predložena delitev sredstev povzročila hi- 
trejši in vedno večji razkorak med razvitimi in nerazvitimi področji. 

2. Predlagamo, da se tretji člen odloka o razvrstitvi javnih cest v SR Slo- 
veniji dopolni in sicer, da se vnese vanj tudi cesto številka 5008 Sevšček—Velike 
Bloke—•Lužarji—Velike Lašče, povezuje občini Cerknica in Ljubljana—Vič in 
je bila doslej republiška cesta. Cesta povezuje vso Cajnarsko' dolino z Vidovsko 
in Bloško planoto, ki sta med najmanj razvitimi predeli občine Cerknica. Ne 
moremo se strinjati z utemeljitvijo predlagatelja, ki je naš predlog za tako raz- 
vrstitev zavrnil z motivacijo, da v bližini te ceste poteka regionalna cesta št. 
210. Ta namreč pelje po gravitacijsko drugem območju občine in je v gospo- 
darskem ali prometnem pogledu ne more nadomestiti ah vsaj razbremeniti. 

Ce pa pogledamo' karto cestnega omrežja Socialistične republike Slovenije,, 
ki je bila dana kot priloga k materialu, vidimo, da je takih podobnih vzporednih 
cest več, vendar verjetno niso tako potrebne oziroma tako utemeljene kakor ta. 

Od 127 vasi oziroma naselij v občini povezuje cesta 5008 kar 60 naselij s 
središčem občine oziroma z Dolenjsko in Ljubljano. Kot je omenjeno že v drugi 
točki obrazložitve, ni na tem področju razvite nobene gospodarske panoge in 
bo treba začeti razvijati kmečki turizem kot dodatek h kmetijstvu, če hočemo 
ustaviti razslojevanje kmečkega prebivalstva, kar je pomembno ne samo z go- 
spodarskega, ampak tudi s strateškega vidika. 

U uvodnem referatu je bilo rečeno-, da je odlok usklajen z mnenji občin. 
V razpravi smo predlagali, da se cesta Gornje jezero—Javornik, ki je bila pred- 
ložena kot regionalna, razvrsti med lokalne ceste, prej omenjena cesta 5008 pa 
iz lokalne med regionalne. V predlogu odloka pa sta zdaj obe razvrščeni kot 
lokalni. S tem se naša občina ne more strinjati, ker je bilo sedaj na razpolago 
za vzdrževanje 7000 do 9000 din za kilometer, sedaj pa bomo dobili 3600 din. 
Do sedaj je bila cesta v slabem stanju in mislim, da bo v prihodnje še slabša. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Besedo ima Stane Cehovin, delegat 
občine Sežana. 

Stane Cehovin: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Predlagam pri- 
pombe k 33. in k 59. členu zakona o javnih cestah. 

Glede na 33. .člen podpiram predlog delegata Kranja in ostalih občin, ki 
so bile tam navedene. 

Ponovno velja poudariti, da omenjeni predlog upošteva različno razvitost 
v posameznih občinah in s tem v zvezi tudi solidarnost med občinami. Mislim, 
da ni resnična trditev, ki je bila večkrat ponovljena, da nekateri trmasto vztra- 
jamo na delitvi sredstev samo po teritorialnem principu. Menim, da sta tu vse- 
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bovana oba principa, torej solidarnostni in teritorialni princip in sicer v raz- 
merju V s : Vs. 

Hkrati pa ne moremo spregledati tudi dejstva, da večja prodaja goriva po- 
meni tudi absolutno, ne samo relativno večjo obremenjenost cest, v zvezi s tem 
pa tudi hitrejšo obrabo cest. Zato nastaja potreba po hitrejši modernizaciji, 
oziroma sploh po hitrejšem obnavljanju, ker mislim, da o modernizaciji zazdaj 
sploh ne moremo govoriti. Poudarjam, da je 5 '°/o sredstev od prodanega goriva, 
ki naj bi se delila po teritorialnem principu, le skromen del sredstev za tako 
funkcijo cest. 

V zvezi z diskusijo delegata občine Maribor, tovariša Dobrajca, mi ni po- 
vsem jasno, kaj je menil s predlogom, da naj ostane občinam 75 ®/» cestnih pri- 
stojbin od motornih vozil. Njegov predlog sem razumel tako, da naj bi se sred- 
stva delila po teritorialnem principu, torej občinam, kjer so motorna vozila 
registrirana. Ce je to tako, potem javno vprašam, zakaj nimamo do teh sred- 
stev načeloma enakega odnosa kot do sredstev od bencina in plinskega olja. 

Glede predloga delegata občine Maribor, da bi zvišali sredstva od prodaje 
bencina na 20 °/o in od cestnih pristojbin na motorna vozila na 75 °/o, mislim, 
da kaže temeljito razmisliti, do kje lahko gremo, da ne bi preveč v živo načeli 
sredstev, ki so namenjena za modernizacijo magistralnih in regionalnih cest, 
predvsem zaradi tega, ker so te ceste gotovo pomembnejše od lokalnih cest. 

Zdi se mi, da je predlog o 15 °lo sredstev, ki naj bi se delila po principu 
10 %> solidarnostno in 5 °/o teritorialno, v tem trenutku najbolj sprejemljiv. 

V 59. členu predloga zakona se govori, da je republiška skupnost za ceste 
dolžna vzdrževati vozišča v mestih v isti širini in v enakem obsegu kot na 
odprtem teritoriju. Vprašujem, kakšno stališče je imel sestavljalec zakona glede 
na mednarodne ceste in na cestne prehode? Na teh prehodih se osnovno cestišče 
razširja zaradi hitrejšega in učinkovitejšega opravljanja mejnih formalnosti. 

Ker tega stališča ne poznam, predlagam, da se v 59. člen v smislu predloga 
delegata mesta Ljubljane vnese tudi naslednja formulacija: »Na mednarodnih 
cestnih prehodih in na ostalih pomembnejših cestnih obmejnih prehodih je re- 
publiška skupnost za ceste dolžna vzdrževati cesto v tisti širini, ki jo predstav- 
ljajo vsi prometni pasovi na posameznih mejnih cestnih prehodih.« , 

Tovariš Levstik kot predstavnik predlagatelja je v uvodu k predlogu odloka 
o kategorizaciji javnih cest dejal, da je predlagatelj upošteval vse pripombe in 
stališča občin. Mislim, da to ni povsem res. 

Cestni sklad SR Slovenije je v predlogu odloka o razvrstitvi javnih cest v 
Sloveniji zavrnil zahtevo skupščine občine Sežana, ki je bila izražena k osnutku 
odloka o razvrstitvi javnih cest v Sloveniji glede na cestno povezavo Sežana— 
Lipica—Lokev—križišče Matavun z magistralno cesto št. 111, češ da te ceste 
po sprejetih kriterijih ni mogoče uvrstiti med -regionalne ceste. 

Skupščina občine Sežana se s tako utemeljitvijo cestnega sklada ne more 
strinjati in ponovno predlaga, da bi cesto Sežana—Lipica—Lokev—križišče 
Matavun na cesti M 111 uvrstili med regionalne ceste. Menimo, da lahko to 
cestno povezavo uvrstimo med regionalne ceste po kriterijih 7 in 8. Po kriteriju 
7 pridobi omenjena cesta pogoje za uvrstitev med regionalne ceste zaradi tega, 
ker je na tej cesti po naših podatkih nad 1000 motornih vozil v 24 urah. 

Da bi utemeljili izpolnitev pogoja te ceste za uvrstitev po rednem kriteriju, 
navajamo naslednje podatke: 

V Lipici je bilo 19701. leta 50 000 obiskovalcev,, ki so jih tja pripeljale razne 
agencije z avtobusi, da ne omenjam obiskovalcev z osebnimi avtomobili, o ka- 
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terih za leto 1970 nimamo podatkov. V prvih devetih mesecih letošnjega leta 
pa. je obiskalo Lipico nekaj več kot 60 000 izletnikov z avtobusi. To število bo 
do konca leta naraslo na predvidoma 80 000. Število motornih vozil pa bo v 
1971. letu naraslo gotovo na več kot 370 000. Na osnovi pogodb in aranžmajev 
s turističnimi agencijami bo 1972. leta obiskalo kobilarno Lipica nad 100 000 
obiskovalcev z avtobusi. Nov hotel bo privabil v Lipico vse več obiskovalcev 
s Tržaškega in iz Slovenije, tako da bo število motornih vozil naraslo na več 
kot 400 000 v letu 1972, število obiskovalcev pa na približno 800 000. 

Omenjena cesta izpolnjuje pogoje za uvrstitev v regionalne ceste tudi po 
kriteriju 8 kot posebno pomembna cesta za turistične postojanke ali pa po 
tretjem odstavku kot izjemno pomembna za turizem na ožjem območju. Naj 
še omenimo, da je Lipica v bližini mejnega prehoda Lipica, vendar po predlogu 
odloka ne bo povezana s tem prehodom z ustrezno cesto. Število mejnih pre- 
hodov je v letu 1970 znašalo okrog 1 250 000, letos pa bo naraslo na več kot 
2 000 000. 

Ponovno poudarjamo, da se ne moremo strinjati s predlogom cestnega 
sklada SR Slovenije, da cesta Sežana—Lipica—Lokev—križišče Matavun na 
cesti M 111 ne vsebuje pogojev za uvrstitev v regionalne ceste, saj je jasno raz- 
vidno, da izpolnjuje celo dva pomembna kriterija. Poleg tega pa bi radi tova- 
rišem, ki so pripravljali predlog odloka, povedali, da imamo v Lipici 400 let 
staro svetovno znano kobilarno, da je bil v prvi polovici leta 1971 tam zgrajen 
hotel B kategorije in da postaja Lipica ne samo shajališče navdušenih ljubi- 
teljev konj, ampak tudi možnost za vse širše turistično udejstvovanje. Hvala 
lepa. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Hvala. Besedo ima Ernest Fluher, 
delegat občine Slovenska Bistrica. 

Ernest Fluher: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Pripombe, ki 
so jih navedli delegat občine Maribor in delegati preostalih občin v severo- 
vzhodni Sloveniji k predlogu zakona o javnih cestah in odloka o razvrstitvi 
javnih cest, podpira tudi občina Slovenska Bistrica. 

V 16. členu predloga o javnih cestah bi kazalo v zadnjem odstavku upo- 
števati regionalno-teritorialni princip. 

V največkrat omenjenem 33. členu predloga zakona se pridružujem tistim 
predlogom, po katerih je treba dati za potrebe lokalnih cest 20 :%> od zneska, 
ki je vsebovan v ceni pogonskega goriva, in 75 ,0/o> dohodkov od pristojbin za 
cestna motorna vozila. 

Z zadnjim odstavkom tega člena se strinjamo s tem, da se upošteva kot 
korektivni faktor tudi kvaliteta cest. 

V 4. poglavju predloga zakona, kjer so določbe o gradnji in rekonstrukciji 
javnih cest, se zdi, da so kriteriji v 37. in preostalih členih za lokalne in ne- 
kategorizirane ceste preostri. Lahko se namreč zgodi, da zaradi tako veliko- 
poteznih zahtev marsikje ne bo prišlo do prepotrebne izboljšave cestnega 
omrežja. 

Predlog odloka O razvrstitvi javnih cest v Sloveniji ne upošteva jvseh naših 
predlogov za dopolnitev. Iz seznama regionalnih cest sta izpadli cesti Slovenska 
Bistrica—Cešnjevec—Ptujska gora in cesta Spodnja Polskava—Zgornja Pol- 
skava. Potrebno obrazložitev smo dali republiškemu cestnemu skladu in tudi 
na enem od zadnjih zasedanj delegatov občin. Tega bi sedaj ponovno ne po- 
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jasnjeval, vztrajamo pa pri naših prvotnih predlogih, ker menimo, da smo 
povsem upravičeni. 

Navedeni cesti ustrezata kriterijem iz drugega odstavka 5. člena zakona 
o javnih cestah. Naše zahteve podpiram še z ugotovitvijo«, da je po predlogu 
nove kategorizacije cest na našem področju 87 %> cest lokalnega značaja, kar 
je najvišji odstotek v vseh 60 slovenskih občinah. Imamo namreč občutek, ki 
ga je bilo čutiti tudi na zadnjih posvetih o priloženem gradivu v Ptuju in 
Lenartu, da prekategorizacija najbolj zadeva severovzhodno Slovenijo. Zaradi 
tega ponovno podpiram pripombe, ki so jih imeli delegati iz občin severo- 
vzhodne Slovenije. Hvala. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Besedo ima Ferdo Papič, delegat ob- 
čine Tolmin. 

Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Pridružujem se 
občinam, ki so dale pripombe ,k 33. členu, ker menim, da se v prodaji goriva 
izraža ne samo promet na magistralnih in regionalnih cestah, temveč tudi obre- 
menitev vseh lokalnih cest, predvsem v turističnih krajih. Kljub temu, da dobi 
tolminska občina s predloženo kategorizacijo v upravljanje več cest kot sred- 
stev, pa vendar menim, da le moramo sprejeti v zakon nekatere ekonomske 
elemente. Danes se vedemo prav tako kot včasih, ko se pogovarjamo o drugih 
republikah in razpravljamo, zakaj dajemo« pomoč Bosni ali Makedoniji in osta- 
lim. Menim, da je nujno, da se sredstva za ceste prelivajo tudi na manj razvita 
območja, sicer bo pozneje cestnemu skladu izredno nerodno, ker bo vsako- 
letna tarča diskusij in vprašanj. Moram povedati, da nam je vsem jasno, da so 
lokalne ceste v izredno slabem stanju, ker imamo vsi premalo sredstev. Ce po- 
vem, da je imela občina Tolmin za 126 km registriranih lokalnih in za vse 
druge ceste na razpolago 350 tisoč dinarjev, potem si lahko predstavljamo, kako 
lahko vzdržujemo ceste. Moramo pa biti pri teh zadevah le toliko objektivni in 
pravični, da priznamo, da imamo dejansko v vsaki občini magistralne in regio- 
nalne ceste, ki na občinski ravni dajejo osnovo za nadaljnji razvoj. Ce pa po- 
gledamo številke in vidimo, da bo dobil po A varianti Tolmin okrog 4530 
dinarjev in po B varianti 4790 din za kilometer ceste in da so ceste III. reda 
dobivale okoli 7500 do 8000 din na kilometer, je jasno, kakšna bo usoda naših 
cest. Vsak dan bodo slabše. Vendar pa je predlagana razvrstitev in tak pred- 
log zakona nujen, če želimo urediti druge ceste. 

Pridružujem se predlogu, da naj pripada občinam za potrebe lokalnih in 
neregistriranih cest 15 "/o od zneska, ki je vsebovan v ceni bencina. Ena tretjina 
sredstev naj se deli po teritorialnem principu s tem, da iz tega naslova ne bi 
dobile nič sredstev tiste občine, kjer sredstva za vzdrževanje cest znašajo nad 
10 111 din. Ta sredstva bi se potem dajala tistim občinam, ki imajo za ceste 
na razpolago izredno skromna sredstva. 

Glede pripomb k 96. členu, ki so jih imele primorske občine oziroma ob- 
čine, ki imajo mednarodne mejne prehode, menim, da je treba upoštevati, da 
se prav tu proda 40'%» bencina in da ne smemo biti tako ozki, da bi na mejnem 
prehodu vzdrževali le osnovno vozišče. Vzdržuje naj se vsa širina cestišča. 

S predlogom tovariša Kobala za odložitev zakona se nikakor ne strinjam. 
V razpravah o tem zakonu v skupščini sodelujem že več kot tri leta. Sistemskih 
rešitev samo čas ne bo prinesel, nam pa se lahko zgodi, da bomo zakon pre- 



16. zasedanje 669 

pozno sprejeli in da se bomo zato 1. januarja spraševali, kdo bo dal sredstva 
za pluženje snega. Tiste zadeve, ki v predlogu zakona niso urejene, bomo v 
prihodnje urejali tako kot doslej. Ob zakonu je vrsta pravnih in strokovnih 
dilem, tako da celo zakonodajno-pravna komisija ne ve, ali je zakon v redu in 
ali ima prav združenje cestnih podjetij, ki že v načelu nasprotuje zakonu in 
nekaterim določilom. 

K predlogu odloka o razvrstitvi javnih cest predlagam, da se cesta 201, to 
je Bovec—Nova Gorica, razvrsti med magistralne ceste. To sta predlagali tudi 
občini Tolmin in Nova Gorica. Pogosto slišimo pripombe, da se bodo najmoč- 
nejši prometni tokovi, ki bodo prihajali po predvidenih novih magistralnih 
cestah z Dunaja, izognili našemu ozemlju. Mislim, da se iz teh tokov izločamo 
sami. To je bilo večkrat omenjeno tudi v razpravah o programu razvoja za 
severni Jadran. Če ne bomo uredili cest tudi v Soški dolini, je jasno, da se 
bodo turisti raje preusmerili v Kanalsko dolino in odhajali v Italijo. 

Strokovne službe naj zato ta predlog ponovno prouče predvsem glede na 
dejstvo, da v odborih gospodarskega in pa tudi republiškega zbora za proiz- 
vodnjo in blagovni promet v razpravi v odloku noben poslanec temu ni naspro- 
toval. Priznam pa, da imajo tudi argumenti strokovne službe cestnega sklada in 
sekretariata za gospodarstvo, ki imata pomisleke, določeno osnovo. 

Da se prekategorizira ta cesta, želimo zato, ker smo končno uspeli, da se 
je začel graditi narodni smučarski center na Kaninu. Odobrenih je 82 milijonov 
din za sistem žičnic na Kaninu in za novi hotel v Bovcu. Hkrati pa bi opozoril 
ponovno na razpravo o gradnji hidroelektrarne Kobarid. Takrat je bilo večkrat 
omenjeno, kako zapostavljamo ta primorski predel. Nekateri so imeli ideje o 
gradnji predora iz Vrat v Zadnjico in še več drugačnih. Danes, ,ko pa zahtevamo 
le, da se cesta Bovec—Nova Gorica uvrsti med magistralne ceste in tako po- 
speši tudi gospodarski razvoj tega področja, pa se še tega ne upošteva. 

Vse to je pomembno tudi s strateškega stališča. Če želimo imeti zavaro- 
vano mejo, mora biti področje naseljeno. Na Tolminskem pa se je število pre- 
bivalcev od 38 tisoč v letu 1938 znižalo na 22 tisoč v letu 1971, kar pomeni 
letno zmanjševanje prebivalstva za 6 do 8'%». Gospodarsko moč tega področja 
lahko povečamo s turizmom. 

Turizem daje pri nas že sedaj dokaj dobre rezultate, saj se je v devetih 
mesecih letos glede na preteklo leto povečala menjava deviz za 276 %, prodaja 
blaga s popustom za 239 %j, prodaja goriva za 142 '%. Vendar pa so dobre ceste 
prvi pogoj za nadaljnji razvoj. 

Tudi v primerjavi z drugimi cestami, na primer Ptuj—Macelj, Novo me- 
sto—Metlika, Maribor—Lendava, ki so uvrščene med magistralne, menim, da 
je utemeljena naša zahteva o dopolnitvi odloka tako, kot sem navedel. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Besedo ima Jakob Černe, delegat ob- 
čine Domžale. 

Jakob Černe: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Podpiram priza- 
devanja skupščine SR Slovenije v iskanju sistemskih rešitev na tem področju. 
Menim, da je bilo vloženo v izdelavo zakona in odloka veliko truda in kljub 
mnogim pripombam na oba dokumenta se mi zdi, da prehajamo v obdobje, ko 
na osnovi predloženih rešitev lahko vidimo, kakšna bo prihodnost tega pod- 
ročja. 
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Podpiram predlog, da se občinam prepusti 15 l°/o od zneska, ki je vsebovan 
v ceni bencina, hkrati pa se zavedam, kako velikega pomena so za nas vse magi- 
stralne in regionalne ceste. 

Predlagam, da se v odloku o razvrstitvi javnih cest razvrsti cesta Mengeš— 
Duplica med regionalne ceste. Pismeno obrazložitev za ta predlog sem dal 
predsedujočemu. 

Predsedujoči Marjan Orožen : Hvala! Še tovariš Oto Devjak, dele- 
gat občine Kočevje, želi besedo. 

Oto Devjak : Tovariš predsednik, tovariši delegati! V imenu občinske 
skupščine Kočevje predlagam spremembo 33. člena zakona o javnih cestah. Zad- 
nji odstavek 33. člena naj se glasi: »Od zneska iz 1. točke tega člena pripada 
posamezni občini znesek v sorazmerju z dolžino lokalnih cest, ki morajo biti 
kategorizirane z občinskimi odloki po enotnih kriterijih na področju Sociali- 
stične republike Slovenije in tistimi javnimi cestami, ki bodo z republiškimi 
predpisi razvrščene v lokalne ceste.« 

Če vzamemo za osnovo delitve teh sredstev ceste IV. reda, ki so bile kate- 
gorizirane z odloki 1. 1. 1971, bi s tem prizadeli predvsem tiste občine, ki z 
odlokom niso kategorizirale vseh lokalnih cest za ceste IV. reda zaradi pomanj- 
kanja finančnih sredstev za vzdrževanje, pa čeprav so imele značaj cest IV. 
reda. V občini Kočevje na primer zaradi skromnih sredstev nekatere ceste niso 
bile kategorizirane kot ceste IV. reda. Trenutno je po statističnih podatkih v 
občini Kočevje IV. reda 37,9 km cest, čeprav je vseh cest 138,9 km. 

Poleg te spremembe predlagam spremembo v. odloku o razvrstitvi javnih 
cest v Socialistični republiki Sloveniji. Občinska skupščina Kočevje namreč 
meni, da bi morala biti cesta št. 214 Škofljica—Kočevje—Brod na Kolpi raz- 
vrščena med magistralne ceste in ne med regionalne ceste, kot je v odloku 
predvideno, saj izpolnjuje pogoje, ki so v odloku predvideni za magistralne 
ceste. Poleg tega je bila v zveznih gradivih k srednjeročnemu oziroma dolgo- 
ročnemu programu predvidena kot magistralna cesta v sistemu 10 magistralnih 
cest v Jugoslaviji. Povezovala naj bi avstrijsko-jugoslovansko mejo, avstrijsko- 
italijansko mejo, Ljubljano, Kočevje, Ogulin, Bihač, Jajce, Sarajevo, Fočo, Ivan- 
grad, Mitrovico, Skoplje, Devdelijo z grško mejo. To je tako imenovana južna 
magistrala, ki bi bila pomembna predvsem zaradi tega, ker bi povezovala sre- 
dišča republik, to je Slovenije, Bosne in Hercegovine, Makedonije in posredno 
tudi Črne gore. IIvala lepa! 

Predsedujoči Marjan Orožen: Tovariš Rudi Simac, delegat občine 
Nova Gorica. 

Rudi Simac: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! V odloku o raz- 
vrstitvi javnih cest bomo skupaj s Tolminom predlagali še pismene pripombe 
glede razvrstitve ceste Bovec—Nova Gorica in glede razvrstitve nekaterih dru- 
gih cest. 

Iz razprave o predlogu zakona o javnih cestah podpiram predlog Celja, 
gorenjskih občin, dela notranjskih, dela Koroške in primorskih občin in to 
predvsem s stališča dobrega gospodarjenja s cestami. Menim, da republika s 
tem, da prepusti ceste občinam in jim tudi odmeri sredstva, ne prenese na 
občine tudi gospodarjenja, ker jih je omejila pri najbolj pomembnem delu 
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gospodarjenja, to je pri tem, da bi lahko tudi same vplivale na povečanje 
sredstev. 

Mnogi mislijo, da je maloobmejni promet samo v tem, da se nekje ob meji 
kupi bencin in potem se'ljudje odpeljejo v notranjost. S tem v zvezi omenjam 
študijo geografskega inštituta, ki obravnava primer Sežane. V njej je ugotov- 
ljeno, da se od 100 °/o vozil, ki pripeljejo v Sežano, le 20 % odpelje dalje, 80 "/o 
pa se jih v Sežani zadrži in od tod vrne v Trst. Tako se z maloobmejnim 
prometom v teh občinah povečuje prodaja bencina, povečuje se promet izlet- 
nikov po cestah IV. reda, občine pa od tega ne dobe nič več sredstev za ceste. 

Sest obmejnih občin je ustvarilo 42 milijonov dolarjev, ki so šli v centralni 
devizni fond. Res pa je, da potrebujejo obmejne občine zaradi bližine meje na 
primer .več milice, imajo več materialnih stroškov in investicij v stanovanja. 
Imamo 40 obmejnih blokov, ki jih moramo vzdrževati; še celo k republiškim 
blokom smo dali kot participacijo občinska sredstva, da bi se promet le po- 
večal. Mislim, da je še več stvari, ki bi jih lahko naštevali ter z njimi pona- 
zorili, kako pomembno je obnašanje obmejnih občin za povečanje priliva tujcev 
k nam, kar je pomembno za Slovenijo pa tudi za vso Jugoslavijo. 

V zvezi z našimi predlogi verjetno mnogi mislijo, da gre za luksuzne ceste. 
Tovariši iz cestnega sklada lahko povedo, da imamo na naših nerazvitih ob- 
močjih veliko slabše in obremenjene ceste kot v občinah, ki so razglašene za 
nerazvite. Vsak dan se selijo cela naselja — žene in možje na delo, otroci v 
šolo — po cestah, za katere je inšpektor ugotovil, da so smrtno nevarne. Ne 
gre le za to, da tisoči italijanskih vozil na makadamskih cestah dvigajo toliko 
prahu, da je dihanje v naseljih skoraj nemogoče, pač pa gre za ogrožanje živ- 
ljenja zaradi slabih cest. , 

Tisti, ki pride v Gorico, pozna Soško in Vipavsko dolino, ne pozna pa Banj- 
ščice ne Trnovske planote in drugih področij, kjer živi več prebivalcev kot v 
nekaterih občinah, ki so razglašene za nerazvite. Zato se mi zdi, da je predlog, 
ki smo ga predlagali, zelo pošten. 

Maribor — tu se moram posebej ustaviti — je dal svoj predlog kot bolj 
pošten. Ni bolj pošten, saj je njihov račun le prozorno skrit. S tem, da bi obči- 
nam pripadlo 75'% od pristojbin za motorna vozila, in s tem, da bi se magi- 
stralne ali regionalne ceste, ki peljejo skozi naselje, gradile kot mestne ulice 
iz republiških sredstev, želijo pokriti svoje račune. Pri tem' pa koketirajo z ne- 
razvitimi. Menim, da je neprimerno bolj utemeljen predlog, naj se dve tretjini 
sredstev od bencina deli v razmerju z dolžino cest, ena tretjina pa pripada 
občinam. Zdi se mi, da je mariborski predlog zelo enostranski. 

Prav tako menim, da petodstotno povečanje sredstev od bencina, ki naj 
pripadajo občinam, za republiško skupnost ne bi predstavljalo velikega pro- 
blema. 

Predsedujoči Marjan Orožen : Tovariš Janko Česnik, prosim! 

Janko Česnik: Tovariši delegati, ker je bila že nekajkrat omenjena 
2akonodajno-pravna komisija kot organ, ki je sprejel sklep, da se odloži spre- 
jem tega zakona, moram pojasniti razloge, zaradi katerih smo mislili, da bi bilo 
to dobro. Predvsem poudarjam, da današnja razprava — in že prejšnje —• do- 
kazuje, da imamo še nekaj nerazčiščenih problemov ne samo glede financiranja, 
ampak tudi glede drugih stvari. Zato ne kaže tako zelo hiteti, da bi bil zakon 
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sprejet še ta mesec. Bili smo predvsem proti temu, da se zakon sprejme na 
prihodnji seji republiškega zbora, to se pravi 25. 11. 197.1. 

Zakon je sistemski zakon, ki ureja področje prometa in javnih cest. Z njim 
bo republika Slovenija po uveljavitvi zveznih ustavnih amandmajev v celoti 
in najbolj ustrezno ter primerno svojim razmeram uredila področje javnega 
cestnega omrežja. Zato je zakon najbrž potrebno izdelati z veliko odgovor- 
nostjo, ker ne bo urejal tega področja le v Sloveniji, ampak bo verjetno tudi 
vzorec za urejevanje teh stvari v drugih republikah. 

To nadalje pomeni,, da smo se orientirali, kakor je bilo že večkrat poudar- 
jeno, na dolgoročno zakonsko urejanje problemov. Zato' jih ne moremo reševati 
parcialno. Prizadevati si moramo, da bodo zakoni čimbolj dolgoročni in čimbolj 
obstojni, ker imamo že sicer pripombe, da je zakonodaja nejasna, neustrezna, 
preveč zapletena itd. 

Ne moremo si torej privoščiti trenutnih rešitev za danes in za jutri, tem- 
več si prizadevati za načelno obravnavanje stvari., preostali organi razen zako- 
nodajnih pa naj potem urejajo vprašanja s svojega delovnega področja v okviru 
svojih pristojnosti. 

Pomemben vidik, ki ga kaže upoštevati pri sprejemanju tega zakona, je 
tudi ta, da smo tik pred sprejemom ustavnih amandmajev, ki bodo prinesli 
nekaj novega v normativno, zakonsko urejanje materije, zlasti v tem smislu, 
da bodo dane konkretnejše in večje pristojnosti izvršnemu svetu, da bo lažje 
urejal določene stvari, ki jih zato ne kaže urejati v zakonu. Spreminjajo se tudi 
nekatera razmerja glede urejevanja oziroma formiranja družbenopolitičnih 
skupnosti na teh področjih, razmerja do delovnih organizacij, ki opravljajo de- 
javnosti posebnega družbenega pomena itd. 

Presoditi je torej treba, ali je pametno sprejeti zakon tik pred uveljavitvijo 
ustavnih amandmajev, če vemo, da ga bomo takoj potem morali usklajevati in 
seveda prilagojevati sprejetim ustavnim amandmajem. Prosim pa tudi pred- 
lagatelja, da pove svoje razloge, če meni, da te okoliščine ni potrebno upo- 
števati. 

Zakon je slabo izdelan. Ugovor, da smo ga pripravljali dve leti, nam nič 
ne pomaga in kaže, da so bile naše priprave verjetno zelo slabe. Skupščinske 
komisije in odbori, ki so o predlogu zakona razpravljali, predlagajo amand- 
maje skoraj k vsakemu členu. V zadnji fazi postopka si tega v skupščini ne 
moremo privoščiti, zlasti še ne zaradi tega, ker to poslance po nepotrebnem 
bremeni, spravlja v nejevoljo in otežuje položaj, ker poslanec ne ve, kaj je 
usklajeno, oziroma kaj je sedaj tisto, kar naj sprejme in česar naj ne sprejme, 
za kaj naj glasuje in za kaj naj ne glasuje. 

V zakonu so nejasna tudi nekatera sistemska vprašanja, o katerih sem že 
prej govoril. Predlagatelj sicer trdi, da niso pomembna in da jih je možno 
uskladiti v kratkem roku. Ce je to res, potem je boljše, da se to uskladi v času, 
ki ga pridobimo, recimo, do konca leta. Zato smo predlagali, da predlagatelj 
ponovno prouči vse dane pripombe, med drugim tudi pripombe, ki so bile 
predlagane danes na tem zboru, da do njih ponovno zavzame stališča ter da 
predloži prečiščeno besedilo, ki bi ga obravnavali na eni izmed naslednjih sej, 
vsekakor pa mislim, da še pred koncem letošnjega leta. Hvala lepa. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Besedo ima tovariš Franc Žvan, de- 
legat občine Jesenice. 
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Franc Zvan: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Na zahtevo skup- 
ščin občin Kranja, Tržiča, Radovljice in Jesenic predlagam, da se v odloku o 
razvrstitvi javnih cest razvrsti cesta Naklo—Črnivec kot regionalna cesta. 

Cesto Naklo—Črnivec bi bilo treba obravnavati tako npr. cesto od Šmarja 
do Trebnjega in naprej, ki je prav tako vzporedna cesti enake kvalitete, kot 
je na Gorenjskem, ali pa morda prav tako kot sedanjo cesto I. reda od Vrhnike 
do Postojne. Poleg tega je treba upoštevati, da ima cesta Naklo—Črnivec že 
sedaj bistveno drugačen promet. Poteka prek intenzivno naseljenega področja 
in zlasti prek gospodarsko intenzivnega področja. Podatek, da po njej vozi na 
rednih medkrajevnih linijah vsak dan okoli 120 avtobusov in da bo pri Lipnici 
odprt velik kamnolom za potrebe gradnje avtoceste, zaradi katerega se bo po- 
dvojil že sedaj zelo intenziven tovorni promet, kaže na obremenjenost in za- 
htevnost te ceste. K cesti Naklo—Črnivec gravitirajo taki industrijski obrati, 
kot so tovarna Plamen v Kropi, industrijska obrata Iskre v Lipnici in v Otočah, 
kemična tovarna v Podnartu, lesno-industrijski obrat v Podnartu itn., kjer je 
zaposlenih okoli 2000 delavcev, od katerih se mnogi vozijo na delo; poleg tega 
se delavci s tega. področja vozijo tudi v jeseniško železarno. Navedene štiri 
občine menijo, da ima cesta zaradi vsega tega značaj regionalne ceste. Hvala 
lepa. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Besedo ima Viktor Seitl, delegat ob- 
čine Radlje ob Dravi. 

Viktor Seitl: Tovariši delegati! Predlagam, da na današnjem zase- 
danju sprejmemo naslednja stališča: 

1. Ne soglašamo z željami in težnjami cestnih podjetij, da naj se ceste 
obravnavajo kot osnovna sredstva, torej tako kot vsa druga proizvodna sred- 
stva. To so objekti širšega družbenega pomena in jih je treba obravnavati temu 
primerno. 

2. V skupščino republiške cestne skupnosti naj poleg predstavnikov, ki. jih 
v skladu s predlogom zakona imenuje republiška skupščina, zasedanje dele- 
gatov občin izvoli še predstavnike posameznih občin oziroma regij. 

3. Predlagatelj zakona naj upošteva zahtevo, da se občinam namenijo večja 
sredstva za normalno vzdrževanje in funkcioniranje lokalnih cest. 

V ta namen predlagam, da izdelamo akcijski program, da bi vsaj v Slo- 
veniji, če že ne v jugoslovanskem merilu dosegli, da bi se cestni dinar porab- 
ljal namensko za ceste. Tisti, ki poznajo bilanco sredstev republike, odgovarjajo 
na to zahtevo, da bi morali ta sredstva odtegniti izobraževanju, proračunom, 
zdravstvu itn. Če že zastopamo politiko, da mora biti denar, ki je namenjen 
za ceste, vanje tudi vložen, potem dajmo denar, ki ga za ceste zbiramo, tudi 
dejansko njim.. Druga odprta vprašanja pa rešujmo drugače in ne pokrivajmo 
gospodarstvu, da sredstva prelivamo, kar seveda ni sistemsko. 

Mislim, da bi ob nadaljnjih razpravah morali upoštevati politiko postop- 
nega prehoda na namensko trošenje cestnega denarja. 

Nazadnje želim izraziti bojazen, da o stališču zasedanja delegatov poslanci 
pristojnih zborov ne bodo obveščeni, če bosta oba predloga sprejeta na prvih 
sejah zborov. Glede tega imamo slabe izkušnje z enega od prejšnjih zasedanj, 
ko je zbor delegatov občin z veliko večino glasov predlagal, da naj se izdela 
nov predlog zakona o republiških priznavalninah, vendar je bil čez nekaj dni 
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predlog zakona obravnavan na zborih, ki so ga sprejeli, ne da bi vedeli za 
naše stališče. Naše mnenje so poslanci dobili na klop pred sejo zbora. 

Ce toliko poudarjamo vlogo in pomembnost zasedanja delegatov, potem 
razmislimo še o tem, da morajo biti 2 našimi stališči in mnenji poslanci pravo- 
časno seznanjeni. Mislim, da to ni vprašanje materialne narave, temveč vpra- 
šanje metode dela skupščine in vrednotenja naših naporov. 

Predsedujoči Marjan Orožen : Hvala! Prosim, kdo želi besedo? To- 
variš Levstik, prosim! 

Ljubo Levstik: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Posebno me 
veseli, da na sistemski del zakona v današnji razpravi ni bilo pripomb. Pri- 
pombe se nanašajo na druga vprašanja, ki so prav tako pomembna kot sistem- 
ska vprašanja. Vendar je s tem, da je sprejet tak sistem upravljanja, gospodar- 
jenja in financiranja javnih cest, kot je predlagan, pot za sprejem zakona 
odprta. Ce je primerno zakon sprejeti na prvi seji zborov, kot je predvideno, 
ali sprejem odložiti do prihodnje seje, je odvisno od časa, ki je potreben za 
redakcijo. Povem vam lahko, da je že opravljena redakcija zakona glede na 
dosedanje pripombe, ki niso sistemskega značaja, in je tako pripravljeno bese- 
dilo zakona v veliki meri že usklajeno s tistim, kar smo danes slišali tu. 

Zakon ni slab, in takšne ocene danes nihče ni izrekel, razen predsednika 
zakonodajno^pravne komisije, čeprav smo upoštevali vse pripombe te komisije 
in jih vključili v besedilo zakona. 

Podobna stališča, kot smo jih slišali danes, sta nam posredovala oba pri- 
stojna odbora republiškega in gospodarskega zbora, ki sta sicer tudi imela pri- 
pombe glede ureditve financiranja, cest, glede sistema pa ni bilo pomislekov. 

Mislim, da je treba o današnjih pripombah pri zadnji korekciji predloga za- 
kona resno razmisliti. Izredne pozornosti je vreden predlog, ki so ga predložile 
primorske in gorenjske občine, da naj bi se od bencinskega dinarja odvajalo 
za lokalne ceste 15 "/o. Mislim, da je predlog zelo zanimiv in da ga je možno 
sprejeti, prav tako tudi predloženi sistem delitve, po katerem naj bi se tretjina 
od tega namenila za lokalne ceste po teritorialnem principu in dve tretjini 
po principu dolžine lokalnih cest. 

Jasno pa moram povedati, da je ideja o izravnalnem' republiškem skladu, 
ki je bila izrečena prvič na zasedanju delegatov ob razpravi o osnutku zakona, 
v nekem smislu nesprejemljiva, ker bi to pomenilo, da. bi morali imeti poleg cest- 
nega sklada, kamor se stekajo namenska sredstva, še drugi, posebni sklad. S 
tem bi vse skupaj zapletli. Problem lahko rešimo tako, da se direktno v občino 
odvaja 5% sredstev od bencina, ki se proda na njenem področju, preostalih 
10!°/o pa deli SDK po ključu. Tako se lahko delitev opravi brez izravnalnega 
republiškega sklada. 

Zelo problematično je vprašanje, ali lahko iz zakona izključimo določilo, 
da se pri delitvi sredstev upošteva dolžina lokalnih cest, ki so bile z veljavnimi 
odloki kategorizirane kot ceste IV. reda na dan 1. 1. 1971. 

To so nam sugerirali pravniki. Vsekakor mora obstajati neko izhodiščno 
merilo. Če ga nimamo, se stvar ne da urediti v kratkem času. Morali bi namreč 
določiti kriterij, kaj je cesta IV. reda, opraviti prekategorizacijo in šele potem 
določiti ključ. Mislim, da bi bilo to praktično nemogoče. 
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Na vsak način pa je veliko razlogov za to, da se ključ ne postavi togo in da 
se omogočijo dodatne korekcije. Mislim, da je treba predlog nadrobneje proučiti 
v tem smislu. 

Zahteva mestnih občin, naj bi se dolžina ulic upoštevala pri ključu za de- 
litev sredstev za lokalne ceste, je nesprejemljiva, ker je dolžina mestnih ulic 
skoraj enaka dolžini vseh lokalnih cest IV. reda v Sloveniji. Če bi jo sprejeli, 
bi pretežni del sredstev za lokalne ceste usmerjali na področja mestnih občin. 
O problemu je treba razmisliti, vendar pa maramo pri tem upoštevati tudi to, 
da imajo mesta po predpisih možnost, da to vprašanje rešujejo s prispevkom za 
uporabo mestnega zemljišča, ki je, predviden za rekonstrukcijo in gradnjo 
mestnih ulic. Poleg tega je namenjen tudi za zelenice in za javno razsvetljavo. 
Mislim, da se morajo mestni problemi reševati z zajemanjem mestne rente. 

Pri problemu delitve sredstev med republiko in občinami je treba vendarle 
upoštevati, da poteka po strokovnih izračunih po vseh cestah IV. reda v Sloveniji 
le 7 °/o prometa, če vzamemo kot 100 °/o promet na vseh cestah Slovenije. Zato 
mislim, da je nesprejemljiv predlog Maribora in vzhodnoslovenskih občin, da 
bi se razmerje delitve med republiko in občinami spremenilo od 83 : 17, kot 
je bilo prvotno določeno, na 70 : 30. Razmerje 83 : 17 pa bomo še korigirali, ker 
bodo občine dobile 5'% več od maloprodaje pogonskih goriv. Če bi sprejeli 
predlog vzhodnoslovenskih občin, bi sebi kopali jamo in onemogočili moderni- 
zacijo in rekonstrukcije ter urejanje osnovnega cestnega omrežja, ki je za razvoj 
cele Slovenije in vsake občine v Sloveniji izredno pomembno. Sami bi žagali 
vejo, na kateri sedimo. 

Ljubljanski amandmaji so zanimivi in bi nanje danes težko odgovarjal. 
Mislim, da ni potrebno, da bi cestam na območju mest z zakonom dali poseben 
status. Vsekakor pa bomo amandmaje ob končni redakciji teksta proučili. 

V uvodni besedi sem se v manjši meri zadržal pri vprašanjih prekategorizar- 
cije cest, ker je to predlog, ki ga je izdelal cestni sklad. Poleg tega vem, da je 
bilo o tem predlogu na občinah izredno veliko razgovorov, tako da je odlok v 
večji meri z občinami usklajen. Probleme, na katere ste v razpravi opozorili, 
pa bo treba do končne razprave v skupščini še proučiti in do njih zavzeti do- 
končna stališča. Hvala lepa. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Hvala. Zeli še kdo besedo? Tovariš 
Simac, prosim! 

Rudi Simac: Menim, da se mora zasedanje opredeliti glede predloga 
o odložitvi sprejema zakona. Prepričan sem,, da dosti boljšega zakona ne bomo 
naredili,in da bistvenih sprememb ne bo, amandmajev in pripomb pa bo vedno 
dosti. Če odložimo sprejem, bomo ostali v negotovosti glede financiranja, ker se 
približuje začetek leta. Zato nasprotujem stališču zakonodajno^pravne komisije. 
Menim, da zakon ni tako slab in predlagam tovarišu predsedniku, da da vpra- 
šanje odloga na glasovanje. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Mislim, da imamo glede tega dve mož- 
nosti. Tovariš Seitl je predlagal, da naj bi se zasedanje opredelilo za to, da se 
sprejemanje zakona v skupščini časovno uskladi, tako da bodo poslanci pravo- 
časno obveščeni o stališču delegatov občin. Ta predlog pomeni, naj gre zakon 
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v obravnavo, da pa je treba to časovno uskladiti, tako da bodo poslanci pravo- 
časno obveščeni o stališčih delegatov občin. 

Besedo želi tovariš Cesnik. Prosim! 

Janko Cesnik: Zakonodajno-pravna komisija predlaga, da predla- 
gatelj pripravi nov tekst v čim krajšem roku in da sprejmemo zakon na eni 
izmed naslednjih sej zbora pred novim letom. Ne gre za daljšo odložitev. Mislim 
pa, da imamo poslanci na teh mestih določeno odgovornost in da moramo pove- 
dati svoje mneje o stvareh, za katere smo zadolženi. Ne bi bil rad zloben, ampak 
če tovariš predsednik iz Nove Gorice meni, da je zakon dober, naj ga pač sprejme 
skupščina občine Nova Gorica. Ne more pa ga sprejeti skupščina SR Slovenije. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Prosim, tovariš Cimperšek. 

Rudi Cimperšek: Tovariš Levstik je povedal, da so določene stvari, 
kjer so bila nesoglasja, že več ali manj usklajena. Potrebne so bile le še ko- 
rekture. Vsi pa smo mnenja, da ne smemo odlašati, ker najboljšega zakona še 
ni sprejela nobena skupščina, takega namreč, ki bi bil najboljši za vse. Vsak 
zakon nekoga udari. Takega zakona, da bi bili z njim vsi zadovoljni, še ne 
poznamo. 

Zato predlagam, da glasujemo o predlogu, da se zakon normalno obrav- 
nava, vendar tako, da bodo poslanci pravočasno obveščeni o naših stališčih. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Predlog dajem na glasovanje. Kdor 
je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam: 
1. Nihče od delegatov v smislu začasnega odloka o delu zasedanja delegatov 

občin ni postavil zahteve, da se o njegovem predlogu zasedanje izreče. 
2. Imamo dva amandmaja, ki ste jih dobili na klop. 
3. Imamo vrsto pripomb, predlogov, mnenj in sugestij, za katere se mo- 

ramo dogovoriti, kako jih bomo posredovah pristojnim zborom. 
Najprej vprašam predlagatelja amandmajev, ki smo jih dobili na mizo, de- 

legate ljubljanske in primorsko-gorenjske regije in Celja, ali vztrajajo pri tem, 
da se o njihovih amandmajih zasedanje kot celota izreče, ah pa naj bodo amand- 
maji sestavni del mnenj in predlogov zasedanja? (Delegati Ljubljane in pri- 
morsko-gorenjskih občin se strinjajo s tem, da se njihovi amandmaji obravna- 
vajo kot vsi ostah.) 

Torej bomo amandmaje obravnavali tako, kot se obravnavajo vse ostale 
pripombe in predlogi ter mnenja. Dogovoriti se moramo še o tem, kako bomo 
oblikovah vsa stališča in predloge delegatov občin in kako jih bomo posredovah 
pristojnim zborom. 

Glede na to, da je bila današnja razprava obširna in aktualna ter da so 
bile v njej predlagane številne pripombe in predlogi, lahko glede na 14. člen 
odloka o sklicu in delu zasedanja delegatov izvohmo skupino delegatov ozi- 
roma komisijo in jo pooblastimo, da strne stališča, mnenja in predloge delegatov 
občin o obravnavanem predlogu zakona in odloka. 
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Dokument naj skupina nato pošlje pristojnim zborom republiške skupščine, 
predlagatelju obeh predlogov in vsem občinam v najkrajšem možnem roku, 
tako da bi občine imele čas, da o tej materiji razpravljajo s svojimi poslanci. 

Predlog dajem v razpravo. Ali želi kdo razpravljati? (Ne.) Vidim, da se s 
takim predlogom strinjate. 

Predlagam, da izvolimo v to skupino delegate: Lojzeta Založnika iz Kranja, 
ki je eden od predlagateljev tega, kot ste ga imenovali, večinskega predloga, 
Toneta Dobrajca iz Maribora, Rudija Cimprška iz Sevnice, Marjana Marinška 
iz Velenja in Romana Rojca iz Ljubljane. Ali predlaga kdo dodaten spreminje- 
valni predlog? (Nekdo iz klopi predlaga, da bi bil član te skupine tudi tovariš 
Simac.) 

Je še kakšen predlog? (Ne.) Predlog dajem na glasovanje. Kdor je za to, 
da izvolimo v skupino tovariše Založnika, Dobrajca, Cimprška, Marinška, Rojca 
in Šimca, naj prosim dvigne roko. (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so v skupino izvoljeni imenovani tovariši in jih prosim, 
da po končanem zasedanju skupaj z overovatelji zapisnika ostanejo še trenutek, 
da se dogovorimo o nadaljnjem delu. 

S tem je dnevni red izčrpan in končujem zasedanje. Hvala lepa! 

(Zasedanje je bilo končano ob 15.30.) 



ZASEDANJE DELEGATOV OBČIH 

17. zasedanje 

(14. decembra 1971) 

Predsedoval: Marjan Orožen, 
podpredsednik skupščine SR Slovenije 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Tovarišice in tovariši delegati! Na 
podlagi 11. člena odloka o začasni ureditvi sklica in dela zasedanja delegatov 
začenjam 17. zasedanje delegatov občin v skupščini SR Slovenije, ki ga je 
sklical predsednik skupščine na podlagi določil 3. točke VII. ustavnega amand- 
maja in 7. člena omenjenega odloka. 

Dnevni red današnjega zasedanja je bil določen s sklicem in obsega na- 
slednje točke: 

1. predlog družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje splo- 
šne in kolektivne porabe v letu 1972; 

2. osnutek zakona o davkih občanov; 
3. osnutek zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic; 
4. osnutek zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča; 
5. osnutek zakona o dopolnitvi zakona o komunalnih taksah; 
6. osnutek zakona o upravnih taksah; 
7. osnutek zakona o sodnih taksah; 
8. osnutek zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks; 
9. predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1972; 

10. osnutek zakona o starostnem zavarovanju kmetov. 
Razen delegatov občin in delegata mesta Ljubljane so bili na -današnje za- 

sedanje povabljeni tudi predstavniki predlagateljev gradiv za današnjo razpravo, 
izvršnega sveta, predsedniki odborov pristojnih zborov ter člani predsedstva 
skupščine. 

V smislu 12. člena omenjenega zakona predlagam, da izmed sebe izvolite 
dva overovatelja zapisnika. Ima kdo kakšen predlog? (Nima.) Ce ni nobenega 
predloga, predlagam, da kot običajno izvolimo overitelja po abecednem redu 
občin, in sicer delegata občin Mozirje in Murska Sobota tovariša Rudija Zagra 
in tovariša Ludvika Cipota. Se strinjate? (Poslanci se strinjajo.) 

Ugotavljam, da sta bila za overitelja zapisnika 17. zasedanja delegatov občin 
soglasno izvoljena tovariš Rudi Zager in tovariš Ludvik Cipot. 
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na predlog družbe- 
noekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje splošne in kolektivne porabe 
v letu 1972. 

Gradivo za to točko smo poslali dne 1. 12. 1971. Predlagatelj izhodišč je 
izvršni svet. , • 

Kot predstavniki predlagatelja so na današnjem zasedanju pri tej in pri 
naslednjih točkah dnevnega reda navzoči tovariši: Vinko Hafner in dr. France 
Hočevar, podpredsednika izvršnega sveta; Jožko Štrukelj, član izvršnega sveta; 
Jože Novinšek, direktor zavoda za gospodarsko planiranje SR Slovenije in vrši- 
lec dolžnosti republiškega sekretarja za finance; Boris Mikoš, republiški sekre- 
tar za urbanizem.; Bojan Skrk, republiški sekretar za pravosodje in občo upravo; 
Davorin Cvilak in Marjan Ekart, republiški podsekretar ter pomočnik repu- 
bliškega sekretarja za finance ter Franc Bricelj, samostojni svetovalec v repu- 
bliškem sekretariatu za delo. 

Uvodno obrazložitev bo imel tovariš Jože Novinšek. 

Jože Novinšek: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Dovolite, da 
pred vašo razpravo o družbenoekonomskih in bilančnih izhodiščih za leto 1972 
dam nekatere uvodne misli in poudarim nekaj pomembnih elementov tega do- 
kumenta. 

Izhodišča so pripravljena v pogojih, ko si poskušamo začrtati stabilnejšo pot 
razvoja in ko smo pričeli izvajati ah pa intenzivno pripravljati sistemske re- 
šitve in ukrepe, s katerimi moramo doseči stabilen in uravnovešen razvoj. 

Ne glede na posebne- razmere, v katerih je dokument pripravljen, pred- 
stavlja dovolj čvrsto globalno bilančno usmeritev in okvir za oblikovanje vrste 
posameznih izvedbenih predpisov in za usmeritev pri samoupravnih odločitvah 
na nekaterih področjih kolektivne porabe. Čeprav so izhodišča usmerjena zlasti 
v globalno prikazovanje oblikovanja sredstev in porabe na področju splošne in 
kolektivne porabe — predvsem na ravni republike —- je podobno kot v pre- 
teklih letih poskrbljeno tudi za širši okvir delitve in za oceno gospodarskih 
gibanj in nekaterih nalog razvojne in tekoče gospodarske politike. Prednost, ki 
jo imamo letos tudi predlagatelji, je v tem, da je skupščina SR Slovenije že 
v oktobru razpravljala o gospodarski situaciji in sprejela stališča do nadaljnjih 
ukrepov, ki so potrebni za stabilizacijo na področju gospodarstva in negospodar- 
stva. Stališča so bila podlaga za oblikovanje predloženih izhodišč. Ponovil bi le 
nekatera od skupščinskih stališč, ki so se morala v tem dokumentu neposredno 
uveljaviti. 

Splošno izhodišče, da se zaustavi, inflacija, da se v letu 1972 dosežejo stabilni 
pogoji in da se stopnja rasti prilagodi stabilnejšim, gospodarskih razmeram, smo 
uveljavili v konstrukciji bistvenih kategorij gospodarskega razvoja v letu 1972. 
V bilančnem delu izhodišč so podčrtane zlasti usmeritve skupščine, da rasteta 
splošna in osebna poraba počasneje od družbenega proizvoda, da ne sme priti 
do anticipirane splošne in skupne porabe, da se ne povečujejo obremenitve 
gospodarstva — čeprav naj se v tem okviru vodi smotrna socialna politika — 
ter da se presežki porabijo za kritje neporavnanih obveznosti. 

Potrebno bi bilo, da za leto 1972 še zlasti s teh vidikov ocenite predlagana 
izhodišča. Upoštevati bi morali vsekakor posebnost današnje gospodarske situa- 
cije, prelomni značaj gospodarskih gibanj, gospodarskega sistema in ukrepov, 
pomembne prenose obveznosti iz federacije na republiko in podobne okoliščine, 
ki dajejo pečat letošnjim izhodiščem. Kljub vsemu so v tej fazi sredstva in po- 
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raba globalno zbilancirana, pri tem pa ne moremo in ne smemo zapirati oči pred 
težavami, podrobnejšega notranjega usklajevanja, pred težavami glede dina- 
mičnega izpolnjevanja obveznosti republike in izpolnjevanja morebitnih novih 
ali še večjih obveznosti v 1972. letu. 

Uvodoma še nekaj misli glede značaja predloženih izhodišč. To so predvsem 
globalna izhodišča in razmerja, zato v njih ne moremo najti vseh podrobnosti 
in utemeljitev, ,ki bodo določene v izvedbenih dokumentih, predpisih, proraču- 
nih, dokumentih samoupravnih skupnosti in podobno. Smisel takega global- 
nega bilanciranja je predvsem v tem, da — izhajajoč iz celote potreb in mož- 
nosti — opredelimo okvire za posamezna področja družbenega dela. Tako opre- 
deljevanje mora pomeniti, da na podlagi spoznanih družbenopolitičnih in eko- 
nomskih dajatev zavestno določamo materialno podlago za izvrševanje posa- 
meznih nalog družbenoekonomskega in socialnega razvoja naše skupnosti. Vsako 
posamezno, v celoto nepovezano določanje nalog in ciljev ter materialnih mož- 
nosti bi nujno vodilo k neskladnostim v družbenem razvoju. 

To je predvideno tudi v oktobrskih stališčih skupščine, ki govore o nuj- 
nosti obvezne bilance delitve družbenega proizvoda in bilance skupne porabe, 
ki mora zajeti vsa področja javnega financiranja. Bilančna izhodišča so zaradi 
tega naš zelo pomemben splošen družbeni dogovor, ki začrtuje, v kakšnem 
obsegu bo potrebno obremeniti dohodek organizacij združenega dela in doho- 
dek občanov in v kakšnem obsegu bo možno' zadovoljiti posamezne potrebe, ker 
z bilanco javnega financiranja pomembno vplivamo na pogoje gospodarjenja 
in na življenjski standard občanov, so izhodišča oziroma osnove, iz katerih iz- 
hajamo, zelo pomembne družbenopolitične odločitve. Pri tem je treba poudariti, 
da bi bila družbeno dogovorjena izhodišča ter na njih postavljena bilanca jav- 
nega financiranja nesmiselna in neučinkovita, če ji ne bi sledili ukrepi, ki bi 
omogočili njeno dosledno izpolnjevanje. 

Iz vsebine bilance, ki jo predlaga izvršni svet, je razvidno, da gre le za 
sredstva in obveznosti, glede katerih se odloča na ravni republike. Ker pa so 
občine in samoupravne skupnosti zaradi finančne samostojnosti pravzaprav pred 
enako dolžnostjo, da — izhajajoč iz celote — opredelijo svoja stališča do posa- 
meznih nalog, menimo, da bodo tudi vse občinske skupnosti pripravile svoje 
globalne bilance in z njimi zagotovile skladnost izvajanja sprejetih družbeno- 
ekonomskih odločitev. 

V prihodnjem letu bomo morah vsekakor pogosteje ugotavljati, kako izva- 
jamo sprejete sklepe na področju splošne in kolektivne porabe. Tudi pred na- 
šimi občani moramo pogosteje razgrniti podatke, kako gospodarimo z javnimi 
finančnimi sredstvi na vseh ravneh splošne in kolektivne porabe. Bilančna izho- 
dišča javnega financiranja, kot je znano, še niso zakonska obveznost, vendar 
nas k temu silijo praktični razlogi, predvsem pa nujnost, da zagotovimo javnost 
vsega poslovanja z družbenimi sredstvi ne glede na to, ali so pritekla na podlagi 
zakonske prisile ah na podlagi prostovoljne o<dloči<tve občanov in delovnih orga- 
nizacij . 

V dosedanjih razpravah o izhodiščih za 1972. leto je bilo omenjenih več 
vprašanj, dvomov pa. tudi zaskrbljenosti, kaj predstavljajo predlagane osnovne 
ekonomske kategorije in bilanca sredstev ter poraba z vidika stabilizacije. Na 
prvi pogled je raven temeljnih predpostavk razvoja za leto 1972 visoka. Vendar 
če medsebojno odvisnost temeljnih dejavnikov razvoja podrobneje analiziramo, 
lahko pridemo prav tako do nasprotne trditve, da pomeni tak razvojni koncept 
preozko usmeritev k stabilizaciji. Bistvo je v tem, da računamo v prihodnjem 
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letu le s 6,5% rastjo realnega družbenega proizvoda v primerjavi z 10 '% rasti 
v tem letu ter z 19—20% — rastjo nominalnega družbenega proizvoda. To je 
sicer precej manj od letošnjega porasta nominalnega družbenega proizvoda, ki 
je ocenjen na približno 28 %. Objektivno je tako razmerje med realno in nomi- 
nalno rastjo rezultat visokega inflacijskega deleža. Podobno kot v dosedanjih 
zveznih ocenah za leto 1972 tudi v teh izhodiščih ocenjujemo zelo visok prenos 
cen iz letošnjega leta in sicer za okoli 7 do 8%. To je razlika med porastom 
cen ob koncu tega leta in poprečnim letnim porastom, kar pomeni, da so mož- 
nosti za nov porast cen v letu 1972 razmeroma majhne, to je le za kakšnih 5 % 
V okviru novega porasta cen bomo morali prav gotovo izravnavati cene tistega 
blaga in storitev, kjer je prišlo do izrazitejšega zaostajanja cen za poprečno pa- 
riteto, zato računamo, da ne bo veliko možnosti za splošen dvig cen. 

Ob predvideni nominalni rasti družbenega proizvoda za 19 % do 20 %, bi 
naj se predviden obseg osebnih dohodkov zvišal za 18 % do 19 %, tako da bi se 
— upoštevajoč 2% rast zaposlenosti in 14% rast življenjskih stroškov — realna 
rast po zaposlenem povečala le za 1,5 % do 2,5%. Če upoštevamo letošnjo rast 
obsega osebnih dohodkov za okoli 25 %, pomeni predvidena rast za leto 1972 
pomembno zmanjšanje. Ne bi navajal še drugih ocen in predpostavk ter mož- 
nosti v 1972. letu, vendar menim, da je upravičena ocena, da bi bila uresni- 
čitev takšne kombinacije razvojnih komponent, zlasti pa ustavitev rasti cen, 
pomemben ukrep k stabilizaciji in k večji naslonitvi na lastne sile. 

V zvezi z oceno razvoja naj navedem še dvoje izhodišč za oceno gospodar- 
skih gibanj, ki jih predvideva dokument. 

1. Ne moremo se bistveno oddaljevati od zveznih ocen, za kar ni potrebno 
navajati razlogov. Pomembnejše je naše vztrajanje pri uveljavljanju načela 
stabilnega razvoja ali —• za nekoliko kasnejšo rabo — načela uravnovešenega 
dinamičnega razvoja. 

2. Predvidena rast obsega osebnih dohodkov in enakovredna rast prispev- 
kov iz osebnih dohodkov in prometnega davka, ki ju dokument predvideva, 
omogočata, da v bistvu ne spreminjamo njegovih dosedanjih relativnih obreme- 
nitev in dosegamo izravnavo med zbranimi sredstvi v financiranju splošne in 
skupne porabe seveda ob predpostavki, da je poraba takšna, kot je prikazana 
v izhodiščih. 

S takšno konstrukcijo seveda ne pridemo do predvidenih presežkov. Ne- 
dvomno je, da bi morali pri predvidevanju višjih stopenj rasti znižati raven 
davkov in prispevkov ali pa planirati presežke, v nasprotnem primeru pa bi 
morah stopnje davkov in prispevkov povečati. Zaradi tega menimo, da smo se 
s konstrukcijo približali optimalnosti z več vidikov, zlasti pa, da omogoča pred- 
log nekatere prilagoditve že omenjenim stališčem te skupščine glede politike 
rasti splošne in skupne porabe, politike obremenitve gospodarstva in občanov 
z nekaterimi socialnimi prispevki in podobno. 

Dovolite, da povem le nekaj pripomb k oblikovanju sredstev splošne in 
skupne porabe. 

Predlagana bilanca javnega financiranja predvideva, da bodo instrumenti 
zajemanja sredstev v splošno in skupno porabo v primerjavi z letom 1971 ne- 
spremenjeni. V začetku 1972. leta bodo sicer uveljavljene nekatere — med njimi 
tudi pomembnejše — spremembe glede prispevkov in davkov občanov, vendar 
v bilančnem pogledu dohodka ne bodo bistveno spremenile. Šele med letom 
bo mogoče uveljaviti pomembnejše spremembe celotnega davčnega sistema, ki 
bodo dokaz za še večjo prilagoditev davčnega sistema načelom ustavnih spre- 
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memb in drugim družbenopolitičnim odločitvam. Te spremembe bodo zlasti 
zagotovile odmik od stroškovnih davkov in uveljavile razbremenitev delovno 
intenzivnih panog oziroma določeno obremenitev poslovnega rezultata in de- 
jansko uveljavitev bruto osebnih dohodkov ter doslednejše uveljavljanje na- 
čela, da naj se zmanjšujejo socialne razlike, ki izvirajo iz davčnega sistema. 

Eno od pomembnih stališč v skupščinskih priporočilih iz oktobra 1971 je 
vsekakor to, da moramo s samoupravnimi dogovori ali predpisi zagotoviti, da 
bo obseg osebnih dohodkov rastel pčasneje od družbenega proizvoda. Zagoto- 
vitev takih odnosov v delitvi je poleg drugih ukrepov nujna, če hočemo doseči 
stabilnejše gospodarske razmere. 

Gibanje osebnih -dohodkov glede na, rast družbenega proizvoda je za bilanco 
splošne in skupne porabe pomembna predvsem iz naslednjih razlogov. 

Sedanji sistem zbiranja sredstev temelji pretežno na prispevkih iz osebnih 
dohodkov in zato obseg splošne in skupne porabe avtomatično povezuje z rastjo 
osebnih dohodkov. Neskladja v delitvenih odnosih v delovnih organizacijah 
se zato pojavljajo tudi v obsegu splošne in skupne porabe. Rast obsega osebnih 
dohodkov, še posebej pa rast poprečnega osebnega dohodka neposredno vpliva 
na potrebo usklajevanja splošnih družbenih potreb zlasti skupne porabe. 

Večjih razlik med posameznimi področji družbenega dela ni mogoče vzdrže- 
vati. Zato izvršni svet meni, da je potrebno z družbenimi dogovori zagotoviti 
zgornjo mejo porasta osebnih dohodkov tako v gospodarstvu kot tudi na področ- 
jih, ki se financirajo iz javnih finančnih sredstev. Kolikor z družbenimi dogovori 
ne bi mogli zagotoviti takih delitvenih odnosov, bomo morali v interesu resnične 
usmeritve k stabilnim pogojem to zagotoviti z ustreznimi administrativnimi 
ukrepi. Ker glede na dane razmere v letu 1972 ne bo mogoče zagotoviti vse- 
stransko delovanje z družbenimi dogovori uveljavljenih norm delitve dohodka 
in osebnih dohodkov na vseh področjih družbenega dela, bo treba preprečiti 
zbiranje sredstev za splošno in skupno porabo nad ravnijo, ki bo določena z 
bilanco javnega financiranja. Zato bomo morali uveljaviti limite — kar je bilo 
poudarjeno tudi v razpravah skupščinskih odborov —- ki naj bi preprečili pre- 
livanje in potrošnjo na področju splošne in skupne porabe nad okvirno do- 
govorjeno ravnijo. 

Pri tem naj poudarim, da v začetku leta 1972 preneha veljati letos uve- 
ljavljena zvezna omejitev porabe nekaterih vrst dohodkov splošne porabe nad 
10,8 °/o. Vendar sredstev, ki so bila imobilizirana v letu 1971, tudi v letu 1972 
ne bi smeli uporabljati za namene, ki bi omogočili razširitev splošne in skupne 
porabe. Zato bi morali leta 1972 ponovno uveljaviti omejitve glede prelivanja 
sredstev s prispevki iz osebnega dohodka, vsaj dokler ne bomo uveljavili ustrez- 
nih sprememb v sistemu družbenih obveznosti delovnih organizacij. 

Ko bo skupščina SR Slovenije sprejela bilančna izhodišča, bo izvršni svet 
predlagal neposredne ukrepe, ki bodo zagotavljali že omenjene odnose. Vsa 
zbrana sredstva javnega financiranja z obveznimi posojili vred se bodo pri- 
hodnje leto povečala za 20 '°/», fiskalno zbrana sredstva pa za 19%. Delež teh 
sredstev nasproti družbenemu proizvodu bi ostal enak kakor letos. Pri tem 
bodo fiskalni dohodki iz gospodarstva naraščali počasneje kot drugi fiskalni 
dohodki zlasti dohodki od občanov. 

Pomembnejših razbremenitev gospodarstva pa v letu 1972 ne bo mogoče 
doseči zaradi znanih razmer glede gibanja osebnih dohodkov v gospodarstvu 
in pomembnega porasta življenjskih stroškov, ki bodo hkrati vplivali na ustrezno 
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povečanje sredstev na področju izvajanja socialne politike in drugih družbenih 
služb. 

V letu 1972 bodo prenesene tudi nekatere pristojnosti federacije, zato bo 
treba obseg prelivanja v gospodarstvu na ravni republike pomembneje po- 
večati. Če upoštevamo prelivanje v gospodarstvu in sicerf od 193 milijonov 
v letu 1971 na 574 milijonov v letu 1972, bo doseženo sorazmerje znižanje neto 
obremenitev družbenega proizvoda družbenega gospodarstva za okrog 1,2 točke. 
To hkrati pomeni razbremenitev gospodarstva in okrepljen vpliv družbe na 
nujna usmerjanja v gospodarstvo. Ce bi tudi v prihodnje mogli na ustrezen 
način postopoma zniževati obveznosti organizacij združenega dela, potem bi 
v nekaj letih dosegli ustreznejšo obremenitev družbenega proizvoda za kritje 
splošnih družbenih potreb, ki je danes še vedno visoka. 

Vključevanje v dinamičen tehnološki razvoj bo zahtevalo nenehno krepitev 
udeležbe investicij v družbenem proizvodu, kar pa zahteva optimalna raz- 
merja drugih dveh oblik porabe oziroma prelivanja s teh dveh področij, to je 
dohodkov od prebivalstva in iz davčno zbranih sredstev. 

Postopna razbremenitev gospodarstva z družbenimi obveznostmi pa seveda 
ni odvisna le od ravnanja na ravni republike. Taka prizadevanja morajo biti 
usmerjena tudi na ravni občin oziroma federacije. 

Fiskalno zbrana sredstva bodo v skladu s stališči, ki jih je oktobra sprejela 
skupščina, in v skladu z družbenoekonomskimi načeli tega dokumenta upo- 
rabljena za doseganje naslednjih globalnih družbenih razmerij in. ciljev: 

V predlogih bilance se omogoča sorazmerno precejšen premik v izbolj- 
šanju zadovoljevanja potreb invalidsko pokojninskega zavarovanja. Izvršni svet 
meni, da je potrebno sprejeti predloge skupnosti invalidsko-pokojninskega. zava- 
rovanja za valorizacijo invalidnin in pokojnin s porastom življenjskih stroškov 
in za uskladitev nekaterih pokojnin. V teh predlogih je po mnenju izvršnega 
sveta izražen realen in socialno političen nujen premik na tem področju. Tekoči 
priliv sredstev tega zavarovanja, ki bo obdržalo sedanjo prispevno stopnjo, ne 
bo v celoti pokril potrebnega okvira sredstev, zato bo morala skupnost invalid- 
sko-pokojninskega zavarovanja sorazmerno majhen del, to je 72 milijonov, zago- 
toviti iz svojih rezervnih skladov, s čimer pa ne bo ogroženo likvidno poslo- 
vanje te skupnosti. 

Zadnje politične razprave o zmanjševanju socialnih razlik so opozorile zlasti 
na nujnost, da s posebnimi ukrepi izboljšamo socialni položaj družin z otroci, 
ki z rednimi dohodki ne dosegajo dogovorjenih minimumov. 

Izvršni svet sodi, da bo v nekaj letih nujno zagotoviti uspešnejše reševanje 
socialnih problemov. Zato meni, da je treba tudi v l^tu 1972, kljub znanim teža- 
vam pri usklajevanju potreb in možnosti na tem področju osvojiti predloge, 
ki jih predlaga skupnost otroškega varstva. Gre za okoli 87'°/o povečanje sred- 
stev, ki jih bo treba skupnosti zagotoviti s trajnim instrumentom, to je z ustrez- 
nim povečanjem prispevne stopnje. Razumljivo je, da bo treba sorazmerno 
s tem povečanjem znižati stopnjo prispevka za republiški proračun. Tudi tistim 
področjem izvajanja socialne politike, ki so neposredno povezana z republiškim 
proračunom, bodo sorazmerno v večjem obsegu povečana sredstva, glede na glo- 
balni okvir, ki ga bilanca omogoča za republiški proračun. Glede na tako opre- 
delitev potreb na področju izvajanja socialne politike seveda ni mogoče tudi 
na vseh drugih področjih ustrezno .zadovoljiti sicer tudi aktualnih in nujnih 
potreb. V to nas sili že opisani okvir možnosti v prihodnjem letu. 
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Republiška izobraževalna skupnost je v programu dela in potreb za pri- 
hodnje leto predvidela pomembno večji obseg sredstev, kot jih glede na razmere 
lahko zagotovimo. Izvršni svet sodi, da je trenutno mogoče zadovoljiti realne 
potrebe republiške izobraževalne skupnosti v okviru 18'% povečanih razpo- 
ložljivih dohodkov v letu 1972. Pri tem želim poudariti, da so v okviru realnih 
potreb upoštevana tudi sredstva za dopolnjevanje temeljnih izobraževalnih 
skupnosti v manj razvitih občinah, ki; se bodo v globalu prav tako povečala 
za omejenih 18 "/o. Seveda republiške izobraževalne skupnosti takšno povečanje 
ne zavezuje, da zadrži letos uveljavljene normative dopolnjevanja. Ker pa so na 
področju izobraževanja, ki ga financira republiška izobraževalna skupnost, ugo- 
tovljeni, še posebni problemi v zvezi z razširitvijo izobraževalnega dela, ki bi 
ga ne bilo mogoče v celoti pokriti iz že omenjenega porasta za izobraževanje, 
izvršni svet meni, da je treba široko zasnovano akcijo Zbiranja samoprispevkov 
za gradnjo osnovnošolskega prostora in modernizacijo pouka spodbuditi tudi 
s tem, da republika v ta namen poveča sredstva pri republiški izobraževalni 
skupnosti. Zato republika dodatno povečuje sredstva za 12,5 milijona din, tako 
da bi v letu 1972 skupna sredstva za pospešeno gradnjo osnovnih šol znašala 
okoli 30 milijonov. Obseg tako opredeljenih sredstev za republiško izobraževalno 
skupnost, to je 846,3 milijona din, bo zagotovljen z že v letu 1971 veljavno 
stopnjo prispevka iz osebnega dohodka in veljavno udeležbo pri republiškem 
maloprodajnem davku. Tako predlagan obseg rednih in namensko opredeljenih 
sredstev pomeni za 21 "/o večja sredstva, kot so bila za te namene porabljena 
v letu 1971. 

Kljub temu, da SR Slovenija s sorazmerno večjimi sredstvi že nekaj let 
rešuje nakopičene probleme prostorov za visokošolske zavode, še vedno nismo 
odpravili prostorskih zadreg ekonomske fakultete, inštitutov, medicinske fakul- 
tete in mariborskih visokih šol. Zato moramo v obsegu možnih sredstev za 
negospodarske investicije dati ustrezno prednost tem naložbam. Za to je pred- 
videno okoli 27 milijonov din. Pri tem želim posebej poudariti, da so zlasti za 
mariborsko visoko komercialno šolo in ekonomsko fakulteto v Ljubljani v pri- 
pravi programi financiranja, ki vključujejo poleg' sredstev republike tudi po- 
memben delež zainteresiranega gospodarstva in bank. Na podoben način že 
uspešno potekajo naložbe za prostorsko razširitev elektrotehnične fakultete 
v Ljubljani. 

Posebno vprašanje nadaljnjega hitrejšega razvoja gospodarstva predstav- 
ljajo strokovni kadri, mreži njim namenjenih izobraževalnih ustanov pa v mi- 
nulem obdobju ni bila posvečena ustrezna pozornost. Zato so prizadevanja za 
razširitev možnosti srednje strokovnega izobraževanja ena od naših bodočih 
pomembnih nalog. Tudi za te namene bo moral republiški proračun med 
sredstvi za negospodarske investicije zagotoviti prednost v znesku okoli 16 mi- 
lijonov din. 

V okviru predlagane globalne opredelitve sredstev za že navedena pod- 
ročja ostajajo seveda manjše možnosti za zadovoljitev potreb, ki se financirajo 
iz republiškega proračuna. V bilanci predvidevamo, da je treba mejo zadovo- 
ljevanja določiti na ravni okoli 15 "/o. Razen tega moramo v republiškem 
proračunu zagotoviti še sredstva za sklad pokojninskega zavarovanja kmetov 
v znesku 45 milijonov din, sredstva za že omenjene negospodarske investicije 
v izobraževanju ter sredstva za tiste funkcije, ki se iz zveznega proračuna pre- 
našajo na republiški proračun. Skupno gre za okoli 105 milijonov din pove- 
čanja sredstev republiškega proračuna, ki presegajo okvir 15 '"/o, s katerim bi 
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sicer morali zadovoljiti vse obveznosti, ki izhajajo iz sedanjih obveznosti repu- 
blike. 

Z bilanco samo opredeljujemo okvir republiškega proračuna, v katerem bi 
bilo moč zasnovati porabo sredstev republiškega proračuna, posamezni nameni 
pa bodo razvidni iz konkretnega predloga republiškega proračuna, ki bo pred- 
ložen skupščini SR Slovenije, kakor hitro bo le-ta določila globalni obseg 
bilance. 

V letu 1972 bodo tudi v finančnem pogledu v celoti uveljavljeni novi od- 
nosi v federaciji. To pomeni, da bodo republike v skladu s spremenjeno ustavo 
odločale tako glede obsega zveznega proračuna kot glede načina njegovega krit- 
ja. V teh dneh se končujejo posvetovanja republik in s precejšnjo verjetnostjo 
lahko trdimo, da bo Slovenija za kritje zveznega proračuna prispevala okoli 
2000 milijonov -din. 

Ključ za določitev obveznosti posamezne republike bo delež republike v 
zbranem prometnem davku in udeležba republike v družbenem proizvodu vsega 
gospodarstva. Sredstva bodo pritekala federaciji iz sorazmerne udeležbe pri 
prometnem davku. Ko bo dosežena vsota,, ki jo bo Slovenija morala prispevati 
po medrepubliškem programu, bo izločanje prenehalo. Tako bo zagotovljeno, 
da v zveznem proračunu ne bo prišlo do presežkov in kot posledica tega ne bo 
prekoračenja dogovorjenega obsega splošne porabe na ravni federacije. V pro- 
računskem poslovanju se bo federacija med letom 1972 v glavnem prilagodila 
nalogam, ki ji pripadajo po spremenjenih ustavnih določilih. 

Za nove odnose s federacijo je pomembna tudi odprava njenih funkcij na 
področju prelivanj in izravnav v gospodarstvu, ki se kot obveznost v celoti pre- 
našajo na republike in pokrajine. Glede na. posamezne vrste teh prelivanj v 
gospodarstvu je pomembno, da mora republika izpolniti vse obveznosti do ti- 
stih upravičencev, ki so v času do prenosa dobili kakršnekoli pravice iz sedaj 
veljavnega sistema prelivanj v gospodarstvu. Pri tem gre za obveznosti za be- 
neficirane obresti v kmetijstvu, turizmu in v izvozu v skupnem znesku 121,9 
milijona din, ki bodo republiko bremenile še več let, vendar se bo njihov obseg 
postopoma manjšal. 

Ker je sistem gospodarskih intervencij na ravni federacije v celoti pre- 
nehal, mora republika na način, ki ustreza njenim razmeram in možnostim, 
po svoje odločati in uveljaviti ustrezne ukrepe. Pri tem je seveda mogoče, da 
ukrepov tudi ne sprejme. Izvršni svet sodi, da je potrebno cilje in obseg nuj- 
nih prelivanj v gospodarstvu posšbej in temeljito proučiti, pri čemer meni, da 
je prav tako kot obseg pomemben tudi način prelivanja. Dosedanje metode 
federacije so v marsičem dopuščale tudi manj racionalne odločitve, zlasti pri 
investicijah. Uveljavil se je tudi način odprtega računa, kar je precejšen vzrok 
za sorazmerno obsežen primanjkljaj, ki ga federacija prenaša na. republike. 

S predlagano bilanco sredstev želi izvršni svet opredeliti globalni finančni 
okvir za razrešitev prelivanja v gospodarstvu, zlasti glede premiranja cen 
mleka, regresiranja umetnih gnojil ter sistema stimuliranja naložb v turizmu 
in kmetijstvu. V ta namen bilanca predvideva okrog 130 milijonov din. Za 
prevzem pristojnosti od federacije bo na področju prelivanj v gospodarstvu 
potrebno okrog 252 milijonov dinarjev. To je hkrati zelo pomembna nova ob- 
veznost republike, ki pomeni bistveno prestrukturiranje porabe fiskalno zbra- 
nih sredstev na ravni republike. 

Za popolno sliko bilančnih posledic zaradi spremenjenih odnosov med re- 
publiko in federacijo je potrebno upoštevati tudi prenos obveznosti in sredstev 
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neproračunske bilance. Gradivo je to prikazalo le za obdobje do leta 1975, pa 
tudi za ta leta ugotovljeni zneski še niso povsem dokončni, ker še vedno: ni 
doseženo soglasje vseh republik glede nekaterih obveznosti, ki se prenašajo. 
Vendar bistvene razlike ne bodo nastopile. Prenos, izvenproračunske bilance za 
leto 1972 zagotavlja presežke dohodkov po letu 1972, za leto 1971 in 1972 pa 
je ugotovljen primanjkljaj 232 milijonov din. Izvršni svet sodi, da je kritje 
tega primanjkljaja stvar republike in da zaradi kritja teh obveznosti ni treba 
na novo obremenjevati gospodarstva ali občanov, saj je primanjkljaj mogoče 
poravnati/ s presežki izvenproračunske bilance, ki bodo doseženi po letu 1972. 
Začasno premostitev primanjkljaja, ki se. kaže v 1972. letu, je možno doseči z 
angažiranjem dela imobiliziranih sredstev iz leta 1971. O načinu začasne pre- 
mostitve bo sklepala na prihodnjem zasedanju skupščina SR Slovenije, ker pa 
gre pri tem tudi za sredstva, ki so imobilizirana na ravni občin, bo pomembno 
tudi stališče, ki ga bo sprejelo današnje zasedanje. 

V okvir republiške bilance morajo tudi obveznosti republike do sklada za 
hitrejši razvoj manj razvitih republik in pokrajin. Gospodarstvo Slovenije bo 
moralo po- zakonih, ki urejajo te obveznosti pri skladu za razvoj nerazvitih 
republik deponirati 1,94% od realiziranega družbenega proizvoda. V ta namen 
predlaga izvršni svet skupščini SR Slovenije poseben zakon, ki podrobneje 
ureja obveznosti republike do sklada za nerazvite. Za republiško bilanco je po- 
membno, da SR Slovenija jamči za. izvršitev obveznosti v obsegu, ki ga določa 
zakon, kar pomeni, da bo morala republika iz sredstev svojega proračuna po- 
ravnati morebitna premalo vplačana sredstva gospodarstva. V predloženi bi- 
lanci. ne računamo s tako obveznostjo, ker predvidevamo, da bodo delovne orga- 
nizacije obveznosti, ki jim jih nalaga zakon, v celoti izvrševale tako kot doslej. 

Izvršni svet pričakuje, da bo skupščina SR Slovenije na prihodnjih sejah 
sprejela sklepe, ki bodo zagotovili izvajanje na podlagi razprave in predlogov 
ustrezno dopolnjenih bilančnih izhodišč in da bo sprejela bilanco sredstev in 
obveznosti. Te bilance bodo za posamezna področja splošne in skupne porabe 
globalno opredeljena sredstva, v okviru katerih bodo posamezni nosilci sred- 
stev zasnovali obseg porabe v prihodnjem letu. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Preden preidemo na razpravo, pro- 
sim tovariša sekretarja, da prebere poročilo o navzočnosti. 

Savin Jogan: Iz pooblastil, ki so jih 'dali delegati ob začetku zase- 
danja, izhaja, da so na današnjem zasedanju navzoči delegati vseh občin v 
SR Sloveniji ter delegata mesta Ljubljane, odsoten pa je delegat občine Len- 
dava. Po funkciji, ki jo opravljajo v občini, je 33 delegatov predsednikov ali 
podpredsednikov občinskih skupščin oziroma predsednikov zbora občinske 
skupščine, 22 delegatov je izvoljenih izmed predsednikov in članov svetov ter 
odbornikov občinske skupščine, en delegat je izvoljen izmed predstavnikov 
organizacij združenega dela, 19 delegatov je izvoljenih izmed tajnikov oziroma 
delavcev v občinski upravi. Glede na večje število točk dnevnega reda oziroma 
na različna področja, ki se obravnavajo na današnjem zasedanju, so posamezne 
občinske skupščine določile za današnje zasedanje po več -delegatov in sicer, po 
dva delegata 12 občin, po tri delegate pa 2 občini. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Pričenjam razpravo. Delegate bi pred 
začetkom razprave prosil, da vsak napiše na listek ali pove pred razpravo svoje 
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ime in priimek ter občino, ki jo zastopa. Kdo želi besedo? Tovariš Zvonimir 
Bohte, skupščina mesta Ljubljane. 

Zvonimir Bohte: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dobro smo proučili podatke o sredstvih in obveznostih izvenproračunske bilance 
Jugoslavije za tisti del, ki je bil prenesen na republiko Slovenijo. Soglašamo, 
da so to naše skupne obveznosti, ki jih moramo vzajemno izpolnjevati. Ne mo- 
remo pa pritrditi predlogu izvršnega sveta, naj se del izločenih sredstev občin 
in samoupravnih skupnosti angažira za kritje primanjkljaja v letu 1971 in 1972 
ter da bi se tako porabljena sredstva družbenopolitičnim skupnostim ne vrnila. 
Predlagamo naslednji način pokrivanja izvenbilančnih obveznosti: 

Republiški sekretariat za finance naj ugotovi primanjkljaj v letih 1971 in 
1972 ter ga primerja z vsoto imobiliziranih sredstev iz leta 1971, ustvarjenih 
pri družbenopolitičnih in samoupravnih skupnostih. Z zakonom naj se pred- 
piše vpisovanje posojila z obveznicami v višini, ki ustrezajo sorazmerju izven- 
bilančnih obveznosti do vseh imobiliziranih sredstev. Vpisovanje posojila v tako 
ugotovljenem odstotku imobiliziranih sredstev mora biti obvezno za vse druž- 
benopolitične in samoupravne skupnosti. Posojilo naj bo brezobrestno in naj se 
vrne v letih 1973 in 1974, ko izvenproračunska bilanca že izkazuje presežek, ki 
je večji od primanjkljaja iz leta 1971 in 1972. Prepričani smo, da bi bilo takšno 
kritje obveznosti s posojilom bolj utemeljeno in logično, kot pa odvzemanje 
sredstev brez povračila. Hkrati bi z njim omogočili solidarnost vseh vpisovalcev 
posojila. 

Predsedujoči M: a r j a n Orožen: Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš 
Janez- Zaje, delegat občine Trebnje. 

Janez Zaje: Tovariši delegati! Predsedstvo občinske skupščine Treb- 
nje je razpravljalo o predlogu družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za 
financiranje splošne in kolektivne porabe v letu 1972 in na tej podlagi sem 
pripravil razpravo za današnje zasedanje. 

. Predlog družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje splošne 
in kolektivne porabe v letu 1972 predvideva poravnavo obveznosti, ki bodo z 
odpravo izvenproračunske bilance federacije prenesene na SR Slovenijo in sicer 
z delom imobiliziranih sredstev v finančnih načrtih samoupravnih skupnosti 
v letu 1971. Po predlogu izhodišč bi se ta del imobiliziranih sredstev iz prora- 
čunov porabil direktno, sredstva samoupravnih skupnosti pa bi se porabila kot 
kredit, ki bi ga republika vrnila v letih 1973 in 1974, ko bodo predvidene ob- 
veznosti že manjše od predvidenih sredstev. 

Ne morem se strinjati s tem, da se obveznosti republike poravnavajo s 
sredstvi občin, in zato postavljam vprašanje, koliko bodo občine v letu 1973 in 
naslednjih letih udeležene pri sredstvih, ki bodo dohodek republike zaradi pre- 
nosa izvenproračunske bilance Jugoslavije na republike. V izhodiščih predlagani 
način porabe imobiliziranih sredstev pomeni prikrito povečanje republiške stop- 
nje prispevka iz osebnih dohodkov in prometnega davka na račun znižanja 
občinskih stopenj in to celo z učinkom za nazaj. 

Predlog izhodišč prav tako nakazuje primernost uvedbe limita -nekaterih 
proračunskih dohodkov tudi v prihodnjem letu. V tem primeru opozarjam na 
nesprejemljivost linearnega omejevanja z enako stopnjo za vse proračune. 
Struktura tako dohodkov kot izdatkov proračunov, ki so se oblikovali v pre- 
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teklih letih, je močno različna. Linearna stopnja omejitve proračunskih dohod- 
kov, zlasti iz prispevka iz osebnega dohodka in prometnega davka, najbolj pri- 
zadene manj razvite občine, kjer je v strukturi proračunskih izdatkov močneje 
udeležena socialna dejavnost, ki je v absolutnem merilu že tako prenizka. Hitro 
•naraščanje cen in s tem zahteva po sredstvih za podpore, oskrbnine in prizna- 
valnine nikakor ne dopušča limitiranja izdatkov za te namene. V manj raz- 
vitih občinah tudi proračunska potrošnja nima tolikšne stopnje kot v razvitih, 
■čeprav je v nerazvitih pričakovati večjo stopnjo rasti posameznih vrst dohod- 
kov. S pospeševanjem razvoja takih občin je pričakovati večjo stopnjo rasti 
zaposlenosti od poprečne. Prav tako bo uveljavljen samoupravni sporazum o 
delitvi dohodka in osebnih dohodkov vplival na delno ublaževanje razlik v 
višini osebnih dohodkov. Zaradi tega je v teh občinah v prihodnjem letu sicer 
moč pričakovati večjo stopnjo porasta proračunskih sredstev, če bodo tudi 
druge stopnje nespremenjene, vendar z večjo stopnjo naraščajo tudi potrebe 
po tistih proračunskih izdatkih, ki jih ni mogoče omejevati. Zato predlagam, 
da se že v izhodiščih za prihodnje leto poudari, da mora biti morebitno limi- 
tiranje proračunske potrošnje v prihodnjem letu diferencirano, tako da ome- 
jitev za manj razvite občine ne bi veljala, tako kot v federaciji ne velja za manj 
razvite republike oziroma pokrajine. 

Iz projekcije osnovnih kazalcev razvoja republike v prihodnjem letu izhaja, 
da bi poprečni nominalni osebni dohodki na zaposlenega narasli v letu 1972 za 
okrog 15,7 '°/o. V samih izhodiščih pa ni najti, obrazložitve, za koliko se bodo 
lahko ob takem porastu poprečnih nominalnih osebnih dohodkov uresničili 
samoupravni sporazumi, glede na stališča, ki jih vsebujejo. Res je, da osnovni 
namen samoupravnih sporazumov omejuje osebno porabo v globalu, vendar je 
v sporazumih poudarjeno tudi vrednotenje dela posameznega delavca glede na 
druge delavce, za čemer bi morali težiti in postopno uresničiti. Dejstvo je, da 
predvsem družbene službe, ki v sporazumih nimajo določenega lastnega fak- 
torja stimulacije in ki že letos ne dosegajo po sporazumih dopustne višine sred- 
stev za osebne dohodke, ne bodo mogle uveljavljati samoupravnih sporazumov 
z vidika približevanja dogovorjenim vrednotam dela za posamezne kategorije 
delavcev. Odstopanja dejanskih osebnih dohodkov od dogovorjenih s samo- 
upravnimi sporazumi so tolikšna, da na primer 18 °/o povečanje sredstev repu- 
bliške izobraževalne skupnosti ne bo moglo zagotoviti, da bi šolstvo v celoti 
uveljavilo samoupravne sporazume. 

Zato se postavlja vprašanje, o katerem bi bilo v izhodiščih potrebno spre- 
govoriti, in sicer v kolikšnem času bo republika dosegla tako delitev družbe- 
nega proizvoda, ki bo zagotovila popolno uresničenje samoupravnih sporazumov 
v republiki, če je bil namen samoupravnega sporazumevanja razen globalnega 
limitiranja osebne porabe tudi vrednotenje dela posameznih kategorij delavcev, 
potem je potrebno zagotoviti uresničenje samoupravnih sporazumov tudi v druž- 
benih službah in na splošno manj razvitih območjih, kjer je osebni dohodek 
občutno pod dopustno mejo po sporazumu. To pomeni, da bo start za porast 
oisebne porabe v letu 1972 različen. Zato bi bilo potrebno zagotoviti, da se ne bo 
priznavalo le linearno povečanje sredstev za osebno porabo v odstotku, ki ga 
bo kot projekcijo delitve družbenega proizvoda sprejela skupščina SR Slovenije. 

Predsedujoči Marjan Orožen 
rovec, delegat občine Idrija. 

Kdo želi besedo? Tovariš Stanko Mu- 
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Stanko Murovec: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Ko smo 
lansko leto obravnavali dopolnjevanje izobraževanja, sem v tej dvorani na za- 
htevo naše občine opozoril na nekatere probleme in nepravilnosti, ki nastopajo 
zaradi tega, ker dopolnjevanje občin še vedno ni urejeno. Republiška izobra- 
ževalna skupnost dopolnjuje vzgojo in izobraževanje na podlagi nekaterih me- 
ril, s katerimi zagotavlja, da je izobraževanje v celotni republiki financirano 
enotno do določenega minimuma. Hkrati s tem, ko republiška izobraževalna 
skupnost določa, kolikšen del svojih proračunskih sredstev mora posamezna 
občina nameniti za izobraževanje, dopolnjuje proračune občin ah jim odvzema 
sredstva, če jim določi preveliko obveznost do šolstva. Ker pri tem ni nobenih 
meril, prihaja do neskladnosti. 

Naša občina je ena izmed redkih, ki je udeležena na skupnih bruto pro- 
računskih dohodkih le malo nad 25 %, zato ji ostane tako malo sredstev, da ne 
more kriti vseh obveznosti, ki bi jih po zakonu morala. To kaže tudi letošnje 
stanje, saj bomo proračunsko leto sklenili s precejšnjim primanjkljajem. 2e 
površni izračuni kažejo, da bo v prihodnjem letu stanje še slabše. V prejšnjih 
letih smo te razlike krili s pomočjo gospodarstva, kar pa letos ne bo mogoče. 

Zato smo že lani predlagali, da bi izvršni svet določil nekatera merila, na 
podlagi katerih bi se dopolnjevanje urejalo na objektivnejši način. Ker tega ni 
bilo mogoče pripraviti in se bo dopolnjevanje opravljalo še vedno po lanskih 
merilih, predlagamo, da republiška izobraževalna skupnost posebej obravnava 
dopolnjevanje v tistih občinah, v katerih so razmere še posebej težavne, in da 
poskrbi za ustrezne rešitve. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš 
Ludvik Cipot, delegat občine Murska Sobota. 

Ludvik Cipot: Tovariš predsednik, tovariši delegati! V razpravi v 
naši občinski skupščini je bilo izraženo mnenje, da nerazvite občine pri pred- 
logih za beneficirane obresti v 1972. letu teh ugodnosti ne bi mogle izrabiti 
zaradi pomanjkanja sredstev v gospodarstvu teh občin. Predlog je, naj bi se 
v letu 1971 imobilizirana sredstva sprostila in se vrnila gospodarstvu. V tem 
primeru bi gospodarstvo z lastno udeležbo lahko izkoristilo sredstva, ki jih je 
republika namenila za nerazvite. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Se kdo želi besedo? Besedo ima to- 
variš Ivan Matelič, delegat občine Ajdovščina. 

Ivan Matelič: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Na kratko bi 
dopolnil razpravo o imobiliziranih sredstvih. Občina Ajdovščina se namreč kot 
nerazvita občina strinja z govorniki glede tega, da je občutljivo posegati v sred- 
stva, ki so jih te občine ustvarile. Da bi bila razprava oziroma odgovor izvrš- 
nega sveta popoln, bi postavil naslednje vprašanje: Kaj naj ima prednost pri 
črpanju teh sredstev, ali izhodišča za financiranje porabe v 1972. letu, ah dolo- 
čila zveznega zakona, po katerih naj se sredstva uporabijo za kritje zapadlih in 
neporavnanih proračunskih obveznosti? 

Predsedujoči Marjan Orožen: Še kdo želi besedo? Besedo ima to- 
variš Janez Bogataj, delegat občine Kamnik. 

44 
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J a n e z Bogataj: Ne bi ponavljal izhodišč oziroma stopenj rasti, ki so 
predvidene za prihodnje leto. Dal bi le nekaj pripomb k predlaganim izhodi- 
ščem. Predlog izhodišč v glavnem ne kaže na možnost, da bi se v prihodnjem 
letu dosegla odločilna preusmeritev k stabilizaciji, potrebno pa bi bilo vsaj 
zaustaviti nadaljnjo rast inflacije. Predloženi kazalci razvoja sicer nakazujejo 
to možnost, vendar se odpira vprašanje, kje so zagotovila, da se bo to ures- 
ničilo. Približno isto smo ugotavljali tudi lani, dosežene rezultate v letošnjem 
letu pa poznamo. Moje pripombe bi bile naslednje: 

Menim, da je predloženi dokument premalo mobilen. Na prvi strani be- 
remo, »da moramo zagotoviti takšna delitvena razmerja, da bo osebna poraba 
rasla počasneje kot družbeni proizvod«. Poudarek je na porabi v družbenih 
službah, čeprav menim, -da bi to moralo veljati tudi za gospodarstvo. V na- 
sprotnem primeru bodo družbene službe vedno za gospodarstvom. Mogoče bi 
bilo dobro dodati, da to velja tudi za gospodarstvo. 

Izhodišča, ki bodo sprejeta, ne smejo ostati samo resolucijska priporočila, 
temveč podlaga za izdajo predpisov, ki morajo veljati tako za gospodarstvo kot 
za negospodarstvo. 

V zvezi z imobiliziranimi sredstvi je bilo že omenjeno, da so posamezne 
občine stabilizacijske ukrepe različno podpirale. Imele so različne prispevne 
stopnje, zelo različno so bili sprejeti tudi stabilizacijski programi. Višina obre- 
menjevanja gospodarstva oziroma vračanja v gospodarstvo je bila zelo raz- 
lična. Nekatere občine so že med letom zniževale prispevne stopnje v korist 
različnih panog gospodarstva. Druge občine tega niso storile. Različen pristop 
se vsekakor izraža tudi v višini imobiliziranih sredstev. Predlog na sedmi stra- 
ni tega akta predvideva, da naj bi se uporabil sorazmerni del imobiliziranih 
sredstev — za poravnavo neproračunske bilance federacije — ne glede na to, 
kako so posamezne občine ravnale med letom. Menimo, da je to nesprejemljivo. 
Občine, ki so imele posluh za stabilizacijo in ki so omejevale prispevne stopnje, 
bodo s tem še enkrat prizadete. Nimam konkretnega predloga, kako naj bi se 
to uredilo', vendar menim, da je v izhodiščih navedeni predlog nesprejemljiv. 
Hkrati menim, da ni sprejemljivo tudi linearno omejevanje prispevkov v 1972. 
letu. V vsakem primeru bo potrebno poiskati drugačno rešitev. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Besedo ima tovariš Tone Brus, de- 
legat občine Gornja Radgona. 

Tone Brus: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Pridružujem se pred- 
logu delegata občine Murska Sobota glede sredstev za kritje izvenproračunske 
bilance. Zdi se mi, da nikakor ni prav, da republika nerazvitim občinam po 
enakem kriteriju na administrativni ali kakršenkoli drug način pobene del pre- 
sežka imobiliziranih sredstev. Če se povrnem nekoliko nazaj, naj vas opozorim, 
da so območja Ljutomer, Gornja Radgona, Sobota in Lendava pred leti pri- 
zadele velike poplave in da smo del povzročene škode morah kriti iz obvezne 
proračunske rezerve. Letos je prav ta območja, ki so izrazito kmetijska, pri- 
zadela velika suša. Po drugi strani pa presežka sredstev občine Gornja Radgona 
za SR Slovenijo ne pomeni dosti, zlasti ne v primerjavi z neko drugo občino, 
ki ima mogoče tudi 200 milijonov presežka. Občinski proračun v Gornji Rad- 
goni bo sicer imel letos okoli 40 milijonov S dinarjev presežka, vendar se spra- 
šujemo, ali je prav, da vzamemo občini vsa ta sredstva, ki so enaka obvezni 
proračunski rezervi, ki smo jo hranili 16 let. V zvezi s tem menimo, da je treba 
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presežek nad 10,8 '°/o vrniti gospodarstvu za njegove redne obveznosti. Zdi se 
mi, da bi bilo treba na te stvari v manj razvitih občinah gledati nekoliko dru- 
gače, če jim res hočemo pomagati. 

Naj omenim še en primer. Znano vam je, da so imela nerazvita območja, 
pred dvema letoma najnižje osebne dohodke v SR Sloveniji. V letih 1969—1970 
so se osebni dohodki v teh krajih nekoliko zboljšali, predvsem zaradi izredno 
majhnih občinskih proračunov v preteklih letih, letos pa naj bi nam vzeli pre- 
sežek 40 milijonov.' Zdi se mi, da je treba ta sredstva pustiti nerazvitim ob- 
močjem, hodisi da jih vrnejo' gospodarstvu, bodisi da jih porabijo za kritje 
obveznosti do gospodarstva. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Besedo ima tovariš Franjo Muršec, 
delegat občine Lenart. 

Franjo Muršec: Svet podravskih občin, ki zajema občine Maribor, 
Ormož, Ptuj, Slovenska Bistrica in Lenart, mi je naložil, da na današnjem za- 
sedanju delegatov občin predlagam način bodočega financiranja sodstva. Ne bi 
na dolgo in široko razpravljal o problematiki pravosodnih organov, saj je ob- 
činam gotovo dobro znana. Kadri bežijo, imamo po več mesecev ah celo skoraj 
leto dni zaostanka, sodstvo je neučinkovito in za sredstva skoraj prosjačijo. 
Iz podatkov, ki so bih predloženi svetu podravskih občin, izhaja, da je stanje 
zelo zaskrbljujoče, zato predlagam, da naše zasedanje, republiški organi in iz- 
vršni svet postavijo na dnevni red vprašanje financiranja sodstva. Predvsem 
gre za sistematično skrb za kadre, za enotno politiko štipendiranja kadrov in 
končno za financiranje občinskih sodišč in javnih tožilstev. 

Pred leti smo se odločili za financiranje organov za notranje zadeve in 
milice na republiški favni, kakor tudi za srednje in strokovno šolstvo. Zato se 
mi zdi v celoti sprejemljivo, da bi lahko tudi financiranje sodnih organov pre- 
vzeli na republiško raven. Menim, da je potrebno, da bi bili ti organi v pri- 
hodnje bolj učinkoviti in bolj samostojni, kdo pa jih financira pa res ni toliko 
pomembno. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš 
Stanko Kajdiž, delegat občine Radovljica. 

Stanko Kajdiž: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Na seji pred- 
sednikov občin na izvršnem svetu, na sestanku poslancev na Gorenjskem tei- 
na medobčinskem svetu smo podčrtali, da izhodišča za naslednje leto ne zago- 
tavljajo izvajanja stabilizacijskega programa izvršnega sveta. Zato menim, da 
je bilo utemeljeno stališče, da izvršni svet prouči obe varianti predloga. Menim, 
da je prav, da mora biti naš osnovni cilj stabilizacija gospodarstva in da je za 
to stabilizacijo treba marsikaj ukreniti. Bržkone se da ukrepati tudi na kakšen 
drugačen način. Veliko smo govorili o imobiliziranih sredstvih, pa tudi zadnjič 
je bilo o tem veliko besed. 

Tega vprašanja ne bi postavil tako, kot ga postavljajo nerazvite občine. 
Tudi naša občina je bila pred 6 ali 7 leti nerazvita ali vsaj manj razvita, pa 
nismo toliko vzdihovali, kot je navada danes. Na naših zasedanjih je skoraj 
preveč negodovanja, čeprav na drugi strani tudi razvitejše občine niso v zavi- 
danja vrednem položaju. V celoti razumemo, da je treba nerazvite dele SR Slo- 
venije razvijati in da je prav, da nerazviti deli dobijo ustrezno pomoč. V zvezi 
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s tem, bi bilo boljše, da razmislimo o drugačnem načinu financiranja in pre- 
nehamo z razpravami, ki po mojem mnenju niso povsem v redu. Slišati je pred- 
loge, naj se imobilizirana sredstva v nerazvitih občinah pustijo, v razvitih pa 
naj se odvzamejo, čeprav imamo tudi mi svoje probleme. Pa ne gre za to. Gre 
za drugo stvar. V zvezi z imobilizacijo sredstev in s predlogi izvršnega sveta 
menim, da je predsednik tolminske občine zadnjič povsem utemeljeno vprašal, 
če je to ustavno. Menim, da sredstev skupščine, ki jih je po ustavi zbrala in po 
ustavi določila, ne more nihče odvzeti, razen v izjemnih primerih, vendar je 
treba izjemnost posebej utemeljiti. Ce republika s posebno kritičnim očesom 
gleda na občine, ali je v njih vse demokratično ali ni in če nam vedno pri- 
poročajo kot sporazumevanja, bi priporočil tudi republiškim organom, naj vpra- 
šanja urejajo s sporazumevanjem. 

Strinjam se s tem, da je treba obveznosti do gospodarstva povrniti in pla- 
čati. Ne bomo ugotavljali, kam je šel ta denar. Kamorkoli je šel, ga je treba 
vrniti. Najbrž ima izvršni svet težave. Strinjam se s tem, da je treba sredstva 
nekje dobiti. Tudi ne izključujem možnosti, da to dobijo, vendar se je treba 
pogovoriti, ne pa kratko in malo vzeti. Ta sredstva smo planirali in nekdo je 
planiral tako, da presežkov ni, drugi pa so planirali malo drugače. Eden je ta 
sredstva vrnil, mogoče tudi nekoliko demagoško, drugi pa je čakal, da jih bo 
ustrezneje vrnil. Vsekakor bi predlagal, da izvršni svet izbere drugačno pot in 
ne pot tako imenovanega nasilja, ko prav sedaj govorimo o spremembah repu- 
bliške ustave, po katerih povečini vse temelji na sporazumevanju in družbenem 
dogovarjanju. 

Nadalje bi poudaril, da dvomim, da bomo lahko ugodili vsem željam glede 
samoupravnih sporazumov. Menim, da pri tem niso bila dovolj trdna ne stališča 
sindikatov ne izvršnega sveta, ne vseh tistih, ki so pri tem sodelovali. Stanje 
v naši občini je takšno, da bi potrebovali veliko večja finančna sredstva, s tem 
pa seveda ni rečeno, da morajo družbene službe in osebni dohodki družbenih 
služb zaostajati za gospodarstvom. Strinjam se, da je potrebno te stvari uskla- 
diti, in da tudi gospodarstvo pri tem ne sme biti privilegirano. Sredstva, ki jih 
ima gospodarstvo na razpolago za proizvajanje dobrin, niso njegova, temveč so 
družbena sredstva. Zaposleni v drugih službah so sestavni del družbe, ki po- 
trebuje ravno tako kot potrebuje neposredni proizvajalec v tovarni. Menim, 
da bo te stvari treba malo drugače obravnavati in ne le kot razmerje med 
proizvajalcem na eni in potrošnikom na drugi strani. 

V zvezi s tem bi poudaril, da smo na gorenjskem sestanku ugotovili, da 
smo zaskrbljeni, kako bomo krili osebne dohodke na področju družbenih služb. 
Če bo republika z dotiranjem nerazvitih občin omogočila le-tem večje osebne 
dohodke, kot jih bomo imeli v razvitih občinah. Menim, da je moč tudi doka- 
zati, da so bili osebni dohodki v razvitih občinah nižji, kot so bili v nerazvitih 
občinah. Te stvari niso v redu. Razen tega moram reči, da so -bile prav razvite 
občine tiste, ki so prve šle na pot zbiranja finančnih sredstev za investicije z 
referendumom.. Prve so bile tiste razvite občine, ki niso imele dovolj sredstev. 
Zdi se mi, da je bila ena od prvih takih občin občina Kranj, ki se je že skoraj 
pred desetimi leti odločila za takšno zbiranje sredstev. Na to pot so šle vse 
občine na Gorenjskem, kar bi pomenilo, da razvitim občinam ne bi bilo po- 
trebno sprejemati predloženih ukrepov. Zato menim, da temeljna izobraževalna 
skupnost ne bi smela dovoljevati večjih osebnih dohodkov na nerazvitih ob- 
močjih, kot jih imajo na razvitih območjih. To je utemeljeno in prav bi bilo, 
da se te stvari uredijo. 
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Slišali smo tudi predlog glede financiranja sodišč. Govorili smo že o milici 
in notranji upravi, na enem sestanku pa tudi o sodstvu. Rekel bi le toliko, da 
je res, da so na razvitih območjih, kjer je večja dinamika in kjer so večja 
gibanja tudi večje možnosti. Vendar moramo poudariti, da smo pred prevzemom 
financiranja sodišč pri nas imeli veliko manj pobranih taks, sedaj pa jih imamo 
trikrat več. To pomeni, da so možnosti, da se zbere več sredstev. Mogoče smo 
v boljšem položaju in najbrž se ne moremo primerjati z nerazvitimi predeli, 
pa bi vseeno omenil izjavi, ki jo je dal predsednik okrožnega sodišča v Kranju. 
Dejal je: »Prej, ko sem bil na radovljiškem sodišču, nisem imel nobene skrbi 
s financiranjem, čeprav je bilo sodišče dotirano in je občina dajala sredstva iz 
proračuna in ne iz taks. Bil sem brez skrbi in sem mirno opravljal svojo na- 
logo, se lahko posvetil delu in moram reči, da občina ni nikdar posegla v 
ingerenco sodišča. Sedaj, ko sem predsednik okrožnega sodišča, pa se dan za 
dnem bojujem za plače, intervencij pa je bilo veliko več, kot jih je bilo prej.« 

Menim, da je potrebno o teh stvareh razmisliti. Če je stanje nerazvitih 
občin težko, potem je boljše, da razmislimo o ustreznih dopolnjevanjih teh 
občin. Ne bi smeli različno gledati na zadeve sodišč, saj je po mojem mnenju 
občinsko sodišče povezano s problematiko na področju občine in je prav, da 
ima tudi občinska skupščina svoje obveznosti do njega. Mislim, da je treba v 
tem smislu preučiti financiranje in dopolnjevanje občin, tako da se bodo ob- 
čine zavedale, da morajo tudi same prispevati. Po drugi strani pa to zahteva 
tudi neodvisnost teh občin, saj imajo navsezadnje po ustavi in zakonu enake 
pravice kot razvite občine. 

Ob koncu naj poudarim, da so v vseh razvitih državah še vedno tudi ne- 
razvita območja, pa naj se družba še tako hitro razvija. 

Predsednik Marjan Orožen: Besedo ima tovariš Ciril Kos, delegat 
občine Tolmin. 

Ciril Kos: Tovariš predsednik, tovariši delegati! V zvezi s predlogom 
bilančnih izhodišč, zlasti glede zajemanja sredstev za kritje obveznosti repu- 
blike po prenesenih obveznosti izvenproračunske bilance federacije menim, da 
se je treba sporazumeti, da je to predvsem obveznost republike oziroma SR 
Slovenije v celoti. Če pa se že ne bo dalo izogniti morebitnemu posegu v ob- 
činska sredstva, menim, da je edino prav, da. se to uresniči s sporazumom. 
V skrajni sili bi podprl predlog delegata mesta Ljubljane, naj bi v sredstva 
posegli v obliki premostitvenega posojila oziroma obveznic. 

V zvezi s predlogi in izhodišči za gospodarjenje v prihodnjem letu menim, 
da je treba podpreti predvsem načelo, ki zahteva — če se bo pokazala potreba 
— limit za prispevke, ki temeljijo na osebnih dohodkih. Menim, da je bil v le- 
tošnjem letu z zveznim zakonom določeni limit, ki se je nanašal tudi na pro- 
metne davke, silno krivičen. Obseg zbranih sredstev po osnovi prometnega 
davka ni odvisen le od osebne porabe in njenega naraščanja, temveč tudi od 
prizadevanja posameznih občin, da prometni davek iz privatnega sektorja za- 
jemajo in pobirajo v čim večji meri.. Zaradi tega je popolnoma nelogično, da 
po prekoračitvi dovoljenega limita preneha zanimanje za nadaljnje pobiranje 
tega davka ali da se celo namenoma spregledajo neizterjane obveznosti v pri- 
čakovanju, da se bodo izterjale prihodnje leto. S takim sistemom se ne da 
dolgo delati in prej ali slej bo tistega, ki se k takemu načinu zateka, udarilo 
po glavi. 
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Nadalje bi prosil odgovor izvršnega sveta na predlog, ki smo ga lani slišali 
na zasedanju delegatov občin in so ga (tudi drugi zbori skupščine zelo močno 
podprli, da bi se prometni davek od prodaje motornih vozil, predvsem osebnih 
avtomobilov, pobiral v kraju registracije vozil namesto v kraju prodaje. To 
velja predvsem za avtomobile domače proizvodnje in domače montaže. Pro- 
dajalne teh vozil so predvsem v Ljubljani in v nekaterih drugih večjih sre- 
diščih, čeprav so kupci iz vse Slovenije. To sicer pogosto velja tudi za drugo 
blago, vendar menim, da je prav in da je skrajni čas, da se prometni davek 
na vozila evidentira, obračunava in pobira v kraju registracije. Kolikor mi je 
znano, je izvršni svet lani to stališče v načelu sprejel, ni pa bilo uveljavljeno 
za letošnje leto, z utemeljitvijo, da bi se s tem omajala bilanca sredstev repu- 
blike, ker bi se precejšen del sredstev zaradi takega ukrepa prelil v druge 
republike. Letos v razpravi o bilanci ta predlog ponovno omenjam oziroma iz- 
vršni svet prosim, da na to odgovori. Priporočam, da bi letos sprejeli vsaj to, 
saj bi se dohodki od splošne porabe, med katere se šteje prometni davek od 
maloprodaje, pravičneje razdeli po kraju porabe, kamor nedvomno tudi spa- 
dajo. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Se nihče več ne priglaša k besedi? 
Zeli morda besedo predstavnik predlagatelja? Prosim, tovariš Jože Novinšek. 

Jože Novinšek: V razpravi so bili dani povsem konkretni predlogi, 
ki, razumljivo, morajo najti mesto v nadaljnjem obravnavanju in oblikovanju 
dokončnih izhodišč. Glede predlogov v zvezi z angažiranjem zamrznjenih sred- 
stev bi bilo verjetno treba razen solidarnosti vseh poudariti tudi to, da bo v 
1972. letu z bilančnega vidika usklajevanje po vseh verjetnosti zelo težko. Za- 
radi tega menim, da ima predlog o obveznejn vpisovanju obveznic svojo logiko. 
Izvršni svet bo predlog proučil. Prav tako pa tudi vprašanje položaja manj raz- 
vitih občin v zvezi s tem. 

Glede uresničevanja sporazumov o osebnih dohodkih moramo računati s 
tem, da se ta pomembni stabilizacijski ukrep ne bo mogel v celoti uresničiti. 
Menimo, da to velja tako za gospodarstvo kot za negospodarstvo. Izvršni svet 
bo za področje gospodarstva pripravil nekatere predloge, če bodo ocene kazale, 
da v okviru celotne akcije ni mogoče ostati v okviru predvidenega povečanja. 
Menim, da je to stvar posebnih ukrepov, ki bodo morali biti predloženi skup- 
ščini SR Slovenije. 

Glede vprašanja zapadlih obveznosti bi poudaril, da imajo le-te pri imo- 
biliziranih sredstvih prednost. 

Delegat občine Kamnik je predlagal, da sprejmemo ukrepe na področju 
usmerjanja in sicer tako na področju gospodarstva kot negospodarstva. 
Razumljivo je, da v izhodiščih nismo omenili vseh področij, vseh vprašanj, ki 
se odpirajo v naši današnji gospodarski situaciji, in da se nismo spuščali v si- 
stemska področja, ki jih je skupščina izčrpno obravnavala v oktobru. Razum- 
ljivo je, da je celotna akcija na teh področjih tesno povezana z ukrepi na dru- 
gih področjih, kot je emisijska politika, zunanjetrgovinski sistem, vprašanje 
praktičnih ukrepov za zmanjševanje deficita plačilne bilance od 365 letošnjih 
na 120 milijonov dolarjev v prihodnjem letu. Predloženi dokument je obrav- 
naval bistvo splošne in skupne porabe, predvsem na ravni republike, saj smo 
menili, da je to spričo skupščinskih stališč in razprave v oktobru najbolj 
potrebno. 
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Glede financiranja sodstva na ravni republike obstaja predlog, da se takse 
zbirajo na ravni republike, vendar le v primeru, če bi financiranje v celoti 
prenesli na republiko. 

Menim, da so logična razmišljanja, da bi v primeru uvedbe limitiranja le-to 
uvedli samo za prispevke iz osebnih dohodkov. Na področju prometnih davkov 
bomo morali poskrbeti celo za intenzivno vplačevanje, saj se bodo že v začetku 
prihodnjega leta nakopičile velike obveznosti, ki jih bo treba poravnati. 

Glede pobiranja prometnega davka izvršni svet meni, da je treba ostati 
pri sedanjem načelu, ko davek ostaja v kraju nakupa. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Končujem razpravo o tej točki in 
predlagam, da- se dogovorimo o načinu oblikovanja stališč, mnenj in pred- 
logov in o posredovanju teh stališč pristojnim zborom. 

Ker gre pri prvih devetih točkah dnevnega reda zasedanja za akte, ki so 
vsebinsko povezani, predlagam, da se o načinu oblikovanja mnenj in stališč 
današnjega zasedanja dogovorimo ob koncu obravnave vseh točk dnevnega 
reda, ki so povezane s predlogom družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za 
financiranje splošne in kolektivne porabe v letu.1972. Ali je kakšen drugačen 
predlog? Se s tem predlogom strinjate? (Da.) Predlog je sprejet. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo osnut- 
ka zakona o davkih občanov. 

Uvodno obrazložitev k tej in k nekaterim izmed naslednjih točk bo imel 
tovariš Marjan Ekart, pomočnik republiškega sekretarja za finance. 

Marjan Ekart: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Pojasnil bom 
nekaj problemov, ki se nanašajo na osnutek zakona o davkih občanov, osnutek 
zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic, osnutek zakona o dopol- 
nitvi zakona o komunalnih taksah, ter na osnutek zakona o uvedbi in stopnjah 
republiških davkov in taks. 

Predloženi zakoni so prvi korak pri uresničevanju ustavnih dopolnil glede 
nove vloge republike in občin v oblikovanju politike obdavčevanja občanov 
in organizacij združenega dela in eden izmed neposrednih ukrepov za uresni- 
čevanje sklepov in stališč, ki so bih sprejeti na 3. konferenci ZK Slovenije. 
Rekel sem prvi korak, ker predloženi zakoni ne pomenijo radikalne spremembe 
sedanjega davčnega sistema. Naša prizadevanja smo v tej fazi osredotočili 
predvsem na razvijanje pozitivnih elementov sedanjega sistema in uveljavljanje 
nekaterih temeljnih načel, ki morajo v skladu z že sprejetimi družbenopolitič- 
nimi stališči dobiti večjo vlogo v obdavčevanju. Poglavitni smisel in cilj pred- 
laganih sprememb je, da davčna politika postane aktivnejši element v obvla- 
dovanju družbenih tokov in eno učinkovitih sredstev v rokah družbe za 
obvladovanje naraščajoče socialne diferenciacije. Predlagane spremembe naj bi 
prispevale predvsem k doslednejšemu uresničevanju naslednjih načel: 

1. da instrumenti davčne politike čim neposredneje prispevajo k uresni- 
čevanju ciljev ekonomske in socialne politike; 

2. da bodo obdavčeni vsi prejemki ne glede na to, aH izvirajo iz dela ali 
premoženja, če ni v zakonu določeno, da se ne obdavčujejo; 

3. da je potrebno razvijati načelo, da bodo občani, ki dosegajo večje do- 
hodke, tudi več prispevali k zadovoljevanju splošnih družbenih potreb; 
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4. da mora pri davčni politiki dobiti večji poudarek obdavčevanje premo- 
ženja in dohodkov od premoženja; 

5. da se morajo pri obdavčevanju bolj upoštevati posebne okolnosti zave- 
zanca, kot je 'družinsko stanje in podobno, kar vpliva na njegovo davčno 
sposobnost; 

6. da je potrebno razvijati tiste instrumente, ki bodo omogočili učinkovi- 
tejši nastop zoper davčne utaje in druge negativne pojave, ki se pojavljajo na 
tem področju. 

Nekatera najpomembnejša vprašanja, glede katerih predlagamo nove ali 
pomembneje spreminjamo sedanje rešitve, so: 

Na področju kmetijstva: 
1. Z doslednejšim obdavčevanjem skupnega dohodka doseženega s kmetij- 

sko dejavnostjo, naj bi uveljavili ustreznejše zajemanje dohodka pri tistih za- 
vezancih, ki s kmetijsko dejavnostjo dosegajo relativno večje dohodke. In 
nasprotno, z nadaljnjo razširitvijo socialnih olajšav za ekonomsko šibkejše 
kmečke družine z mladoletnimi otroci in drugimi dela nezmožnimi člani, bi 
dosegli ustrezno blažjo davčno obremenitev. 

2. V skladu z usmeritvijo k nadaljnji diferenciaciji višine davčnih obvez- 
nosti med zavezanci, ki jim je kmetijstvo osnovni vir sredstev za preživljanje, 
in zavezanci, ki jim je kmetijstvo dopolnilni vir dohodka, predlagamo za sled- 
nje zvišanje republiške stopnje. V smeri diferenciacije pa bodo delovali tudi 
nekateri drugi predlagani ukrepi. 

3. Uvedla naj bi se oprostitev dediščinskega 'davka v vseh primerih, ko 
kmetijsko posestvo deduje oseba, ki ji je kmetijstvo osnovni vir za preživ- 
ljanje, pod pogojem, da se posestvo ne deli. 

4. Zakon naj bi v merilu republike uvedel enotno oprostitev davka od 
stavb za kmečke stanovanjske hiše v tretji in četrti skupini katastrskih občin. 
V tej zvezi naj še omenim, da bi glede na specifičen način gospodarjenja tudi 
v prihodnje zadržali skupno obdavčevanje članov gospodinjstva, vendar le ti- 
stih, ki jim je kmetijstvo osnovni vir sredstev za preživljanje. Drugi lastniki 
zemljišč, ki sicer živijo na kmetiji, pa bi bili obdavčeni posebej. Ta razmejitev 
bi po našem mnenju omogočala ustreznejšo politiko socialnih in ekonomskih 
olajšav. 

Na področju obdavčevanja dohodkov, doseženih z osebnim delom, naj 
omenim predvsem dvoje: 

1. Predlagamo uvedbo posebne davčne olajšave, ki naj bi zavezance spod- 
bujala k vlaganju v obnovo, razširitev ali gradnjo poslovnih prostorov in v 
nabavo opreme. Z opredeljevanjem dejavnosti, za katere se prizna taka olaj- 
šava, bi občinska skupščina dobila širše možnosti vplivanja na usmeritev vla- 
ganj. 

2. Delo družinskih članov naj bi se pod pogoji, določenimi z zakonom, pri- 
znavalo kot strošek. 

Obdavčitev te dejavnosti naj bi se tudi v prihodnje praviloma izvajala na 
podlagi dejansko ugotovljenega dohodka, pavšaliranje pa naj bi bilo omejeno 
na tiste zavezance, ki poslujejo sami in v manjšem obsegu. Opozoriti moram 
tudi na to, da se obdavčuje vsak dohodek ne glede na to, ali je dosežen s stal- 
nim ali priložnostnim opravljanjem dejavnosti in ne glede na to, ah ima tisti, 
ki dosega dohodek z gospodarsko ali negospodarsko dejavnostjo za to potrebno 
dovoljenje ali ne. 
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Na področju davka od osebnega dohodka iz delovnega razmerja naj ome- 
nim samo predlog za dodatno obdavčitev zaposlenih upokojencev, ki iz naslova 
zaposlitve nimajo lastnosti zavarovanca, pa njihovi letni neto prejemki prese- 
gajo 2 milijona din. Obdavčitev bi bila progresivna, zavezanci pa bi jo plačevali 
od svojih neto osebnih dohodkov. 

Več pomembnejših sprememb je predloženih v obdavčevanju dohodkov 
od premoženja in premoženja samega: 

1. Začasna oprostitev davkov od stavb naj bi se skrajšala od sedanjih 25 
na 10 let, hkrati pa to ne bi bila več stvama oprostitev, temveč osebna opro- 
stitev graditelja oziroma prvega kupca. Predlagano je tudi, da se ta sprememba 
uveljavi takoj. 

2. Ce je pri prodaji nepremičnine, ki je bila prodana pred potekom 10 let 
po nabavi, prodajalec dosegel dohodek, se ta dohodek obdavči. Valorizacija v 
skladu s splošnim porastom cen pa naj bi prodajalcu zagotovila realno vrednost 
njegovih vloženih sredstev. 

3. Davek od dediščin in daril,- ki se je doslej plačeval samo od nepremičnin, 
bi se v prihodnje plačeval tudi od premičnin, če njihova posamična vrednost 
presega milijon din, ter od gotovine in vrednostnih papirjev. 

4. Predlagamo, da se opusti sedanja splošna oprostitev vseh dedičev prvega 
dednega reda plačevanja dediščinskega davka in namesto tega uvede posebna 
olajšava za tiste dediče in obdarjenoe, ki jim podedovano ali podarjeno premo- 
ženje predstavlja vir njihove življenjske eksistence. 

5. Sodimo, da je potrebno uvesti obdavčitev premoženja in jo postopno tudi 
širiti. Predlagamo poseben davek na nekatere premoženjske predmete, ki naj bi 
se po predlogu plačeval na tovorna cestna vozila, na stroje, orodje in inventar 
večje vrednosti, na posest gozdov in na motorne čolne. 

Pri davku iz skupnega dohodka občanov glede stopenj in zneska neobdavče- 
nega dela ne predlagamo sprememb, pač pa naj bi se zaradi ustreznejšega upo- 
števanja družinskih razmer zavezanca zvišal znesek olajšave od sedanjih 5000 
na 8000 din. 

Med drugimi pomembnejšimi spremembami in dopolnitvami ureditve v 
davčnem zakonu naj opozorim zlasti na naslednje: 

1. Predlagamo pomembnejše spremembe ureditve posebnega postopka za 
odmero davka od nenapovedanega dohodka, kar naj bi v prihodnje omogočalo 
učinkovitejši nastop zoper pojave bogatenja. Občine naj bi kot organi družbe- 
nega nadzorstva za izvajanje tega posebnega postopka ustanovile posebne ko- 
misije, pred katerimi bi moral zavezanec dokazovati poreklo svojega premo- 
ženja. 

2. Uveljavili naj bi načela javnosti nekaterih podatkov, to je o celotnem 
in čistem dohodku ter odmerjenem idavku. 

3. Z uvedbo začasne odmere in nekaterimi drugimi spremembami in 
in izboljšavami v postopku naj bi širše odprli vrata uvajanju elektronske 
tehnike v davčno službo. 

4. Predlagamo znatno zvišanje sankcij za davčne utaje in druge kršitve 
davčnih predpisov, vzporedno s tem pa bo potrebno zagotoviti tudi to, da 
se bodo zagroženi ukrepi tudi dosledneje in ostreje uporabljali. 

Glede drugih predlaganih zakonov naj omenim naslednje: 
1. V osnutku zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic bi bilo 

predvsem potrebno zavzeti stališče do predlaganih oprostitev in možnih siste- 
mov davčnih stopenj, pri čemer bi moralo biti izhodišče, da je potrebno težiti 
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za tako ureditvijo, ki bo omogočala ustreznejše zajemanje tistega dela dohodka, 
ki ni rezultat dela ali vlaganj prodajalca. 

2. Glede zakona o upravnih taksah se je potrebno sporazumeti o primer- 
nosti predlaganega sistema, ko naj bi taksna tarifa republiškega zakona vsebo- 
vala vse, to je tudi zneske občinskih upravnih taks, s čimer bi imele občinske 
skupščine možnost, da z odlokom sprejmejo taksno tarifo zakona. Taka ureditev 
je uveljavljena tudi sedaj. S predlaganim zakonom višina taks ni spremenjena, 
glede emisije pa smo mnenja, da je racionalno in zaradi nemotenega pravnega 
prometa v merilu republike in federacije tudi smotrno zadržati enotno emisijo 
v okviru Jugoslavije. Zakon o komunalnih taksah je bil zadnjikrat noveliran 
lani in predlagamo le nekaj manjših dopolnitev z nekaterimi določbami, ki so 
bile doslej v temeljnem zakonu, ki je prenehal veljati. 

Ob koncu opozarjam na dva problema: 
1. Z uveljavitvijo teh zakonov o oblikovanju davčne politike se ustvarjajo 

nova razmerja tudi med republiko in občinami. Zakoni ne vsebujejo nobenih 
omejitev občinam pri določanju stopenj, pa tudi glede drugih vprašanj se bo 
lahko neposredneje uresničila pobuda občinskih skupščin, da urejajo probleme 
svojim razmeram ustrezno tudi na davčnem področju. Vse to zahteva, da se 
resnično okrepi medsebojno dogovarjanje občin in da se usklajevanje davčnih 
instrumentov uveljavi kot pomembna samoupravna pot za doseganje potrebne 
enotnosti davčne politike tako v posameznih občinah kot v republiki. 

Uveljavljanje nove vloge občinskih skupščin pri oblikovanju davčne politike 
naj torej ne bi bila pot do neupravičenih razlik v davčni politiki, temveč pot 
za doseganje enotnosti, vendar na drugačni podlagi in ob upoštevanju poseb- 
nosti. 

2. Mislim, da ne bi smele ne današnja ne prihodnje razprave o teh zakonih 
zanemariti praktičnega vprašanja, kaj je potrebno storiti, da bo to, kar je v zako- 
nih zapisano, tudi v življenju dosledno izvajano. Z vso resnostjo moram opo- 
zoriti, da se naloge pri usposabljanju davčne službe marsikje ne izvajajo tako, 
kot bi bilo potrebno glede na naloge davčne službe ter glede na ekonomsko in 
politično zaostrenost teh problemov. Res je, da nastopa v procesu konsolidacije 
službe vrsta objektivnih ovir, po drugi strani pa. vrsta okolnosti kaže, da se po- 
membnost tega problema podcenjuje. Tako stanje pa ni v prid konsolidaciji 
razmer vodi k zaostrovanju problema in v končni fazi ponovno do akcije. Rad 
bi poudaril, da smo storili prve korake k boljši davčni službi in da je nujno, 
da gremo intenzivno in sistematično' po tej poti .naprej. V teh prizade- 
vanjih mora dobiti davčna služba popolno politično podporo. Mislim, da bo prav 
sprejemanje občinskih odlokov o davkih občanov najboljša priložnost, da se 
sprejmejo stališča, da se pogovori o potrebnih ukrepih glede kadrovske zasedbe 
delovnih in materialnih možnosti te. službe in drugih elementov, ki vpli- 
vajo na njeno učinkovitost. Rad bi povedal še to, da so taki ukrepi potrebni 
takoj. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Obrazložitev je 'bila za več točk 
skupna, razpravljali pa bomo o vsaki točki posebej. 

Pričenjam razpravo o osnutku zakona o davkih občanov. Kdo želi besedo? 
Tovariš Burnik, delegat občine Celje. 

Dušan Burnik: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Mislim,, da 
moramo danes, ko smo dobili osnutek zakona o davkih občanov, dati priznanje 
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sestavljalcem tega gradiva. Vendar postavljam nekaj konkretnih vprašanj ozi- 
roma predlagam nekaj mnenj k posameznim členom osnutka. 

Predlagam, da se v 81. členu osnutka zakona v zadnjem odstavku črta 
zadnji stavek, to se pravi besedilo: »Ce občinska skupščina z odlokom ne odloči 
drugače...« Ker je bilo že v uvodnem referatu tovariša Ekarta poudarjeno, 
da želimo v republiškem prostoru doseči enotnejšo davčno politiko, mislim, da 
bi morali posameznim občinskim skupščinam onemogočiti izkoriščanje tega 
pooblastila, ker bi drugače prišlo do pojava, ki smo ga že imeli, to je preselje- 
vanje avtomobilskih prevoznikov iz ene občine v drugo in podobno. V veljavni 
zakonodaji nam je uspelo to izločiti, vendar se je v tem osnutku ponovno 
pojavilo. 

Glede 89. člena vprašujem, kako je urejeno plačevanje davka na osebne 
dohodke zakonca ali družinskih članov zavezanca ? Zdi se namreč, da so ti popol- 
noma oproščeni, to se pravi, da bi imeli kategorijo občanov, ki ne bi plačevala 
nobenih davkov. 

V 93. členu je predlagana lestvica, ki pomeni precejšen skok glede na se- 
danjo. Od 60 000 din gremo na 150 000 din. Po naši presoji bi morda kazalo, da 
bi se lestvica končala pri 100 000 din. 

V 151. členu predlagam dopolnitev prvega odstavka. Besedilo, ki.se glasi: 
»Davek na določene premoženjske predmete iz prve točke 150. člena se ne pla- 
čuje od vozil, ki se štejejo za kmetijske proizvajalne priprave,« bi dopolnil z 
besedilom: »če se z njimi ne ustvarja dohodek zima j kmetijstva.« 

Menim, da bi morali besedilo 219. člena dopolniti ali pa dodati nov člen in 
vanj vnesti tudi določbe 36. člena zakona, ki ga bomo obravnavali pod 3. točko 
dnevnega reda in ki se glasi: »Pravnomočna odločba o odmeri prometnega davka 
od nepremičnin in pravice se sme v treh letih od njene pravnomočnosti tudi 
uradno spremeniti, če se ugotovi, da so bili nepravilno, v korist ali v škodo 
davčnega zavezanca, uporabljeni predpisi ali če se ugotovijo računske pomote.« 

V 227. členu zakona je določeno, da se zamudne obresti pri odlogu plačila 
določenih obveznosti ne zaračunavajo. Zanima me, ali se redne obresti zara- 
čunavajo? 

V 264. členu, ko gre v tretjem odstavku za poroštvo, izhajam iz .kazenske 
zakonodaje, ki določa, da lahko davčni organi tako pravno opravilo izpodbijajo 
pred sodiščem, če je kupec vedel za tak namen zavezanca. Menim, da bi dolo- 
čilo morali dopolniti tudi s tem., da bi kupec moral za to vedeti. 

V členih 28, 82, 85, 86 in 103 podpiram prvo varianto, to je, da se znesek 
25 000 nadomesti z 20 000 din. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Tovariš Jurkas, delegat občine Brežice. 

Vinko Jurkas: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Osnutek zakona 
temelji na sedanjem zakonu, vendar je dopolnjen z vrsto novih rešitev na 
področju obdavčevanja, ki ustrezajo našim razmeram. S predloženim osnutkom 
zakona so dane še večje pristojnosti občinskim skupščinam tako glede olajšav 
kot tudi predvsem glede samostojnega odločanja o stopnjah za posamezne vrste 
davkov. Menimo, da je to v redu, vendar pa bo obvezno medsebojno. usklaje>- 
vanje med občinami, da ne bi bilo prevelikih razlik. 

Obdavčevanje na področju kmetijstva je — razen manjših sprememb — 
v bistvu takšno kot v dosedanjem zakonu, razen pri obdavčevanju katastrskega 
dohodka pri kmetih-delavcih, kjer so ukrepi ostrejši. To je pravilno, kadar gre 
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za delavce in kmete, ki imajo iz delovnega razmerja take osebne dohodke, da 
lahko preživljajo svoje družine. Težje pa je tam, kjer so osebni dohodki zelo 
majhni, družine pa velike in samo z enim zaposlenim. V takih primerih je že 
samo preživljanje družine težko. V mislih imam področje Kozjanskega, Glo- 
bokega itd. Osebni dohodki teh delavcev znašajo do 80 000 din, družine so soraz- 
merno velike, zemlja skopa in s temi kraji bomo imeli najbrž velike probleme. 

Glede posameznih davčnih olajšav na področju kmetijstva menimo, da so 
cenzusi pravilno predvideni. Nemogoče pa bi bilo spremeniti cenzus za olajšave 
v primeru elementarnih nezgod, čeprav je bilo veliko primerov, ko je bil pri- 
delek popolnoma uničen, pa. to ni predstavljalo 20 % katastrskega dohodka ce- 
lotnega gospodarstva in olajšav ni bilo mogoče priznati. 

Strinjam se z obdavčitvijo nad 100 din katastrskega dohodka, ker bomo 
s tem zajeli precejšnje število tistih ljudi, ki so kupili manjše parcele za po- 
čitniške hišice. Olajšave iz kmetijstva naj uživajo samo tisti, ki jim je kme- 
tijstvo edini vir preživljanja. Absolutno smo za predlog vodenja poslovnih 
knjig. 

V 13. členu bi bilo treba jasneje določiti, kaj je s samoprispevkom, ker je 
tudi ta določen na podlagi dogovora ali odločitve. Menimo, da bi bilo prav, da 
bi ga pri odmeri upoštevali kot odbitno postavko oziroma strošek. 

V 89. členu je določeno, da se kot strošek prizna tudi osebni dohodek 
zakonca. Menimo, da bi bilo prav, če določimo, da je treba tudi na ta dohodek 
plačevati prispevek iz osebnega dohodka po stopnji, ,ki je za ta prispevek dolo- 
čena v proračunu občine, ali da določimo enotno stopnjo 1,5 %. 

Veljavni zakon določa, da mora občan, ki želi opravljati obrtno dejavnost, 
poleg drugega predložiti tudi potrdilo o plačanih obveznostih. Enako je tudi 
za registracijo cestnih motornih vozil. Tega osnutka zakon ne predvideva. 
Menimo, da je to določilo nujno tako za nove obrti kot za tiste, ki se preselju- 
jejo s svojo obrtno dejavnostjo. Evidentiranje računov bi tudi v prihodnje mo- 
ralo ostati, ker mora davčna služba spremljati promet in na podlagi tega tudi 
predpisovati akontacije. Pač pa bi bilo v predpisih treba urediti, da mora 
biti obveznost, ki izvira iz registracije, poravnana v roku 15 dni po predložitvi 
registriranega računa ne glede na to, ali bo zavezanec dobil razliko plačano 
kasneje, ali pa v obliki posebnega plačila s strani zavezanca. Gre za obveznosti, 
ki jih je treba plačati družbi. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Tovariš Marjan Dolenc, delegat občine 
Maribor. 

Marjan Dolenc: Tovariši delegati! Občinska skupščina Maribor je 
sodelovala pri izdelavi osnutka zakona o davkih in skoraj vse pripombe, ki so 
bile predložene, so sprejete. Predlagam pa še nekatere dopolnitve. 

V 14. členu je navedeno, da mora občinska skupščina odlok, s katerim uvaja 
plačevanje določenega davka ah s katerim predpisuje njegove osnove, stopnje 
oziroma pavšalni davek pred sprejetjem predložiti v obravnavo zborom volivcev. 
Ker vemo, da je zbor Volivcev velikokrat nesklepčen, predlagamo, da bi se 
14. člen črtal. 

V 67. členu, ki govori o olajšavah v primeru elementarnih nezgod, bi mo- 
rali obdržati že sedaj veljavno stopnjo zmanjšanja katastrskega dohodka 20 ®/o>. 
Ce bomo priznali 10 %, si bomo nakopali preveč dela in bomo praktično priznali 
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skoraj vsako škodo. V 69. členu ponovno predlagamo, naj se prizna olajšava 
za vsakega, ne šele za drugega otroka. 

Predlagamo, da se drugi odstavek točke 3 v členu 89 črta in nadomesti z: 
»Osebni dohodek se prizna največ v visini, ki jo določi občinska skupščina s po- 
sebnim odlokom. Ta pa ne sme presegati višine, ki je s kolektivno pogodbo do- 
govorjena za ustrezno stroko in stopnjo strokovne izobrazbe.« 

Predlagamo, da bi bilo treba priznati kot odbitno postavko tudi razne pro- 
stovoljne dajatve, ki jih dajejo obrtniki ali drugi občani in ki jih občinske 
skupščine namenijo, recimo za financiranje kulture, izobraževalne skupnosti, 
humanitarnih dejavnosti, Rdečega križa itd. V takem primeru bi morali obrtniku 
ali osebi, ki plačuje davek od skupnega dohodka, to priznati kot odbitno po- 
stavko. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Besedo ima tovariš Ciril Jurčič, dele- 
gat občine Grosuplje. 

Ciril Jurčič: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Stališče občine 
Grosuplje, da je katastrski dohodek kot osnova za obdavčitev zasebnih kmetij- 
skih proizvajalcev nesprejemljivo merilo za pravično obdavčitev in da bi bilo 
potrebno poiskati boljšo osnovo, je bilo tu že obrazloženo. Vendar je tudi sedanji 
osnutek zakona ostal pri istem. Če ne moremo poiskati boljše osnove, bi se tudi 
s tem strinjali, posebno ker daje 61. člen možnost predpisa štirih različnih 
davčnih stopenj od kmetijstva in ker so kriteriji za razdelitev na posamezne 
skupine katarstrskih občin predpisani. Ne strinjam pa se z drugim odstavkom 
61. člena in s tem v zvezi s 7. odstavkom. V naši občini kakor tudi v večini 
občin v vsej Sloveniji je relief tako različen, da so v eni katastrski občini take 
razlike, da bi del katastrske občine spadal v prvo, del pa celo v četrto stopnjo. 
Nesprejemljivo je, da bi bil del občanov v tej katastrski občini oškodovanih na 
račun drugega dela, še manj sprejemljivo pa je, da bi bil del katastrske občine 
Obdavčen manj kot drugi deli, saj bi s tem še povečali socialno razlikovanje, 
čeprav smo se postavili na stališče, da naj bodo tudi davki instrument za od- 
pravljanje socialnih razlik. Zaradi tega predlagamo, da bi se 61. člen spremenil 
tako, da bi skupščinam občin dopustil določitev stopenj občinskega davka po 
posameznih območjih v svoji občini, ne da bi jih vezali na meje katastrskih 
občin. 

Poglavje zakona, ki obravnava davek iz skupnega dohodka občanov, je 
izredno pomembno. Skupščina občine Grosuplje meni, da je tudi to eden izmed 
poglavitnih instrumentov pri odpravljanju socialnih razlik. Zaradi tega bi bilo 
treba zaostriti davčno politiko-ter spremeniti 175. člen tako, da bi bil zvezanec 
gospodinjstvo in ne občan, osnova za odmero davka pa poprečni dohodek enega 
člana gospodinjstva. Temu pa bi bilo treba prilagoditi tudi besedilo tistih členov, 
ki izhajajo iz formulacije tega člena. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Besedo ima tovariš Brus, delegat ob- 
čine Gornja Radgona. 

Tone Brus: 2e prvi govornik je rekel, da je treba sestavljalcem gradiva 
dati vse priznanje. Zdi se mi, da smo storili res velik korak naprej, vendar pa 
s tem ni rečeno, da gradiva ni treba spreminjati in dopolnjevati. 
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V 67. členu je določeno, da je več kot 10%' znižanje katastrskega dohodka 
zaradi elementarnih nezgod osnova za odpis davka. Ker se v kmetijstvu ne 
zmanjšuje prispevek za socialno zavarovanje, menim, da je potrebna kompro- 
misna rešitev in zato moramo obdržati stopnjo 20 % ali pa sprejeti vsaj 15%, 
drugače bodo administrativni stroški postopka dražji od učinka, pa še vse drugo 
delo v davčnih upravah, ki je danes tako pomembno, bo ostalo zanemarjeno. 
Menim, da je treba to spremeniti. Sedanje osnove katastrskega dohodka so stare 
7 do 8 let, narodni dohodek je danes najmanj 3—4-kraten znesek katastrskega 
dohodka in zato je nujno, da 10 % črtamo in da ostanemo pri prvotnih 20 °/o ali 
pa se zedinirrio za 15 %. 

V točki 3 89. člena se — kot že tovariši pred menoj, nikakor ne strinjam 
s tem, da bi bil del dohodka družinskega člana neobdavčen. Načelo naše pozi- 
tivne zakonodaje je, da so vsi dohodki v Jugoslaviji obdavčeni in zato je prav, da 
se obdavči dohodek družinskega člana, vendar po najnižji lestvici, ki ustreza 
obrtni dejavnosti. Davčni zavezanec kot nosilec obrtnega dovoljenja pa naj bi 
bil obdavčen po progresivni stopnji na dohodek, ki ga ustvarita oba zavezanca 
skupaj, sicer bi šli predaleč in bi prav pri teh zavezancih nastajale prevelike 
socialne razlike. 

204. člen določa kazni za zavezance, ki ne vlože pravočasno prijave. V zvezi 
s tem je tudi 278. člen, kjer pa je izpuščeno kaznovanje tistih zavezancev, ki 
niso disciplinirani in ne vlože davčne prijave. Na primer zavezanec iz skupnega 
dohodka občanov je do zneska 25 tisoč din oproščen davka. Ima pa recimo 
30 tisoč din dohodka in enega družinskega člana. Ta ne bo vložil davčne na- 
povedi; davkarija ga bo pozvala prvič, drugič, tretjič, ni pa sankcij. Potem se 
zgubi vsa evidenca. Zdi se mi, da je treba tudi to sankcionirati. Zavezanec mora 
vložiti prijavo, če pa bo davka oproščen, je druga stvar. Če prijave ne vloži, 
naj bo kaznovan. 

Strinjam se z določbami 227. člena, da dopuščamo odločitev plačila davka 
ali obročno plačevanje zavezancem obrtnikom in sicer takrat predvsem, kadar 
jim gospodarstvo ne plačuje. Vendar se mi postavlja po drugi strani vprašanje, 
ali ta člen morda ni premalo jasen. Za tistega kmeta, ki nima dohodkov, ker 
ga je morda zadela nesreča, ki ni elementarna nezgoda — pogin živine ali kaj 
podobnega — davčni organ nima pravega pooblastila, da bi mu dovolil obročno 
odplačevanje. 

Na koncu bi dejal še to, da ni dobro, če zavezance brezobrestno kreditiramo. 
Tu gre za večje zneske, ni pa odveč vprašanje, ali takim zavezancem ne bi ka- 
zalo določiti obrestne mere, morda 6 %. 

Zdi se mi, da bi ijiorali o kmečkem turizmu spregovoriti tudi v zakonu in 
povedati, kakšen naj bo kmečki turizem. Prav gotovo je potrebno pospeševati, 
vendar moramo določiti mejo, do kje naj se razvija in vplivati nato tudi z 
davčno zakonodajo. 

Predlagam, da se v zakonu določi, da mora gospodarstvo najkasneje v roku 
30 dni po sprejemu obrtnikove fakture plačati odtegnjene davke. Zdaj je bil rok 
7 dni, kar je glede na probleme, ki jih ima danes gospodarstvo, prav gotovo, 
premalo. V 30 dneh pa se te dajatve že lahko plačajo. 

Tovariš predsednik, da ne bom še enkrat hodil na govornico, mi dovolite 
še pripombo k 4. točki dnevnega reda, to je zakonu o prispevku za uporabo 
mestnega zemljišča. 

Na 4. strani obrazložitve so štiri pripombe, ki jih zakonodajalec ni sprejel. 
Za prve tri se strinjam, ne morem pa se strinjati za 4. točko, kjer se govori 
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o izterjatvi tega prispevka. V Sloveniji se to različno ureja in prihaja že do anar- 
hije. Postopek je zelo drag. Predlagam, da se v zakon vključi še člen, po kate- 
rem naj se prispevek za uporabo mestnega zemljišča izterjuje po zakonu o 
prispevkih in davkih. V zakonu naj se predpišejo tudi sankcije ter plačevanje 
12% zamudnih obresti. 

Predsedujoči Marjan Orož en : Tovariš Zager, delegat občine Mozirje. 

Rudi Zager : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Obse- 
žen zakon, ki je danes na dnevnem redu zasedanja, je v naši občini obravnaval 
svet za finance v razširjeni sestavi in ga na splošno ugodno ocenil. Predlaga 
pa nekatere pripombe k posameznim členom. 

Tudi naš svet je bil mnenja, da naj se črta besedilo 14. člena, ki govori, 
da morajo občinske skupščine odlok najprej dati v obravnavanje zborom vo- 
livcev. Pridružujem se mnenju delegata iz Maribora, ki je že govoril o tem. 
Tudi republiški zakon o davkih živo zadeva občane in ga tudi ne dajemo v 
obravnavo na zbore volivcev. Na zborih volivcev obravnavamo samo občinske 
predpise. O tem je treba razmisliti še zlasti zato, ker nam je znan obisk na zborih 
volivcev in je res vprašanje, ah od zbora volivcev lahko dobimo avtentično 
mnenje, če je navzočih le 20 ljudi. 

Glede variant, ki se predlagajo pri nekaterih členih, se je naš svet odločil 
za prvo varianto. 74. člen govori o oprostitvah za gospodarstva, ki se preusmer- 
jajo v druge dejavnosti in v turizem. V zadnjem odstavku je določeno, da se 
oprostitve davka ne nanašajo na osebni dohodek od gozda in ne vplivajo na 
pridobivanje materialnih pravic, ki so vezane na višino dohodka oziroma davka. 
Naš predlog je, da bi se oprostitev nanašala tudi na osebni dohodek od. gozda.' 
Imamo namreč posebne primere, ko gre za manjši katastrski dohodek od ne- 
gozdnih površin. Zelo težko je obravnavati oprostitve, ker na drugi strani vi- 
dimo, da ima marsikdo dohodek od gozda in je stvar sila problematična.. V naši 
občini smo že sedaj •— čeprav zakon ni dovoljeval — priznavali olajšave pri 
osebnem dohodku od gozda. Mislim, da tu ne gre za velike vsote in bi bilo o tej 
stvari pametno razmisliti. 

Pri 93. členu se pridružujem stališču delegata občine Celje, ko je predlagal, 
naj bi se lestvica višine davčnih osnov končala pri 100 000 in ne pri 150 000 din, 
začela pa pri 25 000 in ne pri 30 000 din. Isto velja tudi za lestvico, ki je nave- 
dena v 105. člehu. 

Glede obdavčitve stavb je bilo mnenje deljeno. Sprememba od 25 kar na 10 
let je prevelika, čeprav se strinjamo, da gre za vprašanje socialne diferenciacije. 
Vendar je treba vedeti, da bomo individualno stanovanjsko gradnjo še naprej 
podpirali in bi morda kazalo razmisliti o predlogu, da bi, zaenkrat šli na 
15 let, pozneje pa bi znižali na 10 let. 

V 188. in 189. členu se govori o formiranju komisij za ugotavljanje izvora 
premoženja pri občinskih skupščinah. Gre za zahtevno in delikatno delo in 
vprašanje je, kje poiskati ljudi, ki bodo hoteli opravljati to dek>. Na drugi strani 
pa vemo, da imajo davčni organi, davčna inšpekcija in davčne uprave že sedaj 
nekatere pristojnosti na tem področju. Postavlja se vprašanje, ali je res po- 
trebno formirati še komisijo, ki bo imela zelo težko delo. Ce so davčni organi 
že sedaj izpostavljeni, potem naj bodo še bolj izpostavljeni, ne pa da uvajamo 
nov organ, ki bo verjetno večkrat odstopil od realne ocene. 
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Nazadnje bi omenil še to, da naš svet podpira vse preostale rešitve, ki so 
predložene v osnutku zakona. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Tovariš Jože Radej, delegat občine 
Krško. 

Jože Radej: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Ob razpravi o 
osnutku zakona o davkih občanov smo ugotovili, da določbe težijo k davčni 
politiki v naši republiki. Kljub navedenemu prizadevanju pa ostaja še do- 
kajšnje število določil, ki jih samostojno urejajo občinske skupščine. Zato 
moramo kolikor se da spodbuditi vse pristojne dejavnike, da bomo z dogovori 
in usklajevanjem dosegli enotnejšo davčno politiko. 

Da bi dosegli pravičnejšo politiko davčnih zavezancev in boljše rezultate 
izterjatve, predlagamo naslednje spremembe predloženega osnutka: 

67. člen naj se spremeni, tako, da se glasi: »Ce je bil pridelek na posameznih 
parcelah ali na več zemljiških parcelah zaradi elementarnih nezgod, rastlinskih 
bolezni in škodljivcev ali zaradi drugih izrednih dogodkov, ki jih zavezanec ni 
mogel preprečiti, manjši za 25 '°/o>, se katastrski dohodek vsake parcele zmanjša 
za toliko odstotkov, za kolikor se je zmanjšal pridelek parcele. Davek na doho- 
dek od kmetijske dejavnosti oškodovanega zavezanca se zmanjša za znesek, ki 
ustreza zmanjšanju katastrskega dohodka po prvem odstavku tega člena v pri- 
merjavi s celotnim katastrskim dohodkom. Zavezanec lahko uveljavlja nastalo 
škodo s posebno prošnjo v 15 dneh po nastanku škode. O prošnji odloča davčni 
organ na podlagi ocenjene škode. Škodo oceni posebna komisija, ki jo imenuje 
občinska skupščina.« 

Kmetijska gospodarstva v naši občini imajo večinoma 4 ha orne zemlje, 
pa tudi 20 do 50 arov vinogradov. Večino pridelkov porabijo za preživljanje 
družine, tako da jim za prodajo ostane le vino. Z izkupičkom od vina plačujejo 
davke in si nabavijo najnujnejše industrijske izdelke. Ob elementarnih nezgo- 
dah, na primer toči in podobno, pa je največkrat prizadet le vinograd, od ka- 
terega pa ni toliko katastrskega dohodka, da bi znašal 20'% od katastrskega 
dohodka celega posestva. Zato tudi stoodstotna škoda v vinogradu za odpis davka 
ne pride v poštev. 

Predlagamo, da bi nov zakon predvideval odpis davka za tisto parcelo, na 
kateri je elementarna nezgoda povzročila škodo. 

V 2. odstavku 230. člena je predvideno, da ni mogoče prisilno izterjati od 
kmetijstva iz dohodkov iz delovnega razmerja družinskih članov gospodarstva. 
Menimo, da ni prav, da člani kmetijskega gospodinjstva, ki so zaposleni, pa pri- 
čakujejo, da bodo dedovali posestvo, ne bi bili soodgovorni za redno plačevanje 
davkov. Običajno ti zaposleni člani gospodinjstva v prostem času tudi delajo 
na očetovem posestvu, predvsem pa uporabljajo pridelke. 

Predlagamo, da se drugi,odstavek 230. člena spremeni tako, da se glasi: 
»Za prisilno izterjavo davka od kmetijstva je dovoljeno seči tudi na premo- 
ženje in dohodke vseh članov gospodinjstva.« 

Predlagamo, da se v besedilu 263. člena »občinska skupščina« zamenja z 
besedilom: »Svet občinske skupščine, ki je pristojen za finance-« Menimo, da 
ni smotrno, da bi se občinska skupščina, ki je že tako preobložena z neštetimi 
pomembnejšimi nalogami, ukvarjala tudi s posameznimi odpisi davčnim zave- 
zancem. Teoretično je mogoče, da občinska skupščina prenese to pristojnost 
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na svoje svete. To bi zahtevalo dopolnitev odlokov v vseh 60 občinah v Slove- 
niji, čemur se lahko s predlaganim popravkom izognemo. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Tovariš Šimac, delegat občine Nova 
Gorica. 

Rudi Šimac: Tovariš predsednik, tovariši delegati! K osnutku zakona 
predlagajo upravne službe, pristojni sveti in skupščine občine Nova Gorica 
naslednje pripombe: 

O 3. in 4. točki 89. člena so mnenja, da je prav, da se osebni dohodek za- 
konca in osebni dohodek družinskih članov, ki delajo najmanj polovico delov- 
nega časa v gospodarski dejavnosti zavezanca, prizna kot strošek. Pridružujem 
pa se predlogu tovariša Burnika, da se tak dohodek obdavči. 

Po veljavnih predpisih lastniki zemljišč ne plačujejo davka iz osebnega do- 
hodka od kmetijstva, če katastrski dohodek ne presega 200 din. V osnutku za- 
kona je v 74. členu predvidena obdavčitev nad 100 dinarjev katastrskega do- 
hodka. V primeru, da se cenzus za obdavčitev zniža od sedanjih 200 na 100 din 
katastrskega dohodka, se bo število novih zavezancev občutno povečalo, davek 
pa ne bi bil v sorazmerju s stroški za odmero in pobiranje. Vsaj pri nas ne. 

V 142. členu zakona o davkih občanov so določbe o davku na dediščino in 
darila. Tega ne plača dedič oziroma obdarjenec, ki deduje oziroma dobi v dar 
kmetijsko posestvo, če mu je kmetijstvo osnovni vir za preživljanje in pod po- 
gojem, da celotno zapustnikovo ali darovalčevo- posestvo preide na enega na- 
slednika oziroma naslednika njegovega zakonca. Namen je gotovo dober, vendar 
bi v več primerih pomenil obremenitev. Svet in skupščina menita, da bi se moral 
pogoj za oprostitev davka črtati, ker pridobitelj kmetijskega posestva največkrat 
ne more vplivati na to, da bi dedoval celotno kmetijsko posestvo, čeprav bi ga 
želel, ker je to odvisno od sodedičev oziroma zapustnika. Dovolj je, če se opro- 
stitev davka veže na pogoj, da zemljišče postane kmetijsko zemljišče oziroma 
del posestva tiste osebe, ki ji je kmetijstvo osnovni vir sredstev za preživljanje. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Besedo ima tovariš Janez Zaje, delegat 
občine Trebnje. 

Janez Zaje: O osnutku zakona o davkih občanov je razpravljal svet za 
finance občinske skupščine, ki ima nekatere pripombe k posameznim določbam 
osnutka. Davek iz osebnega dohodka od samostojnega opravljanja obrtnih in 
drugih gospodarskih dejavnosti ter davek iz osebnega dohodka od samostojnega 
opravljanja intelektualnih storitev po dejanskem dohodku se zavezancem od- 
merja po osnovi, ugotovljeni na podlagi poslovnih knjig. Cenzus za vodenje 
poslovnih knjig, to je 25 000 dinarjev davčne osnove, določen v 28. členu osnutka, 
je primeren in ustrezen dohodku, ki ga mora zavezanec dosegati za primerno 
preživljanje sebe in družinskih članov, poleg tega, da iz tega plačuje prispevke 
za socialno zavarovanje in davčne dajatve. Predlagamo torej, da se varianti 
v 28. členu osnutka zakona črtata. Variante naj bi potem odpadle tudi v 81., 
82., 86. in 103. členu. 

Predlagamo, da se v 47. členu med pogoje za oprostitev plačila davka na 
osebni dohodek iz delovnega razmerja vključi tudi oprostitev davka na osebni 
dohodek iz delovnega razmerja za delavce na novo odprtih delovnih mestih v de- 

45 



706 Zasedanje delegatov občin 

lovnih organizacijah, ki vlože sredstva v nove gospodarske objekte ali v raz- 
širitev oziroma modernizacijo objektov na manj razvitih območjih. 

V osnutku zakona ni predlagan način obdavčitve kmetijskih obdelovalnih 
zemljišč, ki jih dajejo organizacije združenega dela v najem in, obdelovanje 
zasebnemu zavezancu. 

Po določbah 74. člena osnutka bi bili oproščeni davka od kmetijstva lastniki 
zemljišč, katerih skupni letni katastrski dohodek ne presega 100 dinarjev. 
Predlagamo, da se znesek 100 din zviša na. 200 dinarjev, kot določa sedanji zakon 
o prispevkih in davkih občanov. 

Z zneskom 100 din bi med davčne zavezance zajeli večje število občanov. 
Zneski in obračuni davkov teh zavezancev pa bi bili tako nizki, da ne bi po- 
krili stroškov izvršnega postopka od odmere do realizacije, tako da odmerjanje 
davka pod 200 dinarji ne bi bilo koristno. To olajšavo lahko podkrepimo tudi 
s primerjavo s 77. členom, ki določa, da je minimum za obdavčitev obrtne de- 
javnosti in dohodkov, doseženih z izkoriščanjem zemljišč v nekmetijske namene, 
po odbitku stroškov 2000 dinarjev. 

Predlog za razširitev oprostitve davkov na dediščine in darila v primeru 
dedovanja kmetijskih posestev pod pogojem, če obdarjenec dobi oziroma' po- 
deduje nerazdeljeno posestvo in če mu je kmetijstvo edini vir za preživljanje, 
v celoti podpiramo. Predlagamo pa, da se ne glede na velikost podedovanega 
posestva dodatna oprostitev razširi na dediče prvega dednega reda, ki jim je 
kmetijstvo osnovni vir sredstev za preživljanje, ne glede na to>, ali deduje nede- 
ljeno posestvo ali del. 

Davek na nekatere premoženjske predmete naj bi pod določenimi pogoji 
plačevali tudi občani, ki so lastniki gozdnega zemljišča. Predlagamo, da se ta 
zemljišča podvržejo plačilu davka, torej da se drugi odstavek 150. člena črta. 

Izterjava davkov pri zasebnih obrtnikih tudi v drugih davčnih upravah 
povzroča težave predvsem zaradi tega, ker zavezanec lastno premoženje name- 
noma prenaša na zakonca ali koga drugega, ki ni soodgovoren za plačilo. Iz 
tega razloga predlagamo, da se v 230. členu predlaganega osnutka zakona omo- 
goči prisilna izterjava tudi iz premoženja in dohodkov zavezančevega zakonca 
ali drugih članov gospodinjstva, za katere ni mogoče dokazati, da jim dohodki 
ali premoženje izvirajo iz drugih virov, enako kot to ureja zakon za izterjavo 
davkov od kmetijstva. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Kdo želi besedo? Janez Bogataj, de- 
legat občine Kamnik. 

Janez Bogataj: Podpiram stališča, ki so jih povedali že govorniki 
pred mano. Predlagano je že bilo, da naj se črta 14. člen. Hkrati predlagamo, 
da se cenzus v členih 28., 81., 85., 86. in 103. ne spremeni. 

32. člen bi kazalo dopolniti tako, da bi že zakon določal delovnim organiza- 
cijam, kaj morajo storiti, tako da davčnim organom ne bi bilo treba admini- 
strativno ukrepati, da bi od delovnih organizacij oziroma drugih zavezancev 
dobili podatke, potrebne za odmero davka. Mogoče ne bi bilo napačno, če bi 
v tem členu postavili določilo, naj se podatki dostavljajo do konca februarja 
za preteklo leto. 

Mislim, da bi bilo treba razmisliti tudi o tem, ali naj zaradi usklajenosti 
med občinami že republiški zakon določi, kakšne bodo stopnje, progresivne ali 
proporcionalne. To niti ni predlog, ampak samo namig za premislek. 
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Bilo je že rečeno, naj se v drugem odstavku 81. člena črta zadnji odstavek: 
»Če občinska skupščina z odlokom ne določi drugače« in je tudi že pojasnjeno, 
zakaj. Menimo, da je to edino pravilno. 

Tudi za 273. člen menim, da bi bilo pravilno v zakonu določiti, da je za 
sklepanje pristojen svet, ki ga pooblasti skupščina občine. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Kdo še želi besedo? Anton Valentin, 
občina Ptuj. 

Anton Valentin: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Glede 14. 
člena menim, da bi ne bilo pravilno, če bi ga črtali, temveč bi morali ohraniti 
možnost, da se volivce obvešča oziroma da se jim predloži odlok. Zakon ne 
nalaga obveznosti, da bi volivci morali odlok tudi potrditi. 

Pri proučevanju osnutka zakona smo ugotovili, da je v drugem odstavku 
67. člena predlagana olajšava zaradi elementarnih nezgod v primeru, da znaša 
zmanjšanje katastrskega dohodka v primerjavi s celotnim katastrskim dohod- 
kom zavezanca od negozdnih površin več kot 10 *Vo. Menimo, da je bil dosedanji 
limit 20 "/o ustreznejši predvsem zato, ker katastrski dohodek že najmanj 8 let 
ne ustreza več dejanskemu dohodku, ki je več kot trikrat večji od katastrskega 
dohodka. Glede na to menimo, da bi že vsaka najmanjša elementarna nezgoda 
povzročila odpisovanje davkov, kar bi povzročilo občutno obremenitev organov, 
finančni učinek pa ne bi bil v sorazmerju s povečanimi stroški davčnih uprav. 
Priznavanje olajšav zaradi elementarnih nezgod je namreč vezano na zelo drage 
komisijske oglede na terenu. Zato vztrajamo pri dosedanjem 20% limitu. 

Pii proučevanju 4. odstavka 74. člena smo ugotovili, da so lastniki zemljišč 
oproščeni davka od kmetijstva za sredstva, vložena v preusmeritev gospodar- 
stva. Ker menimo, da predlagane olajšave nimajo namena le preusmeriti gospor- 
darstva, temveč vplivati predvsem na povečanje kmetijske proizvodnje, bi se 
moral 4. odstavek 74. člena glasiti: »Za sredstva, vložena v preusmeritev, 
intenzifikacijo in modernizacijo gospodarstva, se štejejo sredstva ...« 

Pri drugem odstavku 2. točke 77. člena predlagamo naslednje besedilo: 
»Davek od obrtnih dejavnosti plačujejo tudi tisti proizvajalci kmetijskih pro- 
izvodov, ki jim kmetijska dejavnost ni glavni poklic in se ukvarjajo s proiz- 
vodnjo za trg.« Zadnja leta se pojavljajo kot kooperanti kmetijskih delovnih 
organizacij. Ti imajo v rokah precejšen.obseg proizvodnje, saj so proizvajalci 
piščancev, bekonov, pitanega goveda itd. Tak dohodek pogosto presega dohodek 
srednjega kmečkega gospodarstva v izmeri 5 do 10 ha površine. Po predlaganem 
osnutku bi bilo mogoče obdavčiti le zakupnike zemljišč, ne pa tudi drugih pro- 
izvajalcev za trg. 

V 134. členu naj se varianta vključi v besedilo člena. Treba jo je le dopol- 
niti tako, da se na koncu dodajo besede: »... v enem letu po upokojitvi ah pre- 
mestitvi«. V praksi se lahko zgodi, da bi kdo uveljavil oprostitev tudi po več 
letih od upokojitve ali spremembe kraja zaposlitve. Izrak »upokojitve« po 
našem mnenju ne zadošča, ker lastnik ne more takoj prodati stavbe ah se pre- 
seliti v drug kraj, zato naj se določijo natančnejša merila. 

Skladno s to pripombo predlagam spremembo tudi v osnutku o prometnem 
davku od nepremičnin in pravic. V 8. točki ?. člena naj se natančneje določi 
pojem prenosa ah prodaje stanovanjske hiše in sicer tako, da je lastnik oproščen 
plačila davka, če se preseli ali proda hišo v enem letu po upokojitvi ali pre- 
mestitvi. 

45* 
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V istem zakonu je treba spremeniti 11. točko 3. člena oziroma jo dopolniti 
tako, da bi se glasila: »Če gospodarska organizacija ali zasebni kmetijski pro- 
izvajalec, ki mu je kmetijska proizvodnja osnovni vir preživljanja, kupuje ali 
zamenjuje zemljišče z namenom arondacije in komasacije na osnovi kupopro- 
dajne ali menjalne pogodbe, ugotovi, namen arondacije ali komasacije občinski 
upravni organ, pristojen za kmetijstvo.« Spremembo predlagamo zato, da bi 
zaradi oprostitve plačila prometnega davka izenačili pravice zasebnega kme- 
tijskega proizvajalca in kmetijske delovne organizacije, upoštevajoč dejstvo, 
da je v lasti zasebnikov približno 80'% kmetijskih zemljišč. 

Menimo, da je širša družbena skupnost če ne v večji pa vsaj v enaki meri 
zainteresirana za izboljšanje gospodarjenja tudi na teh zemljiščih. Praksa sama 
dokazuje, da je arondirano zemljišče eden od temeljnih pogojev za smotrno in 
rentabilno gospodarjenje. S povečevanjem mehanizacije zasebnih kmetij opa- 
žamo tudi večjo težnjo lastnikov, da bi z raznimi menjavami, odprodajami in 
nakupi zaokrožili posest ter tako prišli do strnjenih površin, ki bi omogočale 
uspešno uporabo kmetijskih strojev. Žal pa moramo ugotoviti, da je pri takšnih 
menjavah in nakupih prometni davek glavna ovira za hitrejše napredovanje 
tega procesa. 

Pri proučevanju osnutka zakona smo tudi ugotovili, da ne ustreza 13. točka 
3. člena ter predlagamo, da se v celoti črta. Za ta predlog govori več pomembnih 
razlogov, med katerimi je najpomembnejši tisti, ki smo ga ugotovili pri pregledu 
400 kupoprodajnih pogodb, ki so jih sklepale kmetijske organizacije na območju 
naše občine. Prav določila te točke, ki jih je vseboval tudi sedanji zakon, so 
vir nepravilnosti pa tudi vzrok za neenakopraven položaj med kupci zasebne in 
kupci zemljišč družbene lastnine. Predvsem velja v tem primeru ugotovitev, 
da je bila. v večini primerov nižja cena tistih zemljišč, ki so jih prodajale kme^ 
tijske organizacije. V primerih, ko je šlo za uslužbence kmetijskih organizacij, 
pa so bila ta odstopanja tudi zelo občutna. Tako je na primer ena izmed kme- 
tijskih organizacij prodala svojim uslužbencem večje število gradbenih parcel 
po ceni 1 dinar za m2, čeprav je bila poprečna cena za tako zemljišče že tedaj 
5 do 6-krat večja. 

Poleg zemljišč pa so kmetijske organizacije prodajale tudi razne druge ne- 
premičnine, predvsem stavbe, stanovanja itd. Pri vseh teh nakupih pa kupci 
niso bili deležni le ugodnosti nižje cene, ampak redno tudi oprostitve pro- 
metnega davka, ker je bila splošna praksa tako med zasebniki kakor tudi med 
zasebniki in delovnimi organizacijami, da so v kupoprodajne pogodbe vnašali 
kupca kot zavezanca plačila prometnega davka. Tako je šla davčna oprostitev 
v vseh primerih izključno v korist kupcev in ne kmetijske delovne organizacije. 
To dejstvo bi še bilo možno sprejeti v primerih, ko gre za prodajo zemljišč kme- 
tijskim proizvajalcem, nikakor pa ne v tistih primerih, ko gre za prodajo grad- 
benih in drugih zemljišč nekmetom in to predvsem za počitniške hišice. Naš 
organ občinske skupščine, pristojen za kmetijstvo, je doslej po določilih zakona 
zavračal ugotovitev, da gre za arondacijo in komasacijo zemljišč kmetijskih 
organizacij, če so zemljišča prodajala nekmetom. 

Glede na navedeno se 13. točka 3. člena osnutka zakona lahko v celoti črta. 
Če pa gre za nakup zemljišča iz družbene lastnine in je kupec kmetijski proizva- 
jalec, ima le-ta možnost, da uveljavi pravico oprostitve prometnega davka po 
11. točki, ki sem jo navedel že uvodoma. 
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Predsedujoči Marjan Orožen : Želi še kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) 

Končujem razpravo in vprašujem predstavnika predlagatelja, če želi besedo. 
Besedo ima tovariš Marjan Ekart. 

Marjan Ekart: Tovariš predsednik! V razpravi je bila izražena vrsta 
koristnih mnenj, ki jih bo treba proučiti in verjetno jih bomo večji del pri 
pripravi predloga zakona tudi upoštevali. 

Težko sem sledil številnim predlaganim pripombam, zato bom odgovoril le 
na najpomembnejša vprašanja. 

V uvodni besedi sem opozoril na nova razmerja med republiko in občinami 
pri ustvarjanju davčnega sistema. To, da v republiškem zakonu opuščamo limi- 
tiranje stopenj, je samo en vidik. Glede na vsebino' ustavnih amandmajev lahko 
sklepamo, da se bo to še razvijalo, ker amandmaji predvidevajo, da bi republika 
glede davščin, ki so samo občinske, predpisovala le načela. To pomeni, da bi za 
uresničitev teh načel neposredno poskrbeli občinski odloki in je pričakovati, 
da bo že danes obravnavani zakon v naslednjih fazah obravnave v republiški 
skupščini doživel nekatere spremembe in opuščal tiste stvari, ki jih ne bomo 
mogli uvrstiti v taka splošna načela. Prosim, da s tega stališča pretehtate vrsto 
pripomb, ki so> bile predlagane v tem smislu, da je potrebno zagotoviti določeno 
enotnost. Mislim, da smo vsi za to, da je v merilu republike potrebno težiti 
k večji enotnosti in da je potrebno zagotoviti predvsem možnosti upoštevanja 
specifičnosti. Gre .le za to, po kakšni poti bomo to enotnost v republiki zago- 
tavljali: ali bo to rešeno z zakonom ali kako drugače. Če se to ne bo uredilo 
z zakonom, moram še enkrat poudariti popolnoma novo vlogo medsebojnega 
dogovarjanja občin. To bo verjetno način, da bomo v slovenskem prostoru 
ustvarili enotno davčno politiko, ne da bi ob tem krnili, samoupravnost občin 
in zmanjševali možnost, da urejajo ta vprašanja ustrezno svojim specifičnim 
razmeram. 

Glede posameznih pripomb dajem samo nekaj kratkih pojasnil. Najprej 
moram odgovoriti na vprašanje delegata iz Maribora, ki sprašuje, ali je mogoče 
z zakonom odvzeti že uveljavljeno pravico. Vprašanje se nanaša na 25-letnico 
oprostitve davka na dohodek od stavb. 

Pri pripravi tega zakona smo se posvetovali s pravniki, ki se ukvarjajo 
s temi stvarmi. Prišli smo do ugotovitve, da gre za pravico »ex lege -«f ki jo je 
zakon dal in ki jo lahko tudi odvzame. 

Delegat občine Grosuplje je vprašal, zakaj ni. izdelana in že v ta zakon 
vključena določba o obdavčevanju družinskega dohodka. Veste, da je na tem 
področju veliko različnih mnenj. Že v uvodu sem povedal, da to, kar danes 
obravnavamo, ni zadnja beseda o samostojni republiški davčni zakonodaji in da 
gre v bistvu le za prvi korak. Gradivo je bilo treba pripraviti v razmeroma 
kratkem času, ko še nismo imeli republiških ustavnih amandmajev in ko se še 
ni začelo delati na vsej široki fronti usklajevanja vrste republiških zakonov 
z ustavnimi amandmaji. Davčna zakonodaja je samo del celotne zakonodaje 
in je v veliki meri odvisna od rešitev na drugih področjih. Že v prihodnjem letu 
bodo tudi na področju davčne zakonodaje sprejeti nekateri ukrepi. Mislim, da 
je prvi prispevek k temu že predložen republiški skupščini. 

Strinjam se s pripombo, da je treba obdavčiti dohodek zakonca, ki se 
obrtniku prizna za strošek in se to že obdavčuje. Glede tega, ali so dohodkovni 
razponi, ki jih v zakonu predlagamo, primerni ali ne, je zakonodajno-pravna 
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komisija mnenja, da glede na odnose med republiko in občinami pri ustvar- 
janju davčne politike to ne sodi v zakon. V nadaljnjih fazah obravnave bo to 
verjetno odpadlo. Pripomba, da je potrebno priznati olajšave na področju kme- 
tijstva za vsakega otroka je dobra. 

V naši razpravi je bilo precej predlogov, na kakšen način naj se obravna- 
va olajšava glede elementarnih nesreč, toče itd. Za predlog, ki je zapisan v 
osnutku, smo se odločili iz čisto praktičnih razlogov. Proučili smo, kako se škoda 
priznava v praksi, in prišli do prepričanja, da so določila zakona, da mora biti 
najmanj 20 '°/o škode, zelo kruta in da marsikdaj v primerih, ko je bil pridelek 
v celoti ali močno uničen, teh škod nismo priznavali. Ta problem bo treba 
proučiti. 

Ne moremo pa sprejeti predloga, naj se znotraj katastrskih občin dopuste 
različne stopnje davka. Mnenja smo, da ni noben problem, če se ugotovi, da so 
v posamezni katastrski občini naravni, ekonomski in proizvajalni pogoji tako 
različni, da je mogoče brez večjih zapletov tako katastrsko občino deliti in iz 
ene občine ustvariti dve občini. TO' je primernejša pot, kot da dopuščamo, da se 
znotraj katastrskih občin določajo različne stopnje. 

Mislim, da je sprejemljiva ideja, da se nekoliko dopolni 227. člen glede 
obročnega odplačevanja. 

Glede zborov volivcev moramo predvsem izhajati iz namena, ki ga imajo. 
Namen te določbe je predvsem v tem, da se zagotovi vpogled in vpliv občanov 
na formiranje občinskih odlokov. Mislim, da je treba v prvi vrsti odgovoriti na 
vprašanje, ali je vpliv potrebno zagotoviti ah ne. Ce se bomo dogovorili, da ga je 
treba, potem ni pomembno, ah bo to urejeno v tem zakonu ali v statutu občine. 
Glede tega se bo treba še posvetovati s tovariši, ki bolje poznajo družbenopoli- 
tični sistem. 

Vsi, ki delamo v davčni službi, smo deležni zelo ostrih kritik, da ne ukre- 
pamo< zoper pojave neupravičenega bogatenja, da smo neučinkoviti itd. Zato smo 
skušali najti novo obliko in to so komisije, ki bi po našem globokem prepričanju 
lahko prispevale k temu, da bi bili na tem področju učinkovitejši. To bi bil 
organ družbenega nadzorstva nad izvajanjem postopka. Potem ko organ kot 
davkarija ali tožilstvo ali kdorkoli predloži komisiji podatke o neki osebi, za 
katero se sklepa, da je preveč obogatela, komisija presodi, ali je postopek po- 
treben ah ne. Postopek bodo tako ali tako ves čas vodili davčni organi. Glede 
tega se nič ne spremeni. Spremeni se samo to, da se bo pred izdajo končne od- 
ločbe komisija sestala in, če hočete, po pošteni človeški pameti presodila vero- 
dostojnost tako enih kot drugih trditev in povedala svoje mnenje o enih in 
o drugih dokazih. 

Organ pa ne bi bil vezan na mnenje te komisije, ker bi moral poslovati po 
predpisih in v skladu z določili zakona o upravnem postopku. Kot sem povedal, 
smo prepričani, da je to ena izmed možnosti, da na področju ukrepanja zoper 
negativne pojave dosežemo nekaj več ali pa bistveno več, kot smo lahko dosegah 
doslej. 

Ne moremo sprejeti predloga, naj se davek od kmetijstva prisilno izterja 
tudi iz dohodkov zaposlenih članov gospodinjstva. Te pravice nimamo na nobe- 
nem področju. Imeli smo jo samo še na področju kmetijstva. Tudi se nam ne zdi 
logično, da bi nekdo, ki je zaposlen, pa živi doma, ker ne more dobiti stanovanja 
in nima pogojev, da bi imel svoje gospodinjstvo, z osebnimi dohodki jamčil za 
plačevanje davka. Tudi na področju obrti ne; skratka na nobenem področju 
razen na področju kmetijstva. 
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Se nekaj o pomislekih glede zmanjševanja neobdavčenega dela katastr- 
skega dohodka v kmetijstvu iz 200 na 100 'din. Mislim, da je to stvar, ki je 
tehnična samo na videz. Res bo povzročila več dela. Opozarjam pa, da je 
to kategorija, kjer so v veliki večini, ali če hočete, kjer so* izključno tisti 
zavezanci, ki jim je kmetijstvo dopolnilni vir dohodkov. In mnenja smo, da je 
potrebno tudi v skladu s sprejetimi stališči na konferenci Zveze komunistov 
izvajati to obdavčitev. Sploh mislim, da je problem tudi tehnično manjši, ker 
se bo v prihodnje vse bolj uveljavljala moderna tehnika, ki je racionalnejša. 

Mislim, da ne bo mogoče sprejeti tudi predloga, naj se opustijo pogoji za 
oprostitev pri dedovanju kmetijskih posestev, torej da pride do oprostitve samo 
v primeru, če se kmetijsko posestvo deduje v celoti. V tem je ravno smisel 
oprostitve. Naš interes je, da tudi z davčnimi instrumenti prispevamo k temu, 
da se posestva ne drobijo. Ne domišljamo pa si, da lahko dedovanje uredimo 
predvsem po davčni poti. Vemo, da je podlaga za. pametno reševanje dedovanja 
predvsem urejena zapuščinska zakonodaja. Z davčnimi instrumenti skušamo 
te tokove le usmerjati. 

Zdi se mi, da je delegat iz Trebnja predlagal, da gozdov ne bi obdavčevali. 
Tudi tu gre za podobno stvar kot na področju dedovanja. Mislim, da bodo 
potrebni predvsem drugi ukrepi, če bomo želeli doseči cilje, ki si jih zastavljamo 
na področju gospodarjenja z gozdovi, da pa tudi z davčnimi instrumenti ne 
moremo stati ob strani, ampak se je primerno odločiti, da naredimo tisto, kar 
se da narediti. Neugodna gibanja na tem področju verjetno poznate. Leta 1948 
je bilo okoli 2 % lastnikov gozdov nekmetov, ki so imeli okoli 6 % gozdov. Danes 
je med lastniki gozdov 17 %> nekmetov, ki imajo okoli 30 % gozdnih površin. 
Namen take ureditve je tudi v tem, da onemogoči nadaljnje prehajanje gozdov 
v nekmečke roke oziroma da odvrnemo marsikakšnega sedanjega lastnika gozda, 
ki mu je gozd pomenil samo dopolnilni vir dohodka, od tega, da bi bil še 
naprej lastnik. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Razprava o tej točki 'dnevnega reda je 
s tem izčrpana. Pred prehodom na naslednjo točko dnevnega reda odrejam pol- 
urni odmor. 

(Seja je bila prekinjena od 12.10 in se je nadaljevala ob 12.45.) 

Predsedujoči M: a r j a n Orožen: Prehaj amo k 3. točki dnevnega 
reda, to je k obravnavi osnutka zakona o prometnem davku od nepremičnin 
in pravic, ki ga je skupščini predložil v obravnavo izvršni svet. 

Uvodno obrazložitev smo že slišali in prehajamo k razpravi. Besedo ima 
tovariš Marjan Dolenc, delegat občine Maribor. 

Marjan Dolenc: Tovariši delegati! Ker smo danes veliko govorili 
o bogatenju, menim, da bi bilo vendar treba razmisliti o spremembi 3. člena 
osnutka zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic v točki 9, ki se 
glasi:».. . če gre za prenos nepremičnine iz naslova razlastitve ah na podlagi 
kupne pogodbe, ki je sklenjena namesto razlastitve.« Vsi vemo, kaj je kupna po- 
godba. Zemljišča se v tem primeru preplačujejo. Predlagamo, da bi se tekst 
glasil: »če gre za prenos nepremičnine iz naslova razlastitve.« Preostalo besedilo 
naj se prečrta. 



712 Zasedanje delegatov občin 

Prvi odstavek 11. člena, ki govori o davčni obveznosti, naj se črta in na- 
domesti z besedilom: »Če je en prodajalec in več kupcev, naj se pogodba ne deli, 
ampak plača davek prodajalec, od seštevkov celotne prodaje v enem letu.« 

Predsedujoči Marjan Orožen: Kdo še želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Želi besedo predstavnik predlagatelja? (Ne želi.) 

Končujem razpravo o tretji točki dnevnega reda. 

Prehaj amo na 4. točko dnevnega reda, to je osnutek zakona o 
prispevku za uporabo mestnega zemljišča. Gradivo smo vam poslali dne 1. 12. 
1971. Uvodno obrazložitev k osnutku zakona bo imel republiški sekretar za 
urbanizem tovariš Boris Mikoš. 

Boris Mikoš: Temeljni zakon o prispevku za uporabo mestnega zem- 
ljišča preneha veljati konec tega meseca na temelju ustavnega zakona za 
izvedbo amandmajev k zvezni ustavi. Zaradi tega je treba sprejeti republiški 
zakon, da občinskim skupščinam ne bi onemogočili pobiranja prispevka za upo- 
rabo mestnega zemljišča. 

Zakon je samo povzetek dosedanjih določil republiškega in zveznega zakona 
in dopolnil, ki so bila sprejeta v letih 1967 do 1970. V zakonu nismo želeli na 
novo urejati prispevka za uporabo mestnega zemljišča, ampak smo želeli vnesti 
samo nekatere novele, ki so glede na dosedanje zakone potrebne in ki so take, 
da ne zadevajo predvidene bodoče ureditve načina predpisovanja in pobiranja 
prispevka za uporabo mestnega zemljišča. 

V obrazložitvi zakona so navedeni naši odgovori na predloge, ki jih nismo 
mogli sprejeti. 

Novela zakona je v tem, da občinska skupščina na podlagi tega zakona lahko 
vpelje prispevek za uporabo mestnega zemljišča tudi v naseljih, ki so mestnega 
značaja, in v tistih, ki se urejajo z urbanističnim načrtom ali zazidalnim načrtom. 
Gre za možnost, da jo dajemo občinskim skupščinam, da na mnogo širšem ob- 
močju kot doslej predpisujejo prispevek za uporabo mestega zemljišča in da se 
tako izognemo nesporazumom in številnim pritožbam državljanov zaradi ne- 
pravilno predpisanih prispevkov v naseljih, ki so bila komunalno neopremljena 
ali slabo opremljena. Zaradi tega smo ponovno opredelili območje, ki ga razu- 
memo kot mestno, in določili, kaj razumemo pod tem, da je komunalno opremlje- 
no. Novela zakona je tudi v tem, da mora biti zemljišče komunalno opremljeno 
tudi znotraj ožjega gradbenega okoliša, česar zakon za predpis prispevka za 
uporabo mestnega zemljišča doslej ni vseboval. 

V členu, kjer zakon predpisuje oprostitve plačevanja prispevka za upo- 
rabo mestnega zemljišča, smo nekatere stvari skušali povedati jasneje. Gre za 
tisto zemljišče, kjer se opravlja raziskovalna dejavnost. Pod tem smo doslej 
razumeli kulturno dejavnost, pa je zaradi tega prihajalo pred sodišči do ne- 
sporazumov. Oprostitve so določene tudi za tiste površine, ki so po urbanistični 
dokumentaciji namenjene za kmetijsko dejavnost, eksploatacijska območja in 
podobno. Druge oprostitve s tem zakonom niso več dovoljene, ker menimo, 
da predvidene oprostitve že zadoščajo. 

Višina prispevka za poslovne prostore je še naprej vezana na višino pri- 
spevka za stanovanja. Vendar pa tega ne vežemo več na ožji gradbeni okoliš. 
Tako smo deloma ustregli zahtevi občinskih skupščin, da se višina prispevka za 
poslovne prostore lahko ureja drugače. To vprašanje nameravamo v letu 1972 
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urediti z novim zakonom. Prispevka za poslovne prostore ne mislimo več vezati 
na poslovno površino, ampak na dohodek, ki se na tej poslovni površini ustvarja. 
Zato predlagamo, da v zakonu predvidena rešitev začasno ostane, dokončno re- 
šitev pa pripravimo z novim republiškim zakonom. 

Novela je tudi to, da pritožbe proti odmeri prispevka v bodoče rešuje ob- 
činski in ne več republiški organ. 

Prosim, da predlog zakona obravnavamo kot kompilacijo republiškega in 
zveznega zakona brez želja in teženj, da bi z njim reševali odprta vprašanja 
na področju zemljiške politike, ker to ni bil naš namen. Namen je, omogočiti 
pobiranje prispevka za uporabo mestnega zemljišča, ki bi sicer prenehalo ob 
koncu letošnjega leta. 

Predsedujoči Marjan Orožen : Začenjam razpravo! Kdo želi besedo? 
Tovariš Bohte, delegat mesta Ljubljana. 

Zvonimir Bohte: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Mestna skup- 
ščina je določila posebno komisijo, ki naj bi na podlagi študije pripravila pred- 
log sprememb odloka mestne skupščine o prispevku za uporabo mestnega zemlji- 
šča na območju mesta Ljubljane. 

Ugotavljam, da so v osnutku zakona sprejete nekatere intencije tega pred- 
loga, nekatere pa ne. Predlog zakona, o katerem razpravljamo danes, upošteva 
naslednje predloge naše študije: 

1. Pojem »mestno zemljišče« ni več vezano na ožji gradbeni okoliš v smislu 
zakona o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč iz 1958. leta 
oziroma se pri opredelitvi »mestnega zemljišča« sploh več ne omenja ožjega 
gradbenega okoliša. 

2. Sprejeta je intencija študije za omejevanje oprostitev od plačila prispevka 
za uporabo mestnega zemljišča, toda v načelu le v tem smislu, da bi bile opro- 
stitve taksativno navedene samo v republiškem zakonu in jih nato ne bi bilo 
več mogoče razširjati z odlokom občinske skupščine. 

Predlog zakona pa ne upošteva naslednjih predlogov te študije: 
1. Da se za komunalno opremljeno zemljišče šteje tudi mestno zemljišče, 

na katerem so zgrajene dovozne poti, ki so priključene na cestno omrežje in 
kjer je možen priključek na električno distributivno omrežje. Predlog zakona 
namreč, poleg tega za komunalno opremljeno zemljišče še zahteva, da je urejena 
preskrba s pitno vodo. Če se urejena preskrba s pitno vodo šteje kot komunalna 
opremljenost zemljišča, utegne priti tudi do sporov, kadar imajo posamezniki 
na mestnem zemljišču svoj vodovod s pitno vodo. Taki primeri so v Ljubljani, 
gotovo pa tudi v drugih mestih. Po razpravah o tem smo se odločili, da v osnutku 
odloka o prispevku za uporabo mestnega zemljišča na ureditvenem območju 
mesta Ljubljane izpustimo pogoj urejeno preskrbo s pitno vodo, ker bi to po- 
vzročalo spore in verjetno tudi nesmiselne oprostitve plačila prispevka nekaterih 
uporabnikov mestnega zemljišča. 

2. Da se plačila prispevka ne oprostijo rezervati delovnih organizacij, več- 
krat predstavljajo znatne mestne površine in mnogokrat tudi otežujejo racio- 
nalno zazidavo. Po predlogu študije naj bi se za takšne rezervate plačeval pri- 
spevek vsaj v višini kot za nezazidana stavbna zemljišča. 

3. Da se dopusti diferenciacija višine prispevka glede na to, kako racionalno 
je mestno zemljišče uporabljeno. 
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4. Da bi se prispevek za uporabo mestnega zemljišča uravnaval kot davek, 
s čimer bi se postopek zelo poenostavil, pa tudi pocenil. 

5. Da bi se prispevek za uporabo mestnega zemljišča zbiral kot namenski 
denar v izvenproračunskih skladih občin oziroma mest. 

Načelno stališče je, ali naj sploh dopuščamo oprostitve plačila prispevka 
za uporabo mestnega zemljišča. Če naj bo prispevek dejansko plačilo za uporabo 
komunalno opremljenega mestnega zemljišča na eni strani in dovolj uspešen 
instrument zbiranja sredstev za financiranje naprav kolektivne porabe na drugi 
strani, bi moralo biti plačevanje prispevka splošna obveznost. Oprostitve bi 
smele biti praviloma samo izjeme, ki bi zajemale le neznaten del mestnega 
ozemlja. 

Tu bi kazalo upoštevati le primere mednarodne reciprocitete in morebiti 
še stavbe in prostore, ki jih uporabljajo priznane, verske skupnosti za svojo de- 
javnost. Če zahtevamo plačilo prispevka celo od stanovalcev, ki živijo od druž- 
bene pomoči, ni vzroka, da bi oprostili prispevka druge uporabnike mestnega 
zemljišča. 

Glede komunalnih naprav, cest, ulic, železniških prog, kmetijskih zemljišč 
in glede organizacij za urejanje in oddajanje mestnega zemljišča naj se v po- 
sebnih določbah predpiše, kdaj in v katerih pogojih se od njih ne plačuje pri- 
spevek. Vsekakor naj se plačuje takrat, kadar imajo te organizacije koristi, ki 
izvirajo iz uporabe komunalno opremljenega zemljišča. 

Vprašanje je, ali je treba še naprej obdržati pojem »mestno zemljišče«. So- 
dimo, da bi bilo najustreznejše, če bi. zakon sprejel pojem »komunalno opremlje- 
no zemljišče« in s tem tudi preimenoval prispevek v prispevek za uporabo ko- 
munalno urejenega zemljišča. Iz istih razlogov bi lahko opustili tudi vezanje 
območja na urbanistični načrt ali na zazidalni načrt, ker gre za komunalno 
opremljeno območje, ne glede na to, ali je že sprejet urbanistični ali zazidalni 
načrt.' 

Strinjamo se z obrazložitvijo predloga zakona, ko pravi, da gre za začasno 
zakonsko ureditev vprašanja prispevka in da je treba zadevo še kompleksno 
proučiti. V tej zvezi sodimo, da bi prispevek kazalo konfrontirati še predvsem 
z zakupnino za komunalno opremljeno zemljišče, ki bi bila verjetno v mnogih 
pogledih elastičnejša in uspešnejša oblika zbiranja sredstev za financiranje re- 
konstrukcije in gradnje naprav kolektivne komunalne porabe. 

Poleg pripombe k predlogu zakona dodajamo še nekatere pripombe k po- 
sameznim členom: 

1. 2. in 11. člen zakona nista skladna. Pri 11. členu tudi ni jasno, ali se 
prispevek na ožjem gradbenem okolišu plačuje tudi v primeru, če zemljišče ni 
komunalno opremljeno. 

2. Oprostitve, navedene v 3. členu, bi kazalo v vsakem primeru združiti, 
predvsem ko govorimo o eksploatacijskem območju za mineralne surovine, saj 
bi bili v tem primeru oproščeni vsi kamnolomi in podobni obrati. 

Tudi oprostitev za kmetijske površine bi bilo treba omejiti na primere, ko 
kmetijske površine nimajo koristi od uporabe komunalno opremljenega zem- 
ljišča. 

Oprostitev plačila prispevka za uporabo mestnega zemljišča za raziskovalne 
namene ne more biti splošna, ker je znano, da ta večkrat uporablja mestno 
zemljišče v komercialne namene, ni pa jasno, kaj pomeni v istem členu »mestno 
zemljišče, ki je namenjeno po urbanističnem načrtu ah po zazidalnem načrtu 
za kmetijsko proizvodnjo«. 
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3. Obveznost plačevanja prispevkov za uporabo mestnega zemljišča je treba 
uveljaviti tudi za garaže, ki so sestavni del stanovanj oziroma so namenjeni 
uporabnikom stanovanj, četudi so ločene od stanovanjskega objekta. 

4. V tretjem odstavku 4. člena je treba za uporabno tlorisno površino sta- 
novanja šteti tudi tlorisno površino vzidanega pohištva. 

5. V četrtem odstavku 4. člena se naj pri definiciji »uporabna tlorisna 
površina poslovnega prostora« izpusti beseda »funkcionalno«, ker imamo primere 
tudi nefunkcionalnih poslovnih prostorov, kadar so na primer posamezni deli 
poslovnih prostorov fizično oddeljeni in funkcionalno neustrezni. 

6. V 6. členu predloga zakona naj se črta v varianti predlagano besedilo, 
ker bi v tem primeru občine oziroma mesta imela več možnosti, da uredijo pri- 
spevek za uporabo mestnega zemljišča tako, kot najbolj ustreza razmeram na 
njihovem območju. 

7. V 7. členu naj se doda, da se prispevek za uporabo mestnega zemljišča 
lahko predpiše tudi uporabniku poslovnega prostora, če je prejel poslovni prostor 
v uporabo brez javne licitacije. V tem primeru je zakupnina za poslovni prostor 
praviloma znatno nižja, kot je siceršnja tržna cena, ki bi bila dosežena na javni 
licitaciji oddaje prostora. 

8. V zadnji točki 10. člena zakona bi kazalo uporabo sredstev iz prispevka 
praviloma omejiti le na. kanalizacijsko omrežje za odplako atmosferskih voda, 
ne pa tudi drugih odpadnih voda, da bi se tako izognili dvojnim obremenitvam 
oziroma plačilom za graditev oziroma rekonstrukcijo kanalizacijskega omrežja, 
ki je namenjeno za odplakovanje odpadnih voda. 

9. Predlogu zakona bi bilo treba dodati poseben člen, ki bi ustrezno opre- 
delil, kaj se šteje za poslovni prostor. Tu so na primer bencinske črpalke, razni 
depoji, skladišča in podobno, ki se jih kot poslovne prostore obravnava zelo 
različno. Kot poslovni prostor bencinske črpalke se ne more obravnavati samo 
prostor, na katerem stoji črpalka in kjer so zgrajene druge naprave, ampak 
naj se šteje tudi prostor, kjer stojijo ovtomobili, ki jih uporablja bencinska 
črpalka. Podobna problematika je tudi pri raznih depojih, skladiščih itd. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Rudi 
Šimac, delegat občine Nova Gorica. 

Rudi S i m a c : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Imam 
samo eno pripombo. V bistvu se pridružujem predlogu, da naj se črta 6. člen. 
Z zakonom naj se občin ne omeji pri določanju prispevka za uporabo mestnega 
zemljišča za poslovne prostore. To utemeljujem s tem, da bi povzročalo dosti 
večjo obremenitev komunalnih naprav, zaradi katerih je prispevek uveden. Me- 
nim, da je to potrebno storiti tudi v primeru, če se bo sistem plačevanja prispev- 
ka v letu 1973 spremenil. Sprejme naj se načelo, da se skupščinam občin v tem 
primeru ne vežejo roke, da svoje odloke same prilagodijo svojim razmeram. 
Predlagam torej, da občinam ne bi določili meje, prek katerih ne bi smele iti. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Besedo ima tovariš Franc Ž van, dele- 
gat občine Jesenice. 

Franc Zvan: Oglašam se k besedi s pripombo k 6. členu. Pridružujem 
se tovarišu Simacu. Mislim, da bi drugi odstavek 6. člena ostal v naslednjem 
besedilu: »Občinska skupščina lahko predpiše za poslovne prostore, ki so v pre- 
delih ki so pridobitno posebno ugodni, večji prispevek.« 
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Odpadlo naj bi besedilo: »kot je določeno v prejšnjem odstavku.« Besedilo 
naj bi se nadaljevalo: »Znotraj posamezne poslovne cone mora biti prispevek 
enak.« 

Predsedujoči Marjan Orožen: Besedo ima tovariš Janez Bogataj- 
delegat občine Kamnik. 

Janez Bogataj: Bom zelo kratek. Podpiram predlog predstavnika 
občine Jesenice. Tovarišu predsedniku predlagam, da bi morda malo skrajšali 
dnevni red, oziroma pospešili razpravo glede navedenega 6. člena. Največ dele- 
gatov bo razpravljalo o 6. členu in o določilih o novih zakonskih predpisih, ki 
se pripravljajo za prihodnje leto. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Kdo še želi razpravljati? Ali se nihče 
več ne javlja k besedi? Ce je tako, potem razpravo lahko končamo. Besedo 
ima Boris Mikoš. 

Boris Mikoš: Mislim, da ne gre za to, da razpravljamo o stališčih in 
nasprotnih stališčih. Ko bomo dobili popolno besedilo razprave, bomo videli, 
kaj od vseh danih predlogov lahko upoštevamo v tej fazi obravnave zakona, 
glede na to, da bi morali zakon sprejeti pred koncem leta. 

Predsedujoči Marjan Orožen: S tem smo razpravo o 4. točki končali 
in prehajamo na obravnavo 5. točke dnevnega reda, to je osnutek 
zakona o dopolnitvi zakona, o komunalnih taksah. 

Obrazložitev zakona smo že poslušali v skupni obrazložitvi. Predlagatelj 
osnutka je izvršni svet. 

Pričenjam razpravo o tej točki dnevnega reda. Kdo želi besedo? (Ne javi 
se nihče.) 

Glede na to, da se nihče ne javlja k besedi, ugotavljam, da k osnutku tega 
zakona ni pripomb in mnenj. Končujem razpravo o osnutku zakona o dopolnitvi 
zakona o komunalnih taksah. 

Prehajamo na obravnavo 8. točke dnevnega reda, to je osnutek 
zakona o upravnih taksah. 

Obrazložitev ste že slišali. Predlagatelj je izvršni svet. Prehajamo na obrav- 
navo. Kdo želi besedo? Besedo ima delegat občine Mozirje Rudi Zager. 

Rudi Zager: Bom zelo kratek. Imam samo dve pripombi in sicer k 
zadnjemu odstavku 13. člena. Podpiramo tak način rešitve in predlagamo, da 
se varianta tretjega odstavka črta zaradi tega, ker menimo, da bo s sprejemom 
tega določila poslovanje upravnih organov ekspeditivnejše. Razen tega predla- 
gamo, da se sprejme varianta k 15. členu, ker menimo, da je prav, da tisti, ki se 
pritožuje na drugi stopnji, tudi plača takso. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima 
tovariš Marjan Dolenc, delegat občine Maribor. 

Marjan Dolenc: Imam samo pripombo tarife upravnih taks. 
Menim, da se mora razmisliti o tem, ali ne bi generalno valorizirah vseh 

upravnih taks ah pa vsaj taks za osnovne storitve, ki jih upravna služba opravlja 
državljanom, saj so že 4 do 5 let enake. Kot primer bi mogoče navedel nekatere 
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storitve, za katere menim, da so izredno poceni: izdajanje orožnega lista in pri- 
glasitev obrti, pa tudi cestne takse. 

Predlagam, da bi upoštevali moj predlog in razmislili o tem, da bi se neka- 
tere tarife vsaj deloma valoriziralo. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Se še kdo javlja k razpravi? Ugo- 
tavljam, da nihče. Besedo ima predstavnik predlagatelja tovariš Marjan Ekart, 
pomočnik republiškega sekretarja za finance. 

Marjan Ekart : Tovariš predsednik! Dobro bi bito, če bi zbor delegatov 
vendar zavzel stališče do vprašanja, ki sem ga postavil v uvodnem izvajanju. 
Gre namreč za tole: ali je v novem republiškem zakonu mogoče zadržati takšno 
ureditev, kot jo ima sedanji republiški zakon? V njem so na eni strani nave^- 
deni vsi taksni predmeti, torej tako tisti, za katere se plačujejo občinske takse, 
kot tudi tisti, za katere se plačujejo republiške upravne takse ali pa obe vrsti. 
Hkrati je v njem navedena tudi tarifa. Po veljavni ustavni ureditvi republika 
predpisuje sistem, vire in vrste davkov ter taks. To tudi pomeni, da republika 
lahko predpiše sistem taks, to je tudi vse vrste taksnih predmetov. Republika 
ima pravno podlago, da predpiše višino taks samo za tiste taksne predmete, za 
katere se plačujejo republiške upravne takse. Glede na to, da bo verjetno pri od- 
ločanju o tem, ali je možen in sprejemljiv takšen način, kot je predlagan ali ne, 
merodajno je predvsem mnenje zbora delegatov občin, sem postavil to vpraša- 
nje. Ali zbor delegatov občin soglaša s takšnim predlogom, kot je podan v zako- 
nu, po katerem naj bi republiški zakon v bodoče zaradi poenostavitve urejal vse, 
tako kot ureja doslej, ali pa bi morali zakon pripraviti tako, da se v njem nave1- 
dejo vsi taksni predmeti, tarife pa samo za tiste predmete, za katere veljajo tudi 
republiške takse. V vseh ostalih vprašanjih pa naj bi občinske skupščine odločale 
s svojim odlokom. To bi pomenilo, da mora vsaka občinska skupščina poleg 
odloka sprejeti tudi taksno tarifo. Mnenja smo, da je racionalno in zaradi ne- 
motenega pravnega prometa v merilu republike tudi smotrno, če imamo na 
področju upravnih taks določeno enotnost. To bi predstavljalo olajšanje prav- 
nega poslovanja občanov z upravnimi organi. 

V uvodu sem omenil tudi vprašanje, o katerem je govoril delegat iz Mari- 
bora, da smo tarifo sprejeli šele pred kratkim. Dobri dve leti sta, kar smo o tej 
tarifi razpravljali v republiški skupščini in smo bili zato mnenja, da sedaj ne 
bi izvedli splošne valorizacije teh tarif. Obveščam zbor delegatov, da. je geo- 
detska uprava pripravila svoj predlog geodetskih taks. Za ta predlog pa še ni 
odločeno, ali bo kasneje prišel kot predlog pred skupščino. 

Predseduj oči Marjan Orožen: Besedo ima tovariš Jožko Pirnar, 
občina Ljubljana-Bežigrad. 

Jožko Pirnar: Tovariši delegati! Mislim, da se predstavniki občin 
ne bodo posebno zavzemali za to, da bi sami pripravljali odloke s tarifnimi 
postavkami, če bodo skupščina in republiški organi pri sestavljanju teh pred- 
pisov upoštevali stališča delegatov občin. Mislim, da samoupravnost občine 
sploh ne bo kršena, če se bodo pri tem upoštevale naše želje. Zdi se mi, da je 
primerno, če so predpisi enotni za republiko. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Na vprašanje tovariša Marjana Ekarta 
smo slišali mnenje delegata iz občine Ljubljana-Bežigrad. Zeli še kdo razprav- 
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ljati? (Nihče.) Ugotavljam, da se zbor delegatov z njegovim mnenjem strinja in 
s tem razpravo o tej točki končamo. 

Prehajamo na obravnavo 7. točke dnevnega reda, to je osnutka 
zakona o sodnih taksah, ki ga je skupščini predložil v obravnavo izvršni svet. 

Osnutek zakona je bil poslan občinskim skupščinam dne 1. 12. 1971. Ali želi 
predlagatelj dati uvodno pojasnilo? Besedo ima tovariš Bojan Skrk, republiški 
sekretar za pravosodje in občo upravo. 

Bojan Škrk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Tudi 
ta zakon je pripravljen iz istih razlogov kot zakon o upravnih taksah. Zvezni 
temeljni zakon, ki preneha veljati 31. 12. 1971, je reševal sistemska vprašanja. 
Republika Slovenija ima republiški zakon o sodnih taksah iz leta 1969. S tem 
predlogom vnašamo sistemske rešitve, ki so bile v temeljnem zakonu, v re- 
publiški zakon. 

Samo nekoliko bi. želel objasniti osnovno< dilemo, ki je v tem zakonu. V 1. 
in 10. členu je varianta o tem, ali naj bodo sodne takse enotne, to je samo 
republiške, in tudi vir republiškega proračuna. S tem je vezano tudi vprašanje 
financiranja občinskih sodišč in tožilstev iz sredstev republiškega proračuna. 
Postavlja se. vprašanje, ali naj bo sistem takšen, kot je bil doslej, ko imamo 
občinske sodne takse in republiške sodne takse. Iz republiškega proračuna se 
financirajo okrožna in redna, gospodarska sodišča, vrhovno sodišče in višje 
gospodarsko sodišče, okrožna ter republiško javno tožilstvo. Občinska sodišča 
in občinska javna tožilstva pa se financirajo iz občinskih proračunov. Izvršni 
svet je pripravil predlog, da se vse pravosodne ustanove, torej tudi občinska 
sodišča in tožilstva, financirajo iz republiškega proračuna. Komisija za pravo- 
sodje Socialistične republike Slovenije je že konec leta 1970 zavzela stališče, da 
je treba tako urediti financiranje pravosodja in je dala nalogo republiškemu 
sekretariatu za pravosodje, da to vprašanje pripravi tako, da bi financiranje 
občinskih sodišč in tožilstev lahko prenesli na republiko že s 1. januarjem 1972. 

Tudi v razpravi v organih republiške skupščine je odbor za družbeni sistem 
in notranjo politiko zavzel isto stališče, včeraj pa tudi zakonodajno-pravna ko- 
misija. Obveščam tovariše delegate o tem, da je odbor za družbenopolitični 
sistem in notranjo politiko republiškega zbora zavzel stališče, da naj bi se 
zneski tarif iz leta 1969 valorizirah, kar je v smislu razprave delegata iz Ma- 
ribora. V zakonu ni bistvenih sprememb, sodnih taks so oproščene krajevne 
skupnosti, ki doslej niso bile. Sprejeli smo tudi pripombo, ki jo je dala zakono- 
dajno-pravna komisija, da bi proti odmeri sodne takse na prvi stopnji dopustili 
pritožbo na drugostopenjsko sodišče, ne pa kot je predvideno v 42. členu, da je 
pritožba dopustna na upravni organ občine. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Pričenjam razpravo delegatov o tej 
točki dnevnega reda. Besedo ima tovariš Marjan Dolenc, delegat občine Maribor. 

Marjan Dolenc: Prosim, da mi tovariši delegati oprostijo, da se po- 
novno javljam k besedi. Mariborska skupščina mi je naročila, da na zasedanju 
delegatov občin povem nekatera dejstva. Zadovoljen sem, ker je govornik pred 
menoj povedal, da je že doseženo soglasje, da se glede sodnih taks sprejme 
enotna republiška zakonodaja. 
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V Mariboru menimo, da je to še toliko bolj upravičeno, ker ima že doslej 
od 60 občin v Sloveniji kar 58 občin usklajene sodne takse. Zato ni nobenega 
razloga, da bi preostali občini imeli svoje sodne takse. Popolnoma pravilno je, 
da se uvedejo enotne sodne takse. 

Zelo sem tudi vesel, da v Mariboru predlagamo valorizacijo tarif sodnih 
taks. Menimo, da bi valorizirali takse v zadevah ločitev. Prav nobenega razloga 
ni, da so takse pri ločitvah tako nizke. Posebno zasebne tožbe in razveze zakona, 
kar dežujejo na sodišča. Zaradi tega tudi ni nobenega razloga, da sodne takse 
ne bi povečali. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Hvala. Prosim, kdo še želi razprav- 
ljati? Besedo ima tovariš Vinko Haložan, delegat občine Logatec. 

Vinko Haložan: K tej točki imam pripombo v imenu predstavnikov 
občin Cerknice, Logatec, Idrija in Vrhnika. Predstavniki teh občin smo se se- 
stali včeraj. Dajem pripombo, da ni mogoče še obdržati take delitve dohodkov 
od sodnih taks, kakršna je sedanja. 

Območja občin, in sodišč so sicer res zaokrožena, to pa še ne pomeni, da mo- 
rajo občani kupovati sodne taksne vrednotni.ee na območju svoje občine. Vsi 
vemo, da ima večina odvetnikov, ki opravljajo občanom, odvetniške storitve, 
svoje sedeže v mestih, kjer so sedeži okrajnih sodišč. Pri nas velja to za Ljublja- 
no, ki je republiški center. Predstavniki omenjenih občin trdimo, da odvetniki 
večino vrednotnic kupujejo tam, kjer jim je to najbližje. Zaradi tega se ne 
moremo strinjati, da bi se dohodek od taks delil tako kot doslej. Številne so 
občine, ki imajo v primerjavi ž izdatki za financiranje svojih sodišč komaj nekaj 
več kot 30 °/o dohodkov od prodaje taksnih vrednotnic. 

Zato predlagamo, naj se 10. člen tega zakona sprejme tako, kot je zapisano 
v besedilu, to je brez variante, ki je v nadaljevanju prve vrste tega člena: »Do- 
hodek od republiških sodnih taks naj bo dohodek republike.« V obrazložitvi 
k osnutku zakona je tudi napisano, zakaj je predlagana prva varianta oziroma 
zakaj je predlog brez variante. 

Kolikor to ne bi bilo sprejeto, predlagam, da, se delegati zavzemajo za to, 
da bi se dohodki od republiških sodnih taks delili občinam tako, da bi se zbirali 
vsi dohodki od sodnih taks pri tisti podružnici službe družbenega knjigovodstva, 
kjer so sedeži okrožnih sodišč. Potem bi se ta dohodek lahko delil med tiste 
občine, ki financirajo' občinska sodišča. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Ugo- 
tavljam, da se nihče več ne javlja k besedi. Zeli morda razpravljati še pred- 
stavnik predlagatelja? (Ne želi.) 

Končujem razpravo o tej točki dnevnega reda in prehajamo na obravnavo 
8. točke dnevnega reda, h kateri, smo uvodno obrazložitev že slišali. 
Gre za osnutek zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks, ki ga je 
skupščini predložil v obravnavo izvršni svet. 

Gradivo smo vam poslali 1. 12. 1971. Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Se nihče ne javlja k besedi? Javlja se tovariš Rudi Zager, delegat občine Mo- 
zirje. 

Rudi Zager: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Imam 
nekaj konkretnih pripomb k osnutku tega zakona. 



7,20 Zasedanje delegatov občin 

Najprej pripomba k 2. členu. Če želimo res energično odpravljati socialne 
razlike, menimo, da bi bilo prav, da bi neobdavčeni dohodek znašal 1,5 milijo- 
na S din, pri dodatnem republiškem davku iz delovnega razmerja. 

K 3. členu imamo tole pripombo: Sredstva, ki jih republika odstopa občinam 
in jih le-te smejo uporabiti za kritje svojih obveznosti za zdravstveno zavaro- 
vanje socialno ogroženih kmetov in drugih obveznosti do skladov skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja kmetov, naj bi občine smele uporabljati — kolikor 
jih ostane po kritju teh obveznosti — tudi za kritje obveznosti v zvezi s sta- 
rostnim zavarovanjem kmetov. Ni popolnoma jasno —■ ker gre za varianto zad- 
njega odstavka •— ah varianta zadnjega odstavka tretjega odstavka izključuje 
tako uporabo sredstev za kritje obveznosti občin do kmetov. Predlagamo, da bi 
bilo v zakonu zapisano, da morajo občine ta sredstva uporabiti predvsem za 
kritje primanjkljaja sklada zdravstvenega zavarovanja, preostala sredstva pa 
smejo uporabiti za kritje obveznosti v zvezi s starostnim zavarovanjem kmetov. 

Podpiramo varianto k 8. členu, ki predvideva davek v višini petkratnega 
katastrskega dohodka od gozdnih zemljišč, ker menimo, da s tem prispevamo 
k odpravi socialnih razlik. 

K 10. členu podpiramo predlog, da se določi znesek za vzdrževanje dru- 
žinskega člana v 181. členu navedenega zakona v višini 8000 din, kar pomeni, 
da se zviša od sedanjih 5000 na 8000 din. 

Druge navedene predloge v celoti podpiramo. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Kdo želi razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Ugotavljam, da se nihče več ne javlja k besedi. Želi morda razpravljati 
še predstavnik predlagatelja? (Ne želi.) 

Potem končujem razpravo o tej točki dnevnega reda. 

Prehajam na 9. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
laga zakona o vodnem prispevku za leto 1972. 

Gradivo smo poslali občinskim skupščinam dne 9. 12. 1971, ko je bil razšir- 
jen dnevni red današnjega zasedanja. 

Uvodno obrazložitev k predlogu zakona bo imel Boris Mikoš, republiški 
sekretar za urbanizem. 

Boris Mikoš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Gre za predlog zakona, ki ga sprejemamo vsako leto. Konec leta bo prene- 

hal veljati tudi sedanji temeljni zakon o vodah. Republika novega republiškega 
zakona o vodah ne more pripraviti do izteka tega leta. Zato bomo z ustavnim 
zakonom podaljšali njegovo veljavo. Z zakonom o vodnem prispevku je treba 
zagotoviti vire financiranja za prihodnje leto. 

V zadnjih letih smo zakon o vodnem prispevku sprejemali dvakrat, za 
vsako leto posebej. Ker letos preneha veljavnost zveznega zakona, ki je ome- 
jeval možnost razširitve vodnega prispevka, predlagamo z zakonom za leto 
1972 porazdelitev obveznega plačevanja vodnega prispevka, tako da se obveznost 
razširi na vse organizacije združenega dela. Kot veste, so doslej vodni prispevek 
plačevale le organizacije s področja elektrogospodarstva, industrije, rudarstva, 
komunale in obrti. Na to smo imeli stalno pripombe predvsem zaradi tega, ker 
je en del gospodarstva nosil breme celotne zaščite pred vodami in pred one- 
snaženjem voda. Sedaj razširjamo to breme predvsem na področju trgovine, 
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gostinstva, gradbeništva in prometa, to je na tista štiri področja, ki v vodnem, 
gospodastvu zelo veliko pomenijo. 

Poleg tega uvajamo tudi vodni prispevek za odvzem peska in proda iz struge 
ter iz obrežij naravnih vodotokov, jezer in zbiralnikov. Mislim, da je to potrebno, 
ker se vedno bolj razširja uporaba mineralnih snovi iz odprtih vodotokov, jezer, 
akumulacij in morskih obrežij. Pri tem se ponekod dela znatna škoda, ki jo je 
treba odstranjevati in odprte brežine urejati. 

Kljub temu, da je bilo veliko predlogov, da naj se uvede splošni vodni pri- 
spevek, smo menili, da v tem trenutku ne bi bilo uvajanje splošnega vodnega 
prispevka primerno. Dogovorili smo se za politiko, ki smo jo ubrali lani in za 
katero smo se tudi dogovorili. Predlagamo torej, da se tarifa vodnega pri- 
spevka za uporabljeno oziroma izkoriščeno vodo in za onesnaženo vodo poveča 
za 15 »/o. To je prav toliko, kot je bilo dogovorjeno lani. Seveda bom moral 
sprejeti vaš ugovor glede tega, da je povečanje vodnega prispevka bistveno 
manjše od povečanja cen gradbenih storitev. Res je, da smo se že lani znašli 
v enaki situaciji. Zaradi tega, da se ne bi dodatno in preveč obremenjevalo 
gospodarstvo, niso bile uvedene polne podražitve, ampak se gibljejo na nivoju 
predvidene rasti družbenega proizvoda. Predlagamo, da se z isto, to je povečano 
stopnjo, obremenijo tudi novi zavezanci. Iz obrazložitve boste lahko razbrali, 
da bi od dosedanjih zavezancev tako dobili 53 milijonov, od novih zavezancev 
pa 10 milijonov. To pomeni, da bi. nam. razširitev dala praktično 18 '"/o dodatnih 
sredstev, s katerimi, bi razpolagali v letu 1972. Ob koncu naj opozorim še na to, 
da glede na republiški srednjeročni program vodnega gospodarstva z zneskom 
64 milijonov din dohodkov še vedno zaostajamo za sredstvi, za katera smo pred- 
videvali, da bi morah z njimi razpolagati vsako leto. Po petletnem programu naj 
bi se zbralo skupaj 40 starih milijard din .oziroma osem milijard din na leto. 

Predlagamo torej, da se ne uvede splošni vodni prispevek, da se starim 
zavezancem poveča tarifa v letu 1972 za 15'°/o, da se razširi krog zavezancev in 
da povečane tarife veljajo tako za nove kakor za dosedanje zavezance. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Pričenjam razpravo o tej točki dnev- 
nega reda. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ugotavljam, da se nihče ne javlja 
k besedi. S tem lahko razpravo o 9. točki dnevnega reda končamo. 

Predlagam, da se glede na to, da smo pri kraju z obravnavo devet medse- 
bojno povezanih točk dnevnega reda, sedaj lahko dogovorimo o načinu obliko- 
vanja mnenj, stališč in predlogov zasedanja k tem prvim 9 točkam. Predlagam, 
da ustanovimo delovno skupino, ki naj se pooblasti, da strne vsa mnenja, sta- 
lišča in predloge z današnje razprave k vsem devetim točkam. Ta mnenja, sta- 
lišča in predloge naj posreduje republiškemu in gospodarskemu oziroma enot- 
nemu zboru delovnih skupnosti kakor tudi vsem občinskim skupščinam in 
skupščini mesta Ljubljane. Zeli morda kdo razpravljati o tem predlogu? (Ne 
javi se nihče.) Kdor je za takšno rešitev, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Hvala! 

Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet. Predlagam, naj skupina šteje 
pet članov. V skupino predlagam Zvonimira Bohteta iz Ljubljane, Stanka Kaj- 
diža iz Radovljice, Janeza Zajca iz Trebnjega, Marjana Dolenca iz Maribora in 
Janeza Bogataja iz Kamnika. 

Zeli kdo razpravljati o tem predlogu? (Ne.) Se s takšnim predlogom zase- 
danja delegatov strinjate? (Ni pripomb.) Ugotavljam, da je predlog sprejet in 
da so bili v skupino za oblikovanje mnenj in stališč k prvim devetim točkam 
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dnevnega reda 17.. zasedanja delegatov občin soglasno izvoljeni prej imenovani 
tovariši. 

Prosim, da se po koncu seje sestanejo in dogovorijo o nadaljnjem delu. 

Prehajamo na obravnavo 10. t o č k e dnevnega reda, to je osnutka 
zakona o starostnem zavarovanju kmetov. 

Osnutek je bil poslan občinskim skupščinam 1. 12. 1971. Njegov predlagatelj 
je izvršni svet. Uvodno obrazložitev k osnutku bo imel tovariš Vinko Hafner, 
podpredsednik izvršnega sveta. 

Vinko. Hafner: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupščina SR Slovenije je julija 1971. sprejela izhodišča za uvedbo starostnega 
zavarovanja kmetov in jih dala v javno razpravo. Ker so o njih obširno raz- 
pravljale tudi občine, družbenopolitične organizacije in kmetje, ne bom dajal 
nobene podrobne obrazložitve, temveč vas bom samo kratko opozoril na nekaj 
vprašanj, ki jih v primerjavi s prvotnimi izhodišči osnutek zakona nekoliko 
natančneje rešuje oziroma še vedno pušča odprte nekatere probleme. Šel bi po 
vrstnem redu členov. 

Najprej bi opozoril na točko 4 17. člena, ki postavlja vprašanje pravice do 
prejemanja pokojnine, povezano s prepustitvijo posestva nasledniku. Medtem 
ko smo bili v prvotnih izhodiščih še strogi in smo vezali pravico do pokojnine 
izrazito na pravico predaje posestva zavarovancu, ki bo nadaljeval s kmeto- 
vanjem, je v točki 4 tega člena izvedeno tako>, da ima kmet pravico do pokoj- 
nine, če izroči posestvo nekomu, ki bo nadaljeval kmetovanje oziroma ostal 
zavarovanec.. Lahko pa posestvo izroči tudi drugemu, ki ne bo zavarovanec, je 
pa pripravljen plačevati ustrezen prispevek od kmetije ali pa celo obdrži po- 
sestvo in dobi pokojnino, pod pogojem, da plačuje prispevek, ki pripada temu 
posestvu za uveljavljanje njegove pravice. Na tem smo ostali brezpogojno. V 
nasprotnem primeru bi se lahko zgodik>, da bi z razpadanjem in z delitvijo 
posestev ter s pojavom novega števila zavarovancev prišel sklad praktično že 
v nekaj letih v nenormalno razmerje. Se vedno obstajajo zahteve, da se z ni- 
čemer ne veže pravica do pridobivanja pokojnine v primeru, ko zavarovanec 
izpolni ustrezna leta. Dosedanji zakonski osnutek izhaja iz tako opredeljene 
pravice. 

Zakonski osnutek nekoliko natančneje kot dosedanji rešuje vprašanje tako 
imenovane varstvene pokojnine za kmete-borce. To je določeno v členih 24 do 
26. Tudi način financiranja razlik med varstveno pokojnino in med normalno 
starostno pokojnino, ki jo dobi kmet iz svoje osnovne pravice, je predviden 
v zakonu. Največ problemov v že pripravljenih izhodiščih kot tudi v javni 
razpravi se je pojavljalo v zvezi s problemom financiranja. Glede na to je 
zakonski osnutek, kot ste videli iz obrazložitve, mnogo natančnejši in zaradi 
tega za družbo kot tudi za kmete sprejemljivejši. Osnutek v osnovi izhaja iz 
stališča, da bodo poravnali celoten strošek svojega starostnega zavarovanja le 
premožnejši kmetje, torej kmetje, ki imajo 5000 din ali več katastrskega do- 
hodka. Pod tem znakom pa sta kmet in družba soudeležena pri financiranju 
tega zavarovanja sorazmerno z. zmogljivostjo kmeta. Dan je tudi predlog glede 
tega, koliko prispevajo kmetje v obliki pavšalnega prispevka, koliko v obliki 
tako imenovanega solidarnostnega deleža od katastrskega dohodka. Konstruk- 
cija financiranja je takšna, da pri približno 1000 din letnih stroškov odpade 
75'°/o na pavšalni znesek in 25% na prispevek od katastrskega dohodka. Ce se 
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pri tem upoštevajo vse važne okolnosti, se praktično s tem zniža tako imenovani 
solidarnostni del, ki ga prispevajo kmetje le na 14 do 16fl/o skupnih stroškov 
financiranja. Zato nismo sprejeli zahteve zveze skupnosti zdravstvenega zava- 
rovanja kmetov, ki je terjala v svojih stališčih omejitev te tako imenovane 
solidarnosti na največ Vs stroškov zavarovanja. V tem primeru bi vsaka soli- 
darnost nad 5000 din katastrskega dohodka praktično odpadla in bi torej tudi 
najpremožnejši kmetje poravnali enak znesek kot, manj premožni. Morda je 
ena najpomembnejših zadev pri urejanju financiranja dejstvo, da predlagatelj 
sprejema zahtevo kmetov, ki so jo izrazile tudi posamezne politične organi- 
zacije, to je, da se razmerje med udeležbo kmetov in družbenopolitičnih skup- 
nosti uravnava v istem razmerju. Od prvotnega stališča, da bi bil delež kmetov 
2/a, Vs pa delež družbe, je sedaj ob upoštevanju vseh pomembnih okolnosti 
delež obeh partnerjev praktično izravnan, tako da je približna udeležba družbe 
in kmetov po 50 '°/b. Določene so tudi obveznosti občin oziroma obveznosti repu- 
blike. Morda so še posamezna vprašanja, ki bi jih lahko uredili do sprejema 
zakonskega predloga, če bodo razprave na današnjem zboru delegatov in tudi 
skupščinskih zborih in njihovih odborih dale dopolnilne predloge, posebno v 
zvezi z odnosom krnet—družba in občine—republika. 

Med drugimi vprašanji bi omenil še določbe, s katerimi se uveljavljajo 
obdobje, v katerih se zakon začne izvajati. Formalno naj bi začel veljati takoj 
po sprejemu. Računamo, da bo to v začetku prihodnjega leta. V letu 1972 bi 
že zbirali prispevke ali vsaj večji del potrebnih prispevkov. V letu 1973 bodo 
najprej uveljavili pravico do starostne pokojnine kmetje, stari 75 let in več. 
V letu 1974 bi uveljavili pravico do starostne pokojnine kmetje, stari 70 let, 
v letu 1975 pa vsi drugi kmetje oziroma vsi upravičenci. Razlika bi bila samo 
pri kmetih-borcih, katerim bi pravico do starostne in , varstvene pokojnine v 
celoti zagotovili že v začetku leta 1973. 

Povedati moram, da smo ob vseh razpravah, ki smo jih imeli, ostali pri tej 
rešitvi z realnim ocenjevanjem družbenih in kmetovih možnosti. Vsako spre- 
minjanje teh zahtev oziroma pravic bi terjalo seveda tudi znatno večja sred- 
stva. Celo konstrukcija financiranja je tako postavljena do leta 1976. Kasneje 
se bodo morale uvesti nekatere spremembe v bilanciranju in višini prispevkov 
kmetov in pri delu, ki ga prispevajo družbenopohtične skupnosti. 

Mislim, da smo s tem predložili realno konstrukcijo uveljavitve in finan- 
ciranja zavarovanja, za katero kljub majhnemu obsegu pravic menimo, da je 
začetek tistega zavarovanja, ki naj bi ga kmet in družba postopoma razvijala 
ob večjih ekonomskih zmogljivostih in v daljni, prihodnosti tudi izenačila s pra- 
vicami zavarovanja delavcev. Vendar začenjamo to zavarovanje v skromnem 
obsegu, ki ga tudi kmet, ne glede na nizek obseg pravic, vendarle razume. 

To bi bila pojasnila k nekaterim izpopolnitvam, ki so vnesene v osnutek 
zakona. Pred nami je še sprejem zakonskega predloga, kar nam omogoča, da 
še popravimo nekatera določila. Kolikor bo potrebno dajati podrobne obrazk>- 
žitve, jih bom dal sam ali pa tovariš Franc Bricelj, svetnik sekretariata za 
delo, ki je največ sodeloval pri pravni in finančni pripravi tega zakona. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Pričenjam razpravo k tej točki dnev- 
nega reda. Besedo ima Alojz Metelko, delegat občine Trebnje. 

Alojz Metelko: Spoštovani delegati! V občini Trebnje je tekla ob- 
sežna razprava o zakonu o starostnem zavarovanju kmetov. 
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Moram reči, da sta Socialistična zveza in skupščina, ki sta, o tem razprav- 
ljali, pozitivno ocenili priprave na reševanje perečega problema. Pri tem pa se 
pojavlja bojazen, da je na naših nerazvitih področjih že z dosedanjimi davki 
kmet tako obremenjen, da bi težko prenesel še dodatno obremenitev. To je bila 
osrednja misel vseh razprav. 

V imenu skupščine občine Trebnje bom dal nekaj pripomb. 
Določilo druge točke 38. člena pravi, da občine kujejo primanjkljaj dohod- 

kov sklada, do katerega pride zaradi neizterjane obveznosti zavezancev pri- 
spevka za starostno zavarovanje kmetov, je za občino Trebnje, ki ima visok 
odstotek kmečkega prebivalstva, nesprejemljivo. Praksa kaže, da se pri sedanji 
obremenitvi kmečkih zavezancev dosega okoli 70 °/o letno izterjava vseh daja- 
tev. Nizek odstotek izterjav kaže na slabo materialno stanje kmečkih gospo- 
darstev v občini. Z uvedbo> prispevka za starostno zavarovanje bo gotovo izter- 
java prispevkov še slabša, kar pomeni večjo obremenitev občinskega proračuna. 
Visok prispevek občin zaradi neizterjanih prispevkov je v tistih občinah, ki 
imajo visok odstotek kmečkega prebivalstva in slab ekonomski položaj kmeč- 
kega gospodarstva. To so hkrati občine, ki se po zakonu štejejo med manj raz- 
vite. Glede na to, da občine ne bodo imele novih virov dohodkov, ne bodo mogle 
kriti niti neizterjanih prispevkov. Zato predlagamo, da bi pri nerazvitih občinah 
morala pri kritju neizterjanega prispevka sodelovati tudi republika in sicer 
najmanj z dvema tretjinama. To je naša prva pripomba. 

Kmetje so predvsem imeli pripombe glede delovanja. Tukaj je nejasnost, 
kaj bo v primeru, če lastnik izroči posestvo, sin pa pridrži zase preužitek. Kako 
bo tukaj s pokojnino? Pripombe so tudi, da ni upoštevano invalidsko zavaro- 
vanje. Danes, ko je v kmetijstvu čedalje več mehanizacije, so tudi večje mož- 
nosti poškodb in zato bi morali upoštevati tudi invalidsko pokojnino. Nekateri 
mladi kmetijski proizvajalci imajo pomisleke predvsem glede solidarnostnega 
faktorja pri večjih kmetijah oziroma pri tržnih proizvajalcih. S 1. januarjem 
1972 bomo dobili sekretariat za kmetijstvo, ki bo pripravil načrt, koliko kmetij 
bomo uredili na področju občine oziroma republike Slovenije. 

Sedaj se postavlja vprašanje predvsem pri mlajših kmetih, kaj bodo do- 
segli, če bodo 25 let vplačevali prispevek, kot je določeno v osnutku zakona, 
saj bi šele po 65. letu starosti dobili minimalno pokojnino 259 din, kar je precej 
nespodbudno. Kakor so mi nekateri povedali, se želijo čimprej zaposliti, ker 
bodo potem pokojninsko zavarovani in jim tega prispevka ne bo treba plačati. 
Mislim, da je solidarnost potrebna, vendar bi morala biti tudi pri tako določeni 
pokojnini diferenciacija, kakršno pozna delavsko zavarovanje. V nasprotnem 
primeru bomo prišli v protislovje, predvsem zaradi tako imenovanih tržnih 
proizvajalcev. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Kdo še želi besedo? Besedo ima to- 
variš Ciril Jurčič, delegat občine Grosuplje. 

Ciril Jurčič: Spominjam se, da je na zboru delegatov občin dne 
4. 12. 1969 predsednik izvršnega sveta Stane Kavčič na predlog delegata iz 
Trebnjega, da se uvede pokojninsko zavarovanje kmetov, dejal, da pri sedanjih 
materialnih zmogljivostih zasebnih kmetijskih proizvajalcev o pokojninskem 
zavarovanju kmetov še ne moremo govoriti, ampak moramo z blagovno tržno 
politiko ter z garantiranimi cenami in krediti krepiti materialni položaj kme- 
tijskih proizvajalcev in tako omogočiti osnovo za tako zavarovanje. Skupščina 



17. zasedanje 725 

občine Grosuplje je to stališče v celoti sprejela in ga podprla. Danes lahko 
ugotovimo, da se materialni položaj zasebnih kmetijskih proizvajalcev v naši 
občini — verjetno pa tudi v nekaterih drugih občinah — ni izboljšal in da ni- 
majo več možnosti, da bi lahko krili dajatve za starostno zavarovanje. Na- 
sprotno, dejal bi, da se je položaj zasebnih kmetijskih proizvajalcev celo precej 
poslabšal. Če upoštevamo- izhodišča zbiranja sredstev družbene potrošnje v letu 
1972 in glede na to, kar moramo s temi dohodki financirati, je položaj v občin- 
skem proračunu občine Grosuplje zelo težak in verjetno je tak položaj tudi v 
drugih občinah, ki so bile po sprejetih kriterijih uvrščene med manj razvite. 
Naša občina ni uvrščena v manj razvite, pa kljub temu ugotavljamo, da iz 
sredstev občinskega proračuna sploh ne moremo participirati pri pokojninskem 
zavarovanju kmetov, ker niti tistih zadev, ki jih po zakonu moramo nujno fi- 
nancirati iz proračuna, ne moremo kriti, ker bomo letos verjetno komaj imeli 
zadosti sredstev ali pa sploh ne bomo sprejeli proračuna. 

Tudi pri sedanji družbeni potrošnji v občini, ki je na relativno nizki ravni, 
skupščina občine ne bi mogla prevzeti novih bremen. Skupščina občine dvomi, 
da bi lahko republika prevzela razliko v financiranju za vse tiste občine, ki 
same ne bi mogle zagotoviti sredstev za pokojninsko zavarovanje kmetov. V 
primeru, če so sredstva zagotovljena, smo za to, da se zakon sprejme takoj. 
Kolikor sredstva niso zagotovljena, teh dodatnih obveznosti ne moremo spre- 
jeti. V tem primeru menimo, je sprejem takega zakona zdaj še prezgoden, 
dokler se z raznimi sistemskimi rešitvami občinam ne zagotovi taka materialna 
podlaga, da bomo potem res lahko financirali ta sklad. V nasprotnem primeru 
bodo nastali izredno veliki problemi, ki jih ne bomo mogli rešiti. 

Kolikor se bo kljub temu sprejel osnutek zakona, pa menimo, da 39. člen 
ni dovolj preciziran. Se posebej bi omenil 24. člen. Ta člen določa osnovo za 
varstveni dodatek kmetov-borcev. Z njim jim zagotovimo varstveni dodatek. 
Na drugi strani pa jim ga v primeru, da so bili lastniki kmetijskih zemljišč, 
katerih katastrski dohodek presega 800 dinarjev, vzamemo. To se zgodi, po- 
sebno v primerih, kjer so kmetije kmetov-borcev oddaljene od tržnih središč, 
pa imajo zemljo, na kateri je katastrski dohodek 800 din. Na takem zemljišču 
kmet ne more rediti niti ene koze. Kot je bilo že prej povedano, prinaša obde- 
lovanje zemlje, ki ima celo malo višji katastrski dohodek, le njegov dodatni 
dohodek, ker od tega sploh ne more živeti. Vemo, da vsem, kmetom, celo takim, 
ki imajo samo 800 dinarjev katastrskega dohodka, tako jemljemo pravico za 
zdravstvenega zavarovanja kmetov, ker jih ne priznavamo za kmete. Katastrski 
dohodek 800 din pri uveljavljanju pravice do varstvenega dodatka kmetov- 
borcev sploh ni sprejemljiv. Sprejemljiv bi bil le tako, da se črta prvi del te 
točke. Tako bi ostalo le besedilo: »če nima niti on sam niti njegov zakonec 
nobenih prispevku in davku zavezanih dohodkov.« Nikakor pa ne bi mogli kot 
merilo uporabiti 800 din katastrskega dohodka. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Besedo ima tovarišica Mara Lukanc, 
delegatka občine Kamnik. 

Mara Lukanc: Tovariši delegati! Imamo samo dva predloga k osnutku 
zakona o starostnem zavarovanju kmetov. S prispevkom v določenem odstotku, 
to je s solidarnostnim prispevkom, naj se obremenijo vsi posestniki zemlje in 
ne samo kmetijski zavarovanci. Tako bi nekoliko izenačili tržne cene oziroma 
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proizvodne stroške kmetijskega proizvajalca in po drugi strani bi morda tudi 
omejili še nadaljnje drobljenje kmečkih posestev. 

Sicer se strinjamo oziroma zagovarjamo stališče zveze skupnosti zdrav- 
stvenega zavarovanja kmetov, da se kmete razbremeni za plačilo oziroma zne- 
sek prispevka za starostno zavarovanje pri odmeri davka iz osebnega dohodka 
od kmetijske dejavnosti. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Besedo ima tovariš Viktor Seitl, dele- 
gat občine Radlje ob Dravi. 

i 
Viktor Seitl: Tovariši delegati! Verjetno bi bilo umestno opozorilo 

o sposobnosti občin za sofinanciranje, da tudi pri pokojninskem zavarovanju 
kmetov ne bi bile občine glavni krivci za nelikvidnost bodočih skladov pokoj- 
ninskega zavarovanja kmetov. 

Doslej so nam očitali, da je politika občin kriva za nelikvidnost skladov 
zdravstvenega zavarovanja kmetov, čeprav sem trdno prepričan, da je temu 
kriv ekonomski položaj in da je to glavni vzrok za nelikvidnost teh skladov, 
ne pa politika občin. Prav gotovo bo podobno tudi pri tem zakonu, tako da bo 
ekonomska zmogljivost kmetov tista, ki bo v največji meri vplivala na lik- 
vidnost ali nelikvidnost skladov oziroma na možnost kritja vseh predpisanih 
obveznosti. Osnovno, kar ne moti samo kmete, ki iskreno razmišljajo o bodo- 
čem pokojninskem zavarovanju, ampak tudi ljudi v občinah, je dejstvo, da. je 
odločno premalo uveljavljen princip solidarnosti. Če se bo praksa uporabila pri 
delavskem zavarovanju, potem bi morali imeti nekaj kategorij delavskega za- 
varovanja. Zavezanci z visokimi osebnimi dohodki nikakor ne bi soglašali s 
tem, da plačajo enak odstotek kakor tisti, ki so na eksistenčnem minimumu. 

To vprašanje smo deloma razrešili z nekaterimi drugimi posegi, med njimi 
je tudi prispevek družbenopolitičnih skupnosti. Prav gotovo bi. bil privrženec 
mnenja, ki smo ga slišali tudi v javni razpravi, da je zakon o pokojninskem 
zavarovanju potrebno sprejeti in da je realneje dati 250 din mesečne pokoj- 
nine, kakor čakati pet ali morda več let in potem dati 500 din pokojnine itd. 

Mislim, da ni prehuda zahteva, če povem, da je treba obveznosti družbeno- 
političnih skupnosti že pred sprejemam, zakona zelo jasno opredeliti. V bilanci 
sredstev je ta zadeva nejasna in verjetno je tako z določenim namenom. Repu- 
blika je že doslej dajala določena sredstva za bonitete, ki jih daje za kmete- 
borce za priznavalnine, za zdravstveno zavarovanje itn. Sedaj je vse to zajeto 
v postavki 45 milijonov din, pri čemer niso označene sedanje obveznosti. Ne 
vemo tudi, kakšne bodo obveznosti iz sedaj predloženih predpisov. 

Mislim, da bi morali biti načelni do vprašanj, ki zadevajo razreševanje od- 
nosov med republiko in občinami.. Nemogoče je spričo obveznosti in položaja, 
v katerem smo, sprejemati predpise in brez jasno predvidenih posledic nala- 
gati občinam obveznosti, ki jim kratko in malo ne bodo kos. Zato sem uvodoma 
izjavil, da se moramo sedaj zavedati, da ne morejo biti krivci le občine, kolikor 
zakon ne bo realiziran tako, kot pričakujemo. Jasno se mora opredeliti, da re- 
publika sprejema obveznosti za kritje beneficij pri posameznih kategorijah 
zavarovancev. Beneficirane pogoje zavarovanja je potrebno ovrednotiti pred 
sprejemom zakona. Prav tako je treba vnaprej ovrednotiti obveznosti občin, 
da se ugotovi, kaj te obveznosti za občine pomenijo. Sprejem takšnega predpisa 
brez vnaprej predvidenih posledic lahko le poveča dvom o njegovi realizaciji. 
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Ravno tako ne bi smeli dovoliti, da bi se uresničili dvomi, ki se sedaj izražajo 
pri kmetih. Jasno mora biti, da res iskreno želimo sprejeti takšen zakon, ki 
bo dejansko zagotovil vse materialne pogoje za izvedbo starostnega zavarovanja 
kmetov. Najhujše je dejstvo, da so v letošnjem letu, ko je začel veljati zakon 
o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva pre- 
bivalstva, občine prevzel precejšnje obveznosti za kritje stroškov zdravstvenega 
zavarovanja za kategorijo nezavarovanih občanov in za kmetijske zavarovance, 
ki ne morejo plačati tega prispevka. 

Te obveznosti občine komaj zmagujejo. Iz dneva v dan smo pod pritiskom 
skladov zdravstvenega zavarovanja kmetov, ki od nas zahtevajo, koliko bi lahko 
primaknili k razliki med njihovimi dohodki in izdatki oziroma kako bi svoje 
obveznosti do skladov realizirali. Na drugi strani ugotavljamo, da je glede na 
položaj kmetijskih zavarovancev težko izterjati predpisane prispevke za zdrav- 
stveno zavarovanje. 

Dejansko se postavlja vprašanje, do kakšne mere smo še vedno zagovorniki 
stališč, da morajo, tako občine kot tudi republika nekaj več prispevati k zdrav- 
stvenemu zavarovanju kmetov, kot so doslej, in po novem še k starostnemu 
zavarovanju kmetov. 

Čeprav se lahko sliši in morda razume demagoška ali politična nezrela 
trditev, da kmetje iskreno in upravičeno pričakujejo na sedanji stopnji raz- 
voja od družbe večjo pomoč in večje subvencije kot skromno povračilo za tisto, 
kar so nekoč dajali, ko je bila naša družba še industrijsko nerazvita. 

K temu cilju bi morah biti usmerjeni napori pri nadaljnji razpravi o za- 
konskem predlogu, da bi se dosegli osnovni cilji, zlasti tisti, ki imajo poudarjeno 
socialno noto. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Kdo še želi besedo? Besedo ima pred- 
stavnik predlagatelja tovariš Vinko Hafner, podpredsednik izvršnega sveta. 

i Vinko Hafner: Tovarišice in tovariši delegati! Večina vaših pripomb 
ni novih. Podane so bile že v dosedanji razpravi in deloma so tudi že upošte- 
vane. Nekatera vprašanja bomo v smislu vaših pripomb do sprejema predloga 
zakona še obdelali. 

Ne delamo si iluzij glede finančne sposobnosti kmeta in družbe, zlasti ne 
v primeru nekaterih manj razvitih občin. Stvar naše nadaljnje obdelave je, 
kako bomo izpeljali tudi tako imenovano republiško prelivanje, da bi mogli 
realizirati ta zakon. Vendar povem, da brez slehernega napora in rizika, ki bi 
ga morale pri tem sprejeti tudi najnerazvitejše občine, tega ni mogoče uvelja- 
viti: Nekatere instrumente in razmerja moramo postaviti tako, da je občina 
zainteresirana za doslednejšo izterjavo prispevkov za ureditev racionalnega poj- 
movanja, kaj je socialno ogrožen kmet in podobno. V nasprotnem primeru 
lahko občina brez teh instrumentov v celoti prevalijo stroške na republiko, ki 
bi delovala kot nekakšen odprt račun. To moramo upoštevati, čeprav vemo, da 
to pomeni, pritisk na že tako šibka sredstva občin. 

Ko bomo sprejeli končni predlog zakona, bomo sprejeli tudi ustrezen od- 
lok, s katerim bodo kvantificirani kriteriji, ki so dani v zakonu. Moram vas 
opozoriti na težavo, ki nam je že do sedaj onemogočila solidno finančno pla- 
niranje. Ta težava je v nejasnosti, kakšna merila bodo na posameznih območjih 
upoštevana pri definiranju pojma: »socialno ogrožen kmet«. Kateri konkretni 
kriteriji bodo uporabljeni, ah pa bo to procent izterljivosti prispevka. Z dolo- 



728 Zasedanje delegatov občin 

čenimi rezervami bo možno te stvari še pred končno uveljavitvijo zakona pre- 
cizneje določiti. 

Moram vas opozoriti, da bo glede tolikšnega prelivanja sredstev vendarle 
dosežena določena, čeprav skromna, krepitev ekonomske zmogljivosti kmetov. 
Res je, da se pokojnine nanašajo na stare kmete in še to v nizkem znesku. 
Zaradi tega bo seveda krepitev ekonomske zmogljivosti bolj opazna pri naj- 
nižjih dohodkovnih kategorijah starih kmetov. Kljub vsemu gre za znatno pre- 
livanje, s katerimi bo kmečki populaciji vrnjen vsaj del sredstev, često v dru- 
gačnem razmerju, kot se bodo sredstva v skladu dotekala. 

Tovariši delegati! Ko boste imeli pred seboj končno besedilo predloga za- 
kona in drugih instrumentov, ki so z njim povezani, boste lahko dokončno 
opredelili, ali na primer lahko' občine Grosuplje, Trebnje ali Radlje prenesejo 
tako obremenitev ali ne. Ne smemo omahovati, rešitve bomo našli, kot smo jih 
že za marsikaj, če le ne bomo odlašali z začetkom. Obseg pravic kmetov v 
starostnem zavarovanju je že tako zelo minimalen, da se skoraj ne more ime- 
novati starostno zavarovanje. Kljub temu pa je zateoek tega, kar bi želeli v 
bodočnosti ustvariti za kmeta. To je odvisno seveda tudi od kmetove produk- 
tivnosti dela in zmogljivosti družbe. 

S tem sem zelo pavšalno odgovoril na nekaj temeljnih vprašanj, ki ste jih 
postavili v razpravi. V odgovoru na vprašanje, ali je to zavarovanje stimulativno 
ali nestimulativno za mlade kmete glede na predvideno nizko pokojnino, na 
katero bodo morali še dolgo čakati, kljub temu pa plačevati precejšen znesek, 
bi opozoril, da bo pokojnina, ki jo bo kmet sprejel, ko se bo upokojil čez 20 ali 
pa 30 let, tudi nekajkrat večja, kot je izhodiščna pokojnina. 

Če bi se kmet vključil v delavsko zavarovanje, je treba vedeti, da. bi razen 
v primeru invalidnosti šele pri 20 letih pokojninske dobe dobil pravico do sta- 
rostne pokojnine. S tem zakonom se veliki populaciji — 40 000 ali nekaj več 
kmetov — zagotavlja praktično takojšen prehod na starostno zavarovanje brez 
kakršnega koli poprejšnjega zbiranja sredstev, ker gre za soudeležbo družbe in 
kmetov pri financiranju starostnega zavarovanja kmeta res ob zelo nizki po^- 
kojnini. Zaradi tega menimo, da je zavarovanje spodbudno tudi za mladega 
kmeta, čeprav je zanj v začetku samo dodatna obremenitev. S tem je obre- 
menjen tudi delavec — sicer za večji obseg pravic in za daljšo pokojninsko 
dobo — od trenutka, ko vstopi v delovno razmerje. Vendar so delavcem te pra- 
vice zagotovljene šele v precej poznem življenjskem obdobju. 

Glede tako imenovanega solidarnostnega prispevka, ki se — kot je rekel 
tovariš Seitl —■ že tako omejuje na zelo nizek odstotek od skupnega zneska, po- 
trebnega za financiranje, bi vendarle omenil, da se šele pri 1500 din katastrskega 
dohodka podvoji znesek, ki ga mora plačati kmet. Ta prispevek doseže lahko naj- 
več pri naj premožnejših kmetih, ki jih je zelo malo. To pomeni, da je solidarnost 
omejena, računajoč na to, da tudi od premožnejšega kmeta ne moremo pobirati 
previsokega odstotka in s tem povečati obsega solidarnosti. Najbrž smo sedaj 
določili realno razmerje, ki ga predvideva zakon. 

Glede 39. člena in odgovornosti občine za neizterljivost prispevkov bi morali 
določiti poprečno izterljivost. Iz tega bi se moral videti položaj občine in razmerje 
nasproti republiki. 

Vprašanje invalidskega zavarovanja je načel tovariš Metelko iz. Trebnjega. 
Bržkone je položaj tak, da bo prva pravica, ki jo naj bi uveljavili z dopolnilnim 
zavarovanjem, kasneje pa z rednim obveznim zavarovanjem, pravica do invalid- 
skega zavarovanja, to je za najnižjo starostno pokojnino prva pravica, ki jo je 



17. zasedanje 729 

treba realizirati. Zdaj, ko barantamo za zelo skromna družbena sredstva in sred- 
stva kmetov, te pravice ne moremo zagotavljati. Gotovo pa bo prva pred drugimi 
pravicami, s katero bo treba razširiti kmečko starostno zavarovanje. To smo tudi 
upoštevali. 

Tovariš Jurčič je omenil cenzus 800 din kot pogoj za uveljavitev pravice do 
varstvenega dodatka. Glede tega so nas opozorili drugi dejavniki, še posebej pa 
republiški odbor Zveze borcev in komisija za borčevske zadeve pri skupščini. 
Verjetno bomo to spremenili, in cenzus občutno zvišali. S tem bomo omogočili 
pretežni večini kmetov-borcev, da prejemajo varstveni dodatek. 

Kar se tiče razbremenitve prispevka za starostno zavarovanje, pri osnovi na 
podlagi katere se odrejajo davki, je to vprašanje izračunov in končne ureditve 
celotnega sistema prispevkov in davkov, ki ga moramo v prihodnjem letu izba- 
lansirati do kraja, tako pravno kot tudi ekonomsko in tehnično uravnovesiti. 
Takrat bomo videli, kaj in kako reševati to vprašanje. 

Glede prispevka nekmetov, lastnikov zemljišč, pa moram povedati, da že 
sedaj v bilanci računamo na povečanje njihovega prispevka, ki bi bil namenjen 
za financiranje starostnega zavarovanja kmetov. Čeprav tudi tu ne moremo pre- 
tiravati, ker je končno treba na teh kmetijah še delati, da bi dale dohodek. Samo 
zemlja še ne daje dohodka, zato moramo biti realni v tem pogledu, koliko lahko 
obremenjujemo zemlji nekmetov. 

To bi bili vsi odgovori na vaše pripombe. Kot. sem na kratko že povedal, 
bomo ob pripravi končnega predloga zakona še do konca obdelali nekatera vpra- 
šanja. Kot sem razumel razpravo, razen enega tovariša, ki je povedal svoje re- 
zerve, vendarle večina vztraja pri, tem, da se izvedejo predložene ideje osnutka 
zakona. Istega mnenja je tudi predlagatelj. Mislim, da bo skupščina to naše 
stališče končno realizirala. 

Predsedujoči Marjan Orožen: S tem končujem razpravo o tej točki. 
Predlagam, da pooblastimo oba overitelja zapisnika, izvoljena na začetku 

današnjega zasedanja, da strneta mnenja, stališča ter predloge iz današnje raz- 
prave in jih pošljeta republiškemu in socialno-zdravstvenemu zboru naše skup- 
ščine ter vsem občinskim skupščinam in skupščini mesta Ljubljana. 

Želi morda kdo razpravljati o tem predlogu? (Ne želi.) Ugotavljam, da je 
predlog sprejet. Je kdo proti? (Nihče.) 

S tem končujem 17. zasedanje delegatov občin in se vam zahvaljujem za 
sodelovanje. 

(Zasedanje je bilo končano ob 14.20.) 



SKUPJSJ.B. ŠE|I; 

gospodarskega, prosvetno-kulturnega in socialno-zdravstvenega zbora 

(22. novembra 1971) 

Predsedoval: Miloš Poljanšek, 
predsednik prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 11. uri. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Pričenjam skupno sejo vseh treh 
zborov — gospodarskega zbora, prosvetno-kulturnega zbora in socialno-zdrav- 
stvenega. zbora in prosim tovariša podpredsednika skupščine SR Slovenije 
dr. Jožeta Brile j a, da da uvodni ekspoze k predlaganim spremembam ustave 
SR Slovenije. Prosim! 

Dr. Jože Brile j : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Skupna komisija vseh zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja je 
na svoji seji 12. aprila letos dala pobudo republiškemu zboru skupščine SR 
Slovenije, naj da predlog, da se začne postopek za spremembo ustave SR Slo- 
venije. Republiški zbor je sprejel pobudo skupne komisije za ustavna vpra- 
šanja. Gospodarski zbor, prosvetno-kulturni zbor in socialno-zdravstveni zbor so 
predlog republiškega zbora sprejeli na ločenih sejah v začetku maja. V skladu 
s sklepom republiškega zbora je ustavna komisija pripravila besedilo osnutka 
ustavnih amandmajev k ustavi SR Slovenije in ga v začetku avgusta pred- 
ložila republiškemu zboru, da določi osnutek sprememb ustave SR Slovenije. 
Hkrati je ustavna komisija dala republiškemu zboru predloženo besedilo 
osnutka v predhodno javno razpravo s tem, da ga je objavila v tisku in pova- 
bila družbenopolitične organizacije, da razpravo organizirajo. Republiški zbor 
je nato na svoji seji 9. septembra določil osnutek ustavnih amandmajev od 
XXV do XLVII k ustavi SR Slovenije in ga dal v javno razpravo do 15. okto- 
bra tega leta. Po izrecni ustavni določbi (drugi odstavek 2. točke amandmaja 
X k ustavi SR Slovenije) morajo obravnavati osnutek sprememb ustave, ki 
ga določi in da v javno razpravo republiški zbor, tudi drugi zbori in sicer po 
končani javni razpravi ter dati o njem svoje mnenje. 

Na današnjih ločenih sejah zborov delovnih skupnosti naj bi torej ti zbori 
dali mnenje o osnutku predloženih ustavnih amandmajev. V smislu tretjega 
odstavka že navedene točke veljavnega ustavnega amandmaja določi repu- 
bliški zbor predlog sprememb ustave potem, ko dobi mnenje drugih zborov. 
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Tovarišice in tovariši! Menim, da pred današnjo razpravo v zborih o osnut- 
ku ustavnih amandmajev ni treba dajati podrobne obrazložitve njihovih izho- 
dišč in vsebine glede na to, da je podrobno obrazložitev predloženega osnutka 
ustavnih amandmajev dal že predsednik skupne komisije vseh zborov Skup- 
ščine SR Slovenije za ustavna vprašanja tovariš Sergej Kraigher v svojem 
ekspozeju na seji republiškega zbora dne 9. septembra. Obrazložitev je bila v 
smislu sklepa republiškega zbora tudi objavljena kot sestavni del gradiva za 
javno razpravo. Tovariš Kraigher je takrat v obrazložitvi opozoril na izhodišča, 
S katerih je ustavna komisija pristopila k zasnovanju osnutka ustavnih amand- 
majev, kakor tudi na momente, ki so bistveno vplivali na vsebinsko delo ustavne 
komisije in ki naj bi tudi v nadaljnjem delu imeli pomembno vlogo tako pri 
oceni predlaganih kot pri iskanju in oblikovanju boljših in učinkovitejših re- 
šitev. Naj vas še spomnim, da je bila o osnovnih načelih, na katerih temeljijo 
že sprejeti zvezni ustavni amandmaji, opravljena široka razprava tako v slo- 
venski javnosti kot tudi v naši skupščini, da se je o izhodiščih za spremembe 
republiške ustave obširno govorilo ob priliki, ko se je sprejemala pobuda za 
začetek postopka in zato sem prepričan, da se strinjate, da vsega tega ni treba 
ponavljati.. Vseeno pa mi dovolite, da ponovno opozorim le na nekatere vidike. 

Spremenjeni odnosi, ki nastajajo v družbenoekonomski bazi hkrati s spre- 
membami v odnosih med republikami in federacijo, so postavili na dnevni red 
potrebo, da se ustavnopravno opredeli odgovornost tako federacije kot republik 
in avtonomnih pokrajin za njihov in skupen družbeni razvoj na eni strani, na 
drugi strani pa odgovornost in razmerja med republiškimi organi, skupščino, 
njenim izvršnim svetom in upravo, občinami i.n krajevnimi skupnostmi ter 
samoupravnimi skupnostmi. 

V pripravi ustavnih amandmajev je ustavna komisija izhajala iz samo- 
upravljanja kot družbenoekonomskega bistva družbene ureditve Slovenije in 
Jugoslavije, ki mora imeti odločilen pomen tako pri ustavnopravnem oprede- 
ljevanju republike kot države in samoupravne skupnosti kot pri opredeljevanju 
vseh odnosov v republiki. Izhajala je iz samoupravnega položaja delavca in 
delovnega človeka v združenem delu in v mestu prebivanja in njegovi odločilni 
vlogi v razpolaganju s pogoji in rezultati dela ter iz na teh osnovah zgrajenega 
novega položaja republike, ki zagotavlja njeno suverenost in enakopravnost ter 
polno nacionalno afirmacijo interesov narodov in narodnosti Jugoslavije. 

Ustavne spremembe narekuje tudi potreba, da se ustvarijo ustavnopravni 
pogoji za izkoreninjenje preživelih osnov in oblik etatizma v našem samouprav- 
nem socialističnem sistemu, ki so eden od glavnih vzrokov gospodarske nesta- 
bilnosti in inflacijskih gibanj ter hkrati dejavnik, ki tudi onemogoča ali vsaj 
bistveno otežkoča samoupravno sporazumevanje in dogovarjanje ter na tej 
podlagi družbeno planiranje za daljšo dobo. 

Mislim, da ni odveč poudariti, da se je k spremembam republiške ustave 
pristopilo ne samo z vidika, da se v republiki ustvarijo ustavne možnosti za 
izvedbo zveznih ustavnih amandmajev, ampak tudi z vidika, da se čimbolje 
izrazijo bistvene spremembe, ki so nastale v položaju republike in specifičnosti, 
ki zahtevajo ureditev v republiški ustavi. Izhajajoč iz take koncepcije, je ustav- 
na komisija v pripravi osnutka ustavnih amandmajev formulirala ne samo tiste 
določbe, ki neposredno izražajo osnovna načela, za katere so se narodi in na- 
rodnosti Jugoslavije dogovorili in jih zapisali v zvezne ustavne amandmaje, 
ampak je na podlagi skupnih temeljnih načel že v tej fazi predložila nekatere 
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rešitve tako, kot je menila, da ustrezajo potrebam družbenega razvoja v naši 
republiki. 

V predloženem osnutku ustavnih amandmajev ima nedvomno zelo velik 
pomen opredelitev Socialistične republike Slovenije kot države, ki temelji na 
suverenosti slovenskega naroda in na oblasti in samoupravljanju delavskega 
razreda in vseh delovnih ljudi, in kot socialistične samoupravne demokratične 
skupnosti delovnih ljudi in občanov, slovenskega naroda ter italijanske in mad- 
žarske narodnosti. V skladu s temeljnimi določbami predloženega amandmaja 
XXV so oblikovane določbe amandmajev na družbenoekonomskem področju 
in na področju družbenopolitičnega sistema. Zvezni ustavni amandmaji, ki ure- 
jajo temeljne družbenoekonomske odnose (amandmaji XXI, XXII, XXIII in 
XXIV), so zaradi svojega pomena prevzeti v besedilo osnutka ustavnih amand- 
majev k republiški ustavi. Ti zvezni amandmaji so kot skupen dogovor repu- 
blik in pokrajin, narodov in narodnosti prišli v zvezno' ustavo, prav pa je, da 
se glede na odgovornost republike za razvoj socialističnega samoupravnega 
sistema v republiki in federaciji, s tem pa tudi odgovornost republike za razvoj 
družbenoekonomskih odnosov, te določbe vključijo tudi v republiško ustavo. 

Dovolite mi, da povsem na kratko nakažem nekatere posebnosti v pred- 
loženem osnutku. Na področju družbenoekonomskih odnosov bi v primerjavi 
z zveznimi ustavnimi amandmaji opozoril samo na naslednje značilnosti: 

Predvideno je, da je samoupravna interesna skupnost pravna oseba. Opre- 
deljeno je, kdaj je mogoče z zakonom začasno omejiti razpolagalno pravico 
delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela z delom sredstev družbene 
reprodukcije oziroma kdaj je mogoče predpisati obvezno združevanje teh sred- 
stev za financiranje tistih potreb družbene reprodukcije, za katere je to dok>- 
čeno z družbenim planom SR Slovenije. Dalje je predlagano, da zakon lahko 
določi pogoje glede uporabe skupnih sredstev za pomoč organizacijam zdru- 
ženega dela, če zaidejo v izredne ekonomske težave, če se s samoupravnimi 
sporazumi in družbenimi dogovori ne dosežejo cilji, ki so opredeljeni v ustavi. 

V posebnem amandmaju se ureja dejavnost organizacij združenega dela, 
ki so posebnega družbenega pomena. Da se zavarujejo splošni družbeni interesi, 
pravice občanov v krajevni skupnosti in v občini in pravice delovnih ljudi v 
organizacijah združenega dela do storitev, s katerimi se neposredno zadovo- 
ljujejo njihove življenjske potrebe, se lahko z zakonom oziroma z odlokom 
občinske skupščine na podlagi zakona določajo zadeve ah dejavnosti organizacij 
združenega dela, ki so posebnega družbenega pomena. Z zakonom oziroma od- 
lokom občinske skupščine na podlagi zakona se lahko določijo temeljni pogoji 
za delo in način upravljanja ter poslovanja teh organizacij. 

V amandmajih je posebna določba, da o razvoju in poslovanju organizacij 
združenega dela odločajo delavci v temeljnih organizacijah združenega dela 
neposredno na zborih delavcev in z referendumom ali po organih upravljanja, 
ki jih sami izvolijo in jim poverijo določene funkcije upravljanja. 

Posebna določba se nanaša na združevanje organizacij združenega dela v 
zbornice. 

Na področju samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov je speci- 
fična določba, da zakon lahko predpiše obveznost, da se začne postopek za skle- 
nitev samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov, ter načela tega po- 
stopka. 

V amandmaju o samostojnem osebnem delu občanov z delovnimi sredstvi 
v njihovi lastnini so navedene nekatere dejavnosti (kmetijska, obrtna, gostin- 
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ska, turistična), kjer je zajamčena svoboda takega dela, medtem ko druge de- 
javnosti določa zakon. Dalje je tu specifična določba, da se delovnim ljudem, 
ki z osebnim delom samostojno opravljajo umetniško ali drugo kulturno, raz- 
iskovalno ali drugo podobno dejavnost, zagotavlja na način, ki ga določa zakon, 
soodločanje pri ustvarjanju pogojev za delo ter razpolaganje z rezultati nji- 
hovega d^la. 

V posebni točki je obravnavan položaj kmetov; tu se je skušalo zagotoviti, 
da postanejo zadruge v resnici organizacije kmetov in kmetje, ki svoje delo in 
svoja delovna sredstva združujejo z organizacijo združenega dela, enakopravno 
S člani take organizacije sodelujejo pri upravljanju skupnih zadev in sood- 
ločajo o delitvi skupno ustvarjenega dohodka. 

Poleg skupine amandmajev, ki obravnavajo temeljne družbenoekonomske 
odnose, se druga skupina amandmajev na družbenoekonomskem področju na- 
naša na odgovornost republike pri zagotovitvi enotnega jugoslovanskega trga. 
V sklopu teh amandmajev je predvidena kompenzacija tudi v okviru republike. 
V zvezi z narodno banko je specifična določba, da narodna banka v skladu 
z republiškim zakonom izvršuje določena finainčno-tehnična opravila za druž- 
benopolitične skupnosti. V amandmaju o službi družbenega knjigovodstva je 
poudarjena preventivna vloga te službe. 

Na področju financiranja je v amandmajih razmejeno, da se z davki zado- 
voljujejo tiste splošne družbene potrebe, ki se financirajo iz proračunov druž- 
benopolitičnih skupnosti, s prispevki pa se zadovoljujejo potrebe v samo- 
upravnih interesnih skupnostih. 

Poseben osnutek amandmaja obravnava financiranje v krajevni skupnosti. 
Komunalni sistem in v tem okviru tudi vloga in položaj krajevnih skupnosti 
je sicer predmet druge faze ustavnih sprememb, vendar pa je predlagana do- 
ločba o zadovoljevanju neposrednih potreb delovnih ljudi in občanov v kra- 
jevni skupnosti tesno povezana z določili amandmajev, ki urejajo odnose v 
delitvi dohodka ter položaj temeljnih organizacij združenega dela in je iz 
tega razloga tudi vprašanje financiranja krajevne skupnosti vključeno že v to 
fazo. 

V skladu z opredelitvijo republike in interesov, ki jih delovni ljudje in 
občani uresničujejo v republiki, so v osnutku posebnega amandmaja določene 
pravice in dolžnosti, ki jih republika izvršuje po republiških organih in orga- 
nizacijah. V skladu s tem naj bi bila opredeljena tudi zakonodajna funkcija 
republike. Na tem področju je posebnost osnutka v tem, da so primeroma 
navedene zadeve, ki se urejajo z zakonom, in da je predvidena možnost izda- 
janja splošnih zakonov. Predviden je tudi postopek, ko se urejajo z zakonom 
tudi druge zadeve, ki v amandmaju niso izrecno navedene. V primerih, ko 
republika ureja zadeve, ki niso navedene v ustavnih amandmajih, morajo dati 
o tem predhodno mnenje delegati občin, pri sprejemu splošnega zakona pa je 
potrebno soglasje zasedanja delegatov občin, pri enih in drugih zakonih pa 
tudi kvalificirana večina poslancev. 

V zvezi z volitvami dveh članov predsedstva SFRJ velja poudariti predla- 
gano določbo, po kateri predlaga kandidate skupščini SR Slovenije Socialistična 
zveza delovnega ljudstva, po poprej opravljenem postopku kandidiranja, v ka- 
terem pa seveda sodelujejo^ vsi samoupravni in družbenopolitični dejavniki. 

V osnutku amandmajev se ureja tudi sodelovanje SR Slovenije z drugimi 
republikami in pokrajinami bodisi v neposrednih stikih bodisi v organih fede- 
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racije glede zadev, ki jih lahko zvezni organi urejajo samo na podlagi soglasja 
republik in pokrajin. 

V amandmajih se urejajo tudi vprašanja splošnega ljudskega odpora. Opre- 
deljena je tudi vloga republike pri določanju in izvajanju zunanje politike 
SFRJ in pri sodelovanju z drugimi državami, mednarodnimi organi in organi- 
zacijami. Občine in organizacije združenega dela in druge organizacije sode- 
lujejo s tujimi in mednarodnimi organi in organizacijami v okviru zunanje 
politike SFRJ in mednarodnih pogodb. Varstvo ustavne ureditve ter zagotav- 
ljanje osebne in premoženjske varnosti občanov je opredeljeno kot pravica in 
dolžnost občanov in organizacij združenega dela ter družbenopolitičnih skup- 
nosti. 

V skladu z novim položajem in odgovornostjo republike v federaciji in za 
njen lasten razvoj so predlagane tudi nekatere spremembe glede organov v 
republiki. Predlagana je ustanovitev novega organa, predsedstva skupščine SR 
Slovenije, ki naj bi v smislu predlaganega osnutka z obravnavo vprašanj sploš- 
nega političnega pomena usklajevalo stališča o teh vprašanjih in dajalo pobudo 
za njihovo obravnavo v skupščini, v izvršnem svetu, v družbenopolitičnih in 
samoupravnih skupnostih ter organizacijah. Z določbami v predlaganem osnut- 
ku se krepi vloga izvršnega sveta s tem, da bi bili v prihodnje republiški se- 
kretarji člani izvršnega sveta in da bi imel izvršni svet splošno pooblastilo za 
izdajanje izvršilnih predpisov. 

Tovarišice in tovariši! O poteku javne razprave o osnutku predloženih 
ustavnih amandmajev gotovo ni treba veliko govoriti, saj ste bili vsi na ta ali 
oni način v to razpravo aktivno vključeni. Prek tiska, radia in televizije ste 
lahko spremljali potek razprave v celotni Sloveniji. V gradivu za sejo zborov 
ste prejeli tudi stališča predsedstva in izvršnega odbora republiške konference 
Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije o javni razpravi o osnutku 
amandmajev k ustavi Socialistične republike Slovenije. Dovolite mi, da s teh 
stališč poudarim ugotovitev, da je razprava o osnutku amandmajev k ustavi SR 
Slovenije, ki jo je organizirala Socialistična zveza, zajela vse bistvene politične 
in družbene dejavnike, od krajevnih organizacij SZDL in sindikalnih organizacij 
v delovnih organizacijah, občinskih političnih organizmov do republiških poli- 
tičnih in družbenih struktur. Glavna karakteristika te razprave je po mojem 
mnenju politična podpora in odobravanje osnovne smeri predloženih ustavnih 
pregledu so upoštevane vse tiste pripombe in predlogi, ki jih je ustavna komi- 
amandmajev ter volja, da jih uresničimo. Hkrati je bilo v razpravi ustvarjeno 
tudi politično razpoloženje in dana spodbuda za drugo fazo ustavnih sprememb, 
ko bo potrebno izoblikovati novo republiško ustavo. 

Pred seboj imate tudi pregled pripomb in predlogov v javni razpravi. V 
sija prejela do konca oktobra, torej še pol meseca po končani javni razpravi. 
K vsemu že povedanemu naj še dodam, da so delovni ljudje in občani raz- 
pravljali o ustavnih amandmajih z vidika problemov, ki jih vsak dan čutijo 
bodisi v širšem bodisi v svojem ožjem družbenem okolju. 

Ustavna komisija še ni razpravljala o pripombah in predlogih, danih v 
javni razpravi. Pač pa so delovne skupine naše ustavne komisije spremljale 
javno razpravo, analizirale predloge, pripombe in mnenja ter oblikovale svoja 
stališča o tem, kaj po njihovem mnenju kaže sprejeti v besedilo predloga ustav- 
nih amandmajev. V imenu ustavne komisije torej v tem trenutku še ni mogoče 
dati ocene ali pa zavzeti stališča do podanih predlogov v javni razpravi ah pa 
nekatere od teh predlogov posebej poudarjati. 
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Šele po današnjih sejah gospodarskega, prosvetno-kulturnega in socialno- 

zdravstvenega zbora bo skupna komisija vseh zborov skupščine SR Slovenije 
ustavna vprašanja na podlagi javne razprave in mnenj zborov delovnih 

skupnosti pripravila besedilo predloga ustavnih amandmajev k ustavi SR Slo- 
venije in ga predložila republiškemu zboru, da določi predlog ustavnih spre- 
memb, ki naj bi bile predvidoma sprejete že v decembru tega leta. 

Kakor pa lahko vidite iz pregleda pripomb in predlogov v javni razpravi, 
so bila v javni razpravi zelo poudarjena vprašanja, ki se nanašajo na individual- 
no in kolektivno odgovornost, opredelitev temeljne organizacije združenega dela, 
minulo delo, socialno diferenciacijo-, razvoj Slovenije in v'tem okviru še posebej 
razvoj nezadostno razvitih območij v republiki, krajevno skupnost in občino, 
samoupravne interesne skupnosti, dejavnosti posebnega družbenega pomena, 
samoupravne sporazume in družbene dogovore, intervencijo na področju sred- 
stev družbene reprodukcije, osebno delo občanov z delovnimi sredstvi v njihovi 
lastnini in še posebej položaj kmetov, enotni trg, financiranje družbenopolitičnih 
skupnosti, vlogo Socialistične zveze in drugih družbenopolitičnih organizacij, 
funkcije republiških organov in posebej še zakonodajno funkcijo ter predsed- 
stvo skupščine in izvršni svet. 

Ko bodo po današnjih sejah na razpolago še mnenja zborov, bo mogoče 
ustavni komisiji sprejeti stališča o besedilu predloga ustavnih sprememb. Na 
današnjih sejah zborov bodo navzoči tudi tovariši, ki so ves čas aktivno sode- 
lovali v delovnih skupinah ustavne komisije in bodo po potrebi lahko dali tudi 
pojasnila o tem, kako so potekala, v delovnih skupinah razmišljanja in predlogi 
za oblikovanje besedila predloga amandmajev. 

Naj na koncu navedem še to, da je posebna podskupina ustavne komisije 
pripravila tudi besedilo osnutka ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amand- 
majev in da bo tudi ta osnutek obravnavala ustavna komisija na svoji prvi 
seji in ga nato predložila, republiški skupščini. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Dr. Jožetu Brileju se zahvaljujem 
za obrazložitev k osnutku ustavnih amandmajev, ki smo jo pravkar slišali. 

Končujem sejo- vseh treh zborov, gospodarskega, prosvetno-kulturnega in 
socialno-zdravstvenega, pri čemer vas seznanjam, da bo gospodarski zbor čez 
pol ure nadaljeval delo v prostorih izvršnega sveta, prosvetno-kulturni zbor 
v mali dvorani takoj in prav tako tudi socialno-zdravstveni zbor takoj v tej 
veliki dvorani. Hvala lepa! 

(Seja je bila končana ob 11.25.) 
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Poročila odborov in komisij, ki k temeljnemu aktu ne predlagajo sprememb 
ali dopolnitev in ki v svoji obrazložitvi ne navajajo vsebinsko novih argu- 
mentov, so v prilogah označena samo z navedbo odbora ali komisije, ki je 

poročilo pripravil, ter z datumom in opravilno številko poročila 

PISMENA VPRAŠANJA POSLANCEV 

Dušan Horjak, 
poslanec republiškega zbora 

Svet gorenjskih občin je na zasedanju 14. 10. 1971 v Tržiču razpravljal 
o gradnji avtocete državna meja—Podkoren—Kranj—Ljubljana s predorom 
skozi Karavanke ter sprejel sklep, da poslanci gorenjske regija postavijo v 
skupščini SR Slovenije naslednje poslansko vprašanje: 

1. Zakaj ni bil izvršen sklep skupščine SR Slovenije, da se do konca 
leta 1970 izdela tehnična dokumentacija za cesto državna meja—Podkoren— 
Kranj-—Ljubljana—Bregana ter predor skozi Karavanke? 

2. Kdo je odgovoren, da se ta sklep skupščine SR Slovenije ni realiziral 
pravočasno? 

3. Ali se proučuje način financiranja gradnje te ceste s predorom? 
4. Zakaj izvršni svet SR Slovenije ali sam ali prek pristojnih organov 

ni skušal poiskati vseh možnosti za osvojitev skupnega programa predora skozi 
Karavanke s pristojnimi avstrijskimi oblastmi? 

To poslansko vprašanje utemeljujemo z naslednjim: 
Z odlokom o finančnem vprašanju za financiranje projektiranja novih 

cestnih odsekov v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 9/69) je bilo določeno, 
da se izdela za cesto državna meja pri Podkorenu—Kranj—Ljubljana—Bregana 
investicijski program in idejni projekt, za predor skozi Karavanke pa investi- 
cijski program ter idejni in glavni projekt, vse do konca 1970. leta. 

Ker je zakonsko določen termin že potekel, ter smo prejeli informacijo, da 
se tehnična dokumentacija ne pripravlja, ampak se celo proučujejo druge 
variante, so predsedniki gorenjskih občin obiskali predsednika izvršnega sveta 
Slovenije Staneta Kiavčiča zaradi ugotovitve, koliko so informacije glede more- 
bitnih sprememb zgoraj citiranega odloka utemeljene. 

Predsednik izvršnega sveta Stane Kavčič je odločno zagotovil, da niso v tej 
zadevi nastopili nobeni novi momenti, ter da je odveč vsa bojazen glede spre- 
membe sprejetega programa s strani skupščine SR Slovenije. 
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Po tem razgovoru smo prejeli avtentično informacijo o sestanku pod- 
komisije za urbanizem in prostorsko planiranje in odbora za turizem in urba- 
nizem štirih dežel (Furlanije, Koroške, Hrvaške in Slovenije), ki je bil 5. in 6. 
maja v Crikvenici, kjer je samo zabeleženo, da so se načrti za predor skozi 
Karavanke zaenkrat opustili, češ da bodo vse tri države postavile skupni prehod 
s carino v bližini Trbiža. Nadalje nam je znana informacija z »Avstrijskega 
dneva cest«, ki ga je priredilo avstrijsko Društvo za ceste z Dunaja v dneh 
17. do 19. maja 1971, da v tamkaj predloženih referatih ni bila omenjena 
nobena zvezna cesta proti Sloveniji vse do leta 1980, sam predor skozi Kara- 
vanke sploh ni bil na tem posvetu omenjen, razen, da je bil nakazan v besedilu 
v publikaciji, ki so jo ob tej priliki izdali. 

Dalje smo ugotovili, da izvršni svet SR Slovenije niti sam niti prek pristoj- 
nih organov ni kazal iniciative in ni poiskal vseh možnosti za izdelavo skup- 
nega programa predora skozi Karavanke s pristojnimi avstrijskimi organi. 

Na podlagi teh dejstev gorenjske občinske skupščine in občani Gorenjske 
utemeljeno sumijo, da se skuša reševati ta izredno pomemben problem gorenj- 
ske regije brez sodelovanja gorenjskih občin in v nasprotju z že sprejetim pro- 
gramom slovenske skupščine. Temu postopku se čudimo še toliko bolj, ker so 
prav gorenjske občinske skupščine glede na težko finančno stanje bile priprav- 
ljene pristati, da se v prvi fazi zgradi le dvopasovna cesta, da bi vsaj delno 
rešili težko prometno situacijo na Gorenjskem. 

Mislimo, da ni potrebno posebej utemeljevati potrebe po izgradnji gorenj- 
ske avtoceste s predorom, če je o tem že razpravljala skupščina SR Slovenije 
in sprejela zgoraj citirani odlok. 

Vendar kljub temu ponovno poudarjamo, da razvoj gorenjskega gospodar- 
stva, vse večja povezava med proizvajalnimi organizacijami Gorenjske, pove- 
čana izmenjava blaga in drugih dobrin, dalje dvig življenjskega standarda ter 
izredni turistični promet v zadnjih letih, tu na vstopnih vratih za Slovenijo, 
Jugoslavijo in Balkan sploh, zahtevajo hiter, ekonomičen in kvaliteten prevoz. 
Tak prevoz bi tudi omogočil povečanje mednarodne menjave v obeh smereh 
ob tako izraziti tranzitni legi Gorenjske. 

To utemeljitev in zahtevo gorenjske regije priznavajo danes vsi cestno- 
prometni strokovnjaki in ustanove pri nas. 

Zato utemeljeno zahtevamo, da izvršni svet SR Slovenije da konkreten 
odgovor na zgoraj postavljeno vprašanje. 

Ivan Kreft, 
poslanec republiškega zbora 

Se vedno velja predpis, ki določa, da ni dovoljeno začeti nobene investi- 
cije v družbenem sektorju, če niso v celoti zagotovljena finančna sredstva. 
Kljub takemu predpisu pa je vse več primerov investiranja brez zagotovljenih 
sredstev, zato investitorji kratko malo ne poravnavajo svojih obveznosti do 
izvajalcev, kar povzroča slednjim velike težave. Res je, da zaradi hitrega nara- 
ščanja cen realnega predračuna skoraj za nobeno investicijo ni mogoče sesta- 
viti, vendar se ne bi smelo dogajati, da bi bili edine žrtve takih nemogočih 
razmer izvajalci investicijskih del, ki ne morejo in ne morejo priti do že za- 
služenega denarja. 

47 
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V svoji razpravi o gospodarskih gibanjih letos oktobra, ki ni imela nobe- 
nega učinka, sem argumentirano kritiziral to nevzdržno stanje, danes pa po- 
stavljam poslansko vprašanje v zvezi s konkretnim primerom: 

Kot izhaja iz priloge, dolguje RTB-BOR EM Maribor (Hidromontaža) 
6 514 025 dinarjev. To je največji, ne pa edini dolg EM Hidromontaži, ki je 
zaradi tega v težkem položaju ter med drugim ne more redno izplačevati oseb- 
nih dohodkov. 

Vprašujem: Kako namerava naša republika zaščititi delovne organizacije, 
ki morajo v svojo in družbeno škodo neprostovoljno kreditirati gospodarske 
organizacije drugih republik za več tisoč milijonov dinarjev? 

Kdo bo prizadetim delovnim organizacijam zagotavljal sredstva za izpla- 
čilo osebnih dohodkov? 

Ali se bo narodna banka zopet poslužila emisije, kot je to storila nedavno 
v korist jugoslovanskih želenic, s čimer je kršila komaj sprejeta določila k 
zvezni ustavi? 

Miha Prosen, 
poslanec republiškega zbora 

Tednik TT — tedenska tribuna je v svoji 39. številki z dne 27. septembra 
1971 med drugim priobčil članek tovarišice Bernarde Rakovec »Družinske po- 
kojnine neupravičeno nizke«? 

V tem članku opisuje sodbo vrhovnega sodišča SR Slovenije v zadevi dru- 
žinske upokojenke Julke Molekove iz Ljubljane. 

Med drugim ugotavlja, da je v pripisu omenjene sodbe med drugim re- 
čeno: 

»S to sodbo vrhovnega sodišča SR Slovenije v Ljubljani so razveljavljene 
vse nepravilno odmerjene pokojnine vdovam z družinsko pokojnino od 1. 1. 
1970 dalje« ... 

Prosim, da mi predstavnik republiškega sekretariata za pravosodje in 
oboo upravo SR Slovenije odgovori na naslednji vprašanji: 

— Ali dejstvo, da so razveljavljene vse nepravilno odmerjene pokojnine 
vdovam z družinsko pokojnino od 1. 1. 1970 dalje, ne nalaga pristojnim za- 
vodom za socialno zavarovanje, da sami preverijo izdane odločbe in nepravilno 
odmerjene družinske pokojnine popravijo? 

— Ali je stališče republiškega zavoda za socialno zavarovanje, da bodo 
popravili pokojnine le tistim družinskim upokojenkam, ki bodo to posebno 
zahtevale, pravilno? 

Vljudno prosim, da mi predstavnik sekretariata za pravosodje in občo 
upravo odgovori na postavljeni vprašanji na naslednji seji našega zbora. 

Rado Pušenjak, 
poslanec republiškega zbora 

Tretja seja konference Zveze komunistov Slovenije je sprejela — žal z 
večletno zamudo — izredno pomembna stališča o socialnem razlikovanju. 

Mnogo problemov, ki jih nakazujejo sprejeta »stališča«, bo moč rešiti v 
smislu predlogov v naši skupščini. Ne dvomim, da obstaja za to najboljša 
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volja, čeprav se zavedam, da bo tudi odpor, ker bo pač treba iskati kritje za 
reševanje številnih še nerešenih socialnih vprašanj. 

Ob tej priliki ugotavljam, da tudi v našem zboru v zadnjih letih ni bilo 
malo kritik v zvezi s socialnim razlikovanjem, pa tudi predlogov za njihovo 
razrešitev. Mnogo ukrepov je naša skupščina v zadnjih letih tudi sprejela. 

Kljub temu, da sem prepričan, da bo izvršni svet dosledno izvajal poli- 
tiko Zveze komunistov tudi glede sklepov njene 3. konference in v tem smislu 
v čim krajšem času predlagal rešitev organom skupščine, prosim izvršni svet, 
da razloži, kako namerava pristopiti k reševanju problemov, ki jih omenjajo 
»stališča« 3. konference. Zanima me zlasti, ali bo izvršni svet izdelal v tej zvezi 
kompoleten program, v kakšnem času in ali ga bo predložil skupščini. 

Tone Remc, 
poslanec republiškega zbora 

Prosim, da posredujete predsedniku skupščine SR Slovenije naslednje po- 
slansko vprašanje: 

»Občinska konferenca SZDL občine Ljubljana-Center je na svoji seji spre- 
jela predlog, naj se v možnem kratkem času predloži zborom skupščine SR 
Slovenije v razpravo poročilo o delu slovenske delegacije v zboru narodov 
zvezne skupščine in naj se to poročilo, potem ko ga bo predsedstvo skupščine 
SR Slovenije verificiralo in bodo O' njem razpravljali skupščinski zbori, v 
ustrezni obliki tudi objavi v dnevnem tisku. 

Glede na politični trenutek, ko je potrebno sedaj realizirati vsebino spre- 
jetih zveznih ustavnih amandmajev, in v tem pogledu seveda tudi valorizirati 
prizadevanja in rezultate dela naših predstavnikov v zvezni skupščini, prosim 
za odgovor na vprašanje: 

Kdaj in v kakšni obliki je možno realizirati. ta predlog?« 
Prosim, da predsedstvo skupščine SR Slovenije v smislu 109. člena po- 

slovnika skupščine SR Slovenije razpravlja o vsebini poslanskega vprašanja 
in posreduje svoj odgovor na prihodnji seji republiškega zbora. 

Ivan Gole, 
poslanec gospodarskega zbora 

Zasledujoč rezultate uvozne bilance, ki nam dokazuje, da preveč uvažamo 
in premalo izvažamo, prihajamo do spoznanja, da je posledica -take politike 
negativna bilanca v zunanji trgovini. 

Iz podatkov gospodarske zbornice SR Slovenije povzemam, da smo v Slo- 
veniji leta 1969 uvozili 1000 ton in leta 1970 1854 ton gradbene konstrukcije 
za industrijske objekte. V Jugoslaviji pa so podatki mnogo večji in to: leta 
1969 smo uvozili 16 792 ton, v letu 1970 pa 24 286 ton. 

Omenjena uvozna količina predstavlja naslednjo dinarsko vrednost: 

1969 1970 

Za Jugoslavijo 
Za Slovenijo 

109 093 000 
7 967 000 

161 418 000 
14 490 000 
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Na podlagi prikazanih rezultatov postavljam izvršnemu svetu SR Slove- 
nije naslednje poslansko vprašanje: 

1. Kaj sta naš izvršni svet in zvezni izvršni svet že ukrenila in kaj še 
nameravata, da bi se uvoz omenjenih proizvodov omejil? Vsem nam je znano, 
da so naše tovarne zmožne izdelati tudi še tiste količine, ki se sedaj uvažajo. 

2. Zakaj carinski ukrepi ne ščitijo domačega proizvajalca gradbenih kon- 
strukcij, tako kot je to urejeno za avtomobilsko industrijo? 

3. Zakaj se dovoljuje uvažati brez soglasja gospodarske zbornice? 
Menim, da ni gospodarsko in sistemsko upravičeno, da delovne organiza- 

cije, ne glede na to, kako so prišle do deviz, kupujejo konstrukcijo za indu- 
strijske objekte z deviznimi sredstvi, ki jih naše gospodarstvo nujno potrebuje 
za uvoz repromateriala in opreme, katero naša industrija še ne izdeluje, je pa 
velikega pomena pri uvajanju sodobnejše tehnologije v naši proizvodnji. 

Ivan Kuder, 
poslanec gospodarskega zbora 

Prosim, da posredujete republiškemu izvršnemu svetu naslednje poslansko 
vprašanje: 

Zaradi pomanjkanja obiralcev hmelja je kmetijski kombinat Žalec začel 
opremljati hmeljarje — kooperante s hmeljskimi obiralnimi stroji. 

V ta namen se ustanavljajo strojne pogodbene skupnosti. V te se vključuje 
večje število hmeljarjev, sorazmerno njihovim hmeljskim,površinam in kapa- 
citetam obiralnih strojev. Hmeljarji, člani strojno pogodbenih skupnosti, finan- 
cirajo nabavo strojev, potrebnih drugih priključkov in postavitev strojnih lop 
iz lastnih sredstev in iz posojil hranilnice in posojilnice kmetijskega kombinata. 

Obiralne stroje in potrebne priključke nabavlja strojno pogodbenim skup- 
nostim kmetijski kombinat Žalec oziroma organizacija kmetov v kombinatu. 
Odprto ostaja vprašanje plačila zveznega davka za obiralne stroje in priključke, 
ker le ti v 83. a členu pravilnika o evidenci o prometu, obračunavanju in pla- 
čevanju prometnega davka (Ur. list SFRJ, št. 53/69 in 24/71) niso posebej na- 
vedeni, niti niso posebej navedeni v grupah nomenklature osnovnih sredstev. 

Zadeva je v moji volilni enoti zelo .aktualna zaradi tega, ker je 10 strojno 
pogodbenih skupnosti pred letošnjo sezono obiranja hmelja stroje že nabavilo. 
Kmetje-hmeljarji v teh skupnostih — vseh je 91 — se plačilu zveznega pro- 
metnega davka upirajo. Pravijo, da mora biti hmeljski obiralni stroj tako kot 
drugi kmetijski stroji oproščen prometnega davka. 

Pomembni gospodarski razlogi narekujejo, da se tudi hmeljski obiralni 
stroji oprostijo plačila prometnega davka, zaradi tega je potrebno, da se no- 
menklatura strojev v zveznem predpisu razširi tudi na stroje za obiranje 
hmelja. 

Število obiralnih strojev se bo iz leta v leto večalo, ker postajajo neob- 
hodno potrebni za pravočasno spravilo hmeljske letine. Strogim predpisom o 
plačilu zveznega prometnega davka bomo hmeljarstvu, s tem pa celotni družbi, 
napravili veliko škodo. Zato je potrebno, da pristojni republiški organi store 
vse potrebno, da se zadeva čim hitreje uredi. 
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Vprašanje: Kaj je ukrenil oziroma kaj namerava republiški izvršni svet 
ukreniti, da se to vprašanje čim hitreje in zadovoljivo reši? 

Stane Simšič, 
poslanec gospodarskega zbora 

Nelikvidnost gospodarskih organizacij se kljub določenim ukrepom zvez- 
nih organov še vedno ni vidno izboljšala. K ublaževanju nelikvidnosti bi v 
mnogočem lahko prispevala gospodarska sodišča, če bi pravočasno reševala vse 
mandatne tožbe in izvršilne postopke. Kljub obilici dela se po mojem mnenju 
zadeve prepočasi obravnavajo. 

Po informacijah iz nekaterih gospodarskih organizacij kamniške občine je 
razvidno, da niso redki primeri, ko je potrebno na potrditev plačilnega naloga 
ali izvršilnega sklepa čakati tudi več mesecev. To praktično pomeni, da od 
vložitve mandatne tožbe pa do pravnomočnega izvršilnega sklepa preteče do 
6 in več mesecev. 

Taki so postopki skoraj v vseh predelih Jugoslavije, razen v Sloveniji, kjer 
je postopek relativno zelo hiter, tako da imajo gospodarske organizacije ob- 
čutek, da sodišča namenoma zavlačujejo izdajo plačilnih nalogov in izvršilnih 
sklepov. Ker je od hitrega reševanja te problematike odvisna tudi plačilna 
sposobnost in normalnoi delo delovnih organizacij, postavljam izvršnemu svetu 
naslednji vprašanji: 

1. Kaj misli ukreniti izvršni svet skupščine SR Slovenije pri zveznih orga- 
nih za rešitev omenjenih problemov glede počasnega reševanja tožbenih za- 
htevkov gospodarskih organizacij? 

2. Ali je v SR Sloveniji pripravljen predlog in kakšen je ta predlog za 
poenostavitev postopka pri izdaji plačilnega naloga in izvršilnega sklepa? 

Prosim za odgovor na naslednji seji našega zbora. 

Tone Skvarč, 
poslanec gospodarskega zbora 

V doslej predloženem materialu o virih financiranja družbenih dejavnosti 
v letu 1972 ni jasno razvidno, kakšen dohodek bi naj predstavljal DPP na 
vino. Zato vas prosim, spoštovani tovariš predsednik, da predložite izvršnemu 
svetu skupščine SR Slovenije naslednje poslansko vprašanje: 

— Ali je oziroma kako bo izvršni svet oziroma pristojni sekretariat za fi- 
nance zadovoljil obvezo do znižanja davka na vino, ki je bila v decembru 1970 
sprejeta v koordinacijski komisiji republiškega in gospodarskega zbora skup- 
ščine SR Slovenije ter sekretariata za finance, s tem, da se vprašanje uredi v 
letu 1971? 

Obrazložitev : 

Gospodarski zbor je sprejel z veliko večino, republiški zbor pa z nekaj 
manj glasov sklep na decembrskem zasedanju 1970, da naj davek na vino znaša 
v vseh slovenskih občinah največ 0,50 din na liter, kar je bilo utemeljeno 
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z obširnimi analizami republiškega sekretariata za gospodarstvo1, skupščinskih 
odborov, zbornice za gospodarstvo SR Slovenije, kmetijskega poslovnega zdru- 
ženja »Styrie« Celje—Maribor, odbora za kmetijstvo in živilsko industrijo pri 
Zvezi sindikatov Slovenije itd. 

Zaradi pomanjkanja časa za usklajevanje republiškega in občinskih pro- 
računov je v poslanskem vprašanju navedena koordinacijska komisija s pred- 
stavnikom sekretariata za finance izvršnega sveta SR Slovenije sprejela ob- 
vezo, da se to vprašanje reši v letu 1971. 

Vse navedene institucije so tudi v tekočem letu izdelale analize in ugo- 
tovile, da je problem proizvodnje in porabe vina vedno' bolj pereč in da je 
potreba po uskladitvi davka na vino vedno večja. Poslovno združenje »Styria« 
in zbor vinogradnikov v Kostanjevici v novembru tega leta — ob sodelovanju 
gospodarske zbornice SR Slovenije in sekretariata za gospodarstvo SR Slove- 
nije — sta sklenila predlagati družbeno in gospodarsko opravičljivo rešitev, 
po kateri naj bi bil v vseh občinah Slovenije uveden davek na vino do 0,50 din 
na liter ter republiški davek do 0,50 din na liter, ki pa bi se odvajal v poseben 
sklad za pospeševanje vinogradništva oziroma vinarstva. 

Organom, ki bodo proučevali problem obdavčitve vina, bodo citirane orga- 
nizacije dostavile svoje študije, sklepe in zapisnike. 

Miran H asi, 
poslanec prosvetno-kulturnega zbora 

16. oktobra sem postavil nekaj poslanskih vprašanj. Nekatera od njih sem 
v okviru razprave o samoupravnih sporazumih ponovil —■ na zasedanju enot- 
nega zbora, 27. 10. 1971 — in nanje dobil odgovore. 

Prosil bi za odgovore še na preostala vprašanja, ki so: 
1. Koliko finančnih sredstev bodo potrebovale temeljne in republiška iz- 

obraževalna skupnost v letu 1972, da bodo v celoti izpeljale določbe sprejetih 
samoupravnih sporazumov? 

Bolj ali manj je znano, da so — statistično — osebni dohodki sicer ostali 
v mnogih dejavnostih ob zamrznjenju na isti ravni oziroma so se povečali le 
za dovoljeno mero, dejansko^ pa je govor o dvigu celo za 15 in več odstotkov in 
to še pred sprejemom samoupravnih sporazumov. 

2. So govorice o dvigu osebnih dohodkov v delovnih organizacijah nad 
dovoljeno mejo kljub zamrznjenju resnične? Ce so, kako je do tega prišlo? Ali 
so izplačani osebni prejemki, ki se obračunavajo v breme materialnih stroškov, 
v gospodarstvu in v nekaterih dejavnostih negospodarstva, letos res presegli že 
več milijard S din? Bi bilo možno ugotoviti, ali so bili pri tem poravnani le 
dejanski stroški ali pa je šlo le za poseben način dviganja osebnega dohodka? 
So bile pri tem soudeležene vse kategorije zaposlenih v delovnih organizacijah? 

Bi lahko objavili imena 10 delovnih organizacij v SR Sloveniji, ki so v 
tem smislu med »najboljšimi«? 

3. Kako so se gibali osebni dohodki po izobrazbeni strukturi v prvih šestih 
oziroma devetih mesecih letošnjega leta? Se je razlika med področjem vzgoje 
in izobraževanja ter drugimi dejavnostmi zmanjšala, povečala ali ostala na isti 
ravni ? 
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Jože Melanšek, 
poslanec prosvetno-kulturnega zbora 

Prvo' vprašanje 

Na 24. seji prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slovenije, dne 4. 
oktobra 1971, sem postavil poslansko vprašanje v zvezi z novo matematiko v 
osnovni šoli. 

Danes dodajam k tema dvema vprašanjema še naslednje: 
1. Kaj pravi zavod za šolstvo SR Slovenije na to, da morajo (zaradi pre- 

obsežnega gradiva) učitelji v 1. razredu na račun MOM podaljševati ure, ker 
snovno ne pridejo skozi? Kako to delo vpliva v kombiniranih oddelkih in ali 
so kakšne možnosti, da bi se v prihodnje snovno tako planiralo, da bi bil pouk 
MOM bolj sistematičen in racionaliziran? 

2. Delovni zvezki, ki so bili obljubljeni skupno z učbenikom in drugim 
materialom, še zmeraj niso v uporabi na šolah, ker jih pač še ni. Kje so vzroki 
za to in kdo je odgovoren za to oviro ? 

Vprašanji sem postavil dopolnilno zato, ker menim, da je ob tako po- 
membni noviteti potrebno zagotoviti ne samo kadrovsko rešitev problema, 
temveč tudi materialno in organizacijsko. 

Vprašanje pa postavljam tudi zato, ker je na račun večkratnega podalj- 
ševanja potrebno krčiti ure preostalih učno-vzgojnih področij, predvsem pa gre 
to na račun tistih področij, o katerih vedno govorimo, da so najbolj potrebna 
in premalo upoštevana. 

Učitelji opravičujejo to svojo potrebo po podaljševanju takole: 
— kolikor ne izpeljemo predvidene snovi v eni uri, nastopa problem pri 

naslednji uri, oziroma snov se nam prične kopičiti; 
— vemo, da ni prav, da delamo tako, vendar drugače ne gre in tudi sve- 

tovalci se zavzemajo za tak način dela. 
Namenoma pa nisem postavil vprašanja psihofizične zmogljivosti otrok ob 

tako povečanem obsegu »trpanja snovi«. 
Prosim za odgovor na prvi prihodnji seji! 

Drugo vprašanje 

Glede na novico v televizijskem dnevniku dne 7. t. m. postavljam nasled- 
nja poslanska vprašanja: 

1. Kako gleda izvršni svet SR Slovenije na novo stanje prostorskih kapa- 
citet organizacijske enote zavoda za šolstvo SR Slovenije Ljubljana? 

2. Kako gleda mestni svet ljubljanski? 
3. Kakšne bodo posledice takega odnosa do te pedagoške institucije in kdo 

je odgovoren za tak mačehovski odnos? 
4. Kako je mogoče, da se dovoljuje tak način ravnanja pri urejanju pro- 

storskih kapacitet organizacijskih enot zavoda za šolstvo SR Slovenije? 
5. Ali je možno, da bi na eni izmed prihodnjih sej prosvetno-kulturnega 

zbora skupščine SR Slovenije obravnavali celotno problematiko, z vsemi po- 
speševalnimi in zavirajočimi faktorji dela zavoda za šolstvo SR Slovenije? 

Vprašanja postavljam zato, ker menim, da tak način in odnos do zavoda 
za šolstvo SR Slovenije je veren dokaz splošnega odnosa do našega šolstva in 
njegovega napredka. Vprašujem se: ali je sploh možno', da lahko tako močna 
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organizacijska enota, kot je ljubljanska, deluje v takih delovnih razmerah? Ali 
je možno, da je mesečna najemnina za te prostore tako velika? 

Prosim odgovora na prvi prihodnji seji, obenem pa tudi predlog za obrav- 
navo problematike zavoda za šolstvo po petem vprašanju. 

Vladimir-Braco Mušič, 
poslanec prosvetno-kulturnega zbora 

V dneh 18. in 19. novembra 1971 je bil v Opatiji simpozij o prometni pro- 
blematiki območja Gornjega Jadrana. Organizatorja simpozija sta bili zagreb- 
ška in tržaška univerza, pokrovitelj pa podpredsednik zveznega izvršnega sveta 
tovariš dr. Jakov Sirotkovič. Kolikor mi je znano, so dne 17. novembra 1971, 
tj. dan pred tem, prejele vabila nekatere naše ustanove in inštituti, ki pa so 
vabilo odklonili zaradi poznega datuma in zaradi načelnega nestrinjanja z na- 
činom organizacije simpozija. Naš tisk o simpoziju ni pisal, znan pa je zapis 
tržaškega Primorskega dnevnika z dne 2. novembra t. L, v katerem z nami 
vred upravičeno ugotavlja in se sprašuje: 

»Velika večina je obravnavala to našo najbolj odprto mejo v Evropi in na 
svetu. Ta meja pa poteka v celoti po slovenskem narodnostnem ozemlju. Upra- 
vičeno bi pričakovali, da bodo v Opatiji imeli tudi Slovenci marsikaj tehtnega 
povedati o prometu na Gornjem Jadranu. Toda to se ni zgodilo. Zato se sama 
po sebi postavljajo naslednja vprašanja: Ali je res, da bi bil simpozij priprav- 
ljen brez sodelovanja zastopnikov naroda, ki mu pripada velik del obale Gor- 
njega Jadrana? Zakaj ni bilo na simpoziju poleg nekaterih županov hrvaške 
Istre in Reke niti enega od petih županov omenjenih slovenskih obalnih občin 
Gornjega Jadrana?« 

Dovolite mi vprašanji: 
1. Kaj so storili organi republiške uprave, ko so zvedeli za ta simpozij, 

ki je bil organiziran mimo ljubljanske univerze, mimo prizadetih strokovnih in 
upravnih institucij SR Slovenije in mimo prizadetih občinskih skupščin s pod- 
ročja SR Slovenije? 

2. Ali ne bi bilo prav zahtevati javno pojasnilo pokrovitelja, in organiza- 
torja imenovanega simpozija in ugotoviti ozadje tega napada na slovenski na- 
cionalni interes ter ogrožanja pravic in dolžnosti strokovnih in upravnih usta- 
nov SR Slovenije? 

Drago Sega, 
poslanec prosvetno-kulturnega zbora 

Vljudno prosim, da mi izvršni svet odgovori na naslednja poslanska vpra- 
šanja : 

Kot na ostalih področjih so tudi v kulturni dejavnosti samoupravni spo- 
razumi že podpisani. Ker je znano, da kulturno področje vedno bolj zaostaja 
za gibanji v osebnih dohodkih drugih pa tudi sorodnih dejavnosti, kot je npr. 
znanstveno raziskovalna, sprašujem 

— ah v kulturni dejavnosti dosegamo uresničenje podpisanih samouprav- 
nih sporazumov; 
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— ali se pripravlja »sanacijski program«, ki naj bi zagotovil, da bi prek 
samoupravnih mehanizmov v času enega ali več let vzpostavili stimulativne 
materialne odnose tudi v kulturi; 

— ali je kulturna skupnost Slovenije v tem smislu že izoblikovala kakšen 
program in kakšno je stališče izvršnega sveta skupščine SR Slovenije do ta- 
kega programa? 

Znano je, da je gmotni položaj kulturnih delavcev in umetnikov izredno 
težak predvsem v tistih institucijah, ki so imele do nedavna status republiških 
zavodov. Ob ustanovitvi ljubljanske kulturne skupnosti naj bi bilo hkrati s 
prenosom republiških sredstev preneseno tudi ustanoviteljstvo nad nekaterimi 
kulturnimi zavodi v Ljubljani z republike na skupščino mesta Ljubljane. Ko- 
likor vem, to ni bilo storjeno, kar pomeni, da 5. člen zakona o republiškem 
davku od prometa blaga na drobno še ni uresničen. Kritičen položaj v nagra- 
jevanju delavcev v kulturnih zavodih v Ljubljani, katerih ustanovitelj je repu- 
blika, povzroča prav dejstvo, da ne pride do sporazuma med republiko in skup- 
ščino mesta Ljubljane glede prenosa ustanoviteljstva. 

Ker se bližamo novemu letu in bo tako za prosvetno-kulturni zbor kot za 
širšo javnost zanimivo izvedeti, kako mislijo odgovorni dejavniki to pereče 
vprašanje urediti, vprašujem: 

— kako je z uveljavljanjem samoupravnega dogovora glede financiranja 
in prenosa ustanoviteljskih pravic do tako imenovanih nacionalnih kulturnih 
zavodov; 

— kdo je kriv oziroma kje so zadržki, da še ni prišlo do uresničitve ome- 
njenega zakonskega določila? 

PREDLOG RESOLUCIJE 

o osnovah kadrovske politike v Socialistični republiki Sloveniji 

Na podlagi 3. odstavka 2. točke VII. ustavnega amandmaja ustave Socia- 
listične republike Slovenije je skupščina Socialistične republike Slovenije na 
seji republiškega zbora in na seji enotnega zbora delovnih skupnosti sprejela 

RESOLUCIJO 

o osnovah kadrovske politike v Socialistični republiki Sloveniji 

I. 

Skupščina Socialistične republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: skup- 
ščina) ugotavlja, da je razprava o izhodiščih za resolucijo ponovno opozorila 
na izreden pomen kadrov za nadaljnji družbeni in gospodarski razvoj naše 
republike. Poudarila je, da obsežne naloge na tem področju lahko uspešno 
uresničimo le z doslednim uveljavljanjem kadrovske politike kot neločljivega 
sestavnega dela samoupravne razvojne in poslovne politike temeljnih organi- 
zacij združenega dela ter njihovih asociacij, družbenopolitičnih in samouprav- 
nih interesnih skupnosti. 
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Skupščina ugotavlja, da so družbeni, politični in strokovni dejavniki v SR 
Sloveniji in Jugoslaviji že v preteklem obdobju dali vrsto pobud ter idejno 
političnih in pravnih osnov za načrtnejšo in dolgoročno kadrovsko politiko kot 
eno primarnih in skupnih nalog vseh nosilcev samoupravnega odločanja. 

Delovni ljudje v svojih organizacijah na vseh področjih združenega dela 
vse bolj postajajo tvorec in nosilec kadrovske politike. S tem določajo po- 
membne pogoje lastnega razvoja medsebojnih razmerij. Toda iz kadrovske poli- 
tike še vse prepočasi izginja odločanje jv ozkih krogih, prepočasi pa se tudi 
odpravljajo posledice nenačrtnosti, ki je na tem, področju še prisotna. 

Skupščina poudarja, da je eden osnovnih smotrov samoupravne kadrovske 
politike ustvaritev takšnih družbenih razmer, ki omogočajo polni razvoj poten- 
cialnih sposobnosti vseh delovnih ljudi, zlasti mladine, ki vsakomur zagotav- 
ljajo njegovim sposobnostim in znanju ustrezno mesto v družbi in ki omogočajo 
uveljavljanje v družbi svobodne, odgovorne in kulturno zavedne ter ustvar- 
jalne osebnosti in njenih socialističnih moralno-političnih vrednot. 

V dolgoročnem interesu delovnih ljudi je le takšna kadrovska politika, ki 
vodi k osvobajanju človeka, ki hkrati z materialno rastjo družbe soustvarja 
bolj humane odnose med ljudmi in ki dosledno izkoreninja subjektivizem ter 
razne oblike manipulacije s človekom. 

Ta interes opredeljuje odgovornost vseh nosilcev samoupravnega odlo- 
čanja pri konkretnih kadrovskih odločitvah. 

Skupščina ugotavlja, da so v naši kadrovski in izobrazbeni strukturi še ob- 
čutna nesorazmerja. Izražajo se v pomanjkanju oziroma presežku posameznih 
vrst in profilov kadrov z vsemi ekonomskimi, socialnimi in moralno-pohtičnimi 
posledicami. Nesorazmerja izvirajo iz neusklajenosti izobraževalnega sistema 
in njegovih zmogljivosti s sedanjimi in prihodnjimi potrebami po kadrih kakor 
tudi iz neenakih možnosti izobraževanja ter zaposlitve glede na znanje in stro- 
kovno usposobljenost. 

Skupščina meni, da je zafadi hitrejšega spreminjanja kadrovske oziroma 
izobrazbene in kvalifikacijske strukture v SR Sloveniji v skladu z dolgoročnimi 
razvojnimi cilji in še zlasti glede na pomen znanosti kot vse pomembnejše ne- 
posredne in proizvajalne sile ter uveljavljanje družbenih odnosov na temelju 
ustavnih dopolnil nujno sprejeti ukrepe za izoblikovanje celovite, načrtne in 
dolgoročne kadrovske politike na vseh ravneh in področjih. 

Samoupravna kadrovska politika in njen sistem morata v svoji celovitosti 
obseči vse faze od dejanskih možnosti za razvoj potencialnih sposobnosti naj- 
mlajših, izbire nadarjenih v otroških in šolskih skupnostih in njihovo' usmer- 
janje v ustrezne oblike nadaljnjega izobraževanja, štipendiranja in druge po- 
goje, vključevanje v delo glede na znanje in nagnjenje, nenehno strokovno iz- 
popolnjevanje in usposabljanje za delovno mesto-, spremljanje pogojev dela in 
drugih razmer, pomembnih za življenje in delo. 

Oblikovanje takšnega celovitega sistema samoupravne kadrovske politike 
ter poenotenje njenih meril je potrebno in mogoče zagotoviti le s samouprav- 
nim in družbenim dogovarjanjem zainteresiranih organizacij združenega dela, 
interesnih skupnosti, družbenopolitičnih skupnosti, sindikatov in drugih samo- 
upravnih ter političnih dejavnikov. 

Za učinkovitejšo kadrovsko politiko in spreminjanje splošno-izobrazbene 
ravni ter kvalifikacijske strukture je posebej pomembno zagotoviti potrebne 
pogoje za razvoj posebnih samoupravnih skupnosti izobraževanja kadrov vseh 
stopenj. Pospešiti je treba neposredno povezovanje fakultet in drugih šol s pro- 
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izvodnimi, znanstveno-raziskovalnimi in drugimi organizacijami ter samo- 
upravno urejanje razmerij med organizacijami združenega dela na področju 
izobraževanja in uporabniki njihovih storitev pri uresničevanju skupnih inte- 
resov izobraževanja in usposabljanju kadrov. 

Skupščina poudarja družbeni pomen reelekcije kot instrumenta demokra- 
tične samoupravne kadrovske politike, ki omogoča odprtost in dostopnost vo- 
dilnih mest najsposobnejšim in spodbuja k večji ustvarjalnosti in odgovornosti. 
Potrebno pa je proučiti in odstraniti vzroke, ki preprečujejo ali ovirajo popol- 
nejše uveljavljanje tega pomembnega sredstva kadrovske politike samouprav- 
ljalcev v praksi oziroma ga reducirajo na formalni razpis delovnega mesta. 
V samoupravnih aktih in praksi je potrebno oceno doseženih rezultatov orga- 
nizacije združenega dela oziroma družbene dejavnosti uveljaviti kot glavni kri- 
terij in pogoj za ponovno oziroma nadaljnje opravljanje vodilne funkcije. 

Skupščina meni, da morajo kot kriterij kadrovske politike v samoupravnih 
aktih in praksi priti bolj do veljave odgovornost, moralno-politične vrline in 
etično moralni vidiki odnosa človeka do dela, da samoupravljanja in delitve 
po delu, odnosa do kolektiva in sodelavcev, do zakonitosti in samozaščite sociali- 
stičnih pridobitev, družbenih interesov ter tisti kriteriji, ki preprečujejo pojave 
anostranosti, tehnokratske usmerjenosti in deformacij poslovne morale. 

Uveljavljanje moralno-etičnih vrlin v kadrovski politiki je tesno povezano 
tudi z izpopolnjevanjem vsebine učnih programov in celotnega učno-vzgojnega 
procesa s teh vidikov. 

II. 

Uresničevanje osnov samoupravne kadrovske politike obvezuje organizacije 
združenega dela, družbenopolitične in interesne skupnosti, da v okviru svojih 
pristojnosti in na temelju samoupravnega ter družbenega dogovarjanja zlasti: 

1. zagotovijo v programih razširjene reprodukcije in v politiki delitve 
dohodka, da se bo delež za izobraževanje kadrov ter strokovno in družbeno- 
ekonomsko usposabljanje delovnih ljudi gibal v skladu z rastočimi kadrovskimi 
potrebami delovne organizacije in širše skupnosti oziroma da bodo sredstva 
za izobraževanje rasla hitreje kot družbeni proizvod; 

uveljavijo v samoupravnih aktih delovnih organizacij o sistemizaciji delov- 
nih mest takšne odnose in pogoje, ki bodo ob delovnih izkušnjah in drugih 
kriterijih zahtevali ter zagotavljala stalni dvig celotnega izobrazbenega ter 
kvalifikacijskega sestava kolektiva, zlasti pa izobrazbeno raven vodstvenega 
in vodilnega kadra. Za vodstveno in vodilno mesto mora biti poglavitno merilo 
sposobnost, ki temelji na izobrazbi in ustreznih izkušnjah, izraža pa se v 
doseženih rezultatih pri delu. Le-to je lahko realna osnova za selekcijo kadrov 
na vseh ravneh; 

omogočijo tistim, ki ne izpolnjujejo pogojev, zahtevanih za določeno mesto, 
da si manjkajočo izobrazbo pridobe v roku, ki ga opredeljujejo samoupravni 
akti na temelju družbenega dogovora; 

oblikujejo sistem permanentnega izobraževanja, ki bo zagotovil vsem 
članom kolektiva njihovim materialnim razmeram ustrezne pogoje izobraže- 
vanja ob delu na vseh stopnjah v skladu z dolgoročnim programom kadrovske 
preobrazbe delovne organizacije oziroma širše družbenopolitične skupnosti; 
izpopolnjujejo sistem štipendiranja dijakov in študentov in zagotavljajo stalno 
rast sredstev za štipendiranje in kreditiranje ter njihovo razdeljevanje v skladu 
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z družbenim dogovorom o štipendiranju ter odpravljanju socialnih neenakosti 
med mladino; 

zagotovijo z bolj smotrno organizacijo dela, medsebojnimi odnosi, ustrez- 
nejšo razporeditvijo na delovna mesta, spodbudnim sistemom delitve dohodka 
ter družbenim priznavanjem strokovnosti in znanja, optimalnejšo angažiranost 
oziroma izkoriščenost strokovnih kadrov v proizvodnji in na znanstveno-raz- 
iskovalem področju; 

proučijo in odpravijo vzroke odhajanja naših delavcev, zlasti strokovnja- 
kov, na začasno delo v tujino ter ustvarijo pogoje, ki bodo spodbujali njihovo 
čim hitrejše vračanje v domovino; 

sprejmejo na podlagi ocene stanja kadrov in kadrovskih potreb ustrezne 
pravilnike in dolgoročne načrte izobraževanja in usposabljanja s potrebnimi 
materialnimi, organizacijskimi in drugimi pogoji. 

2. Organizacije združenega dela, izobraževalne in druge interesne skup- 
nosti, družbenopolitične skupnosti in družbenopolitične organizacije zagotav- 
ljajo samoupravno usklajevanje vprašanj skupnega pomena na področju kadrov- 
ske politike z družbenim dogovarjanjem. Pobudnik za sklenitev družbenega 
dogovora za svoje oziroma za območje več občin so skupščine občin. Za organi- 
zacije združenega dela, ki so po svoji dejavnosti, velikosti in obsegu poslovanja 
širšega družbenega oziroma nacionalnega pomena, se sklene družbeni dogovor 
na ravni republike. Postopek za sprejem družbenega dogovora sproži izvršni 
svet skupščine SR Slovenije sam ali na predlog drugih zainteresiranih organov 
ali organizacij. 

Z družbenim dogovorom se partnerji dogovorijo: o enotnih merilih, pogojih 
in drugih elementih kadrovske politike na temelju te resolucije, še zlasti glede 
najnujnejših izobrazbenih in drugih pogojev za vodstvena, vodilna in druga 
delovna mesta, o pogojih in rokih za pridobitev zahtevane izobrazbe, o siste^- 
mizaciji delovnih mest, o enotnih pogojih reelekcije, o elementih stimulacije, 
o obsegu sredstev za izobraževanje in usposabljanje, o načinu in oblikah pomoči 
manj razvitim območjem pri vzgoji potrebnih kadrov ter o normah notranje 
migracije strokovnih kadrov. 

Družbeni dogovor v občini sklenejo: občinska skupščina, občinski sindikalni 
svet, organizacije združenega dela in ustrezne samoupravne interesne skupnosti. 
Partnerji družbenega dogovora na ravni republike so organizacije združenega 
dela (ki jih na temelju določb te resolucije določi republiški izvršni svet) izvršni 
svet skupščine SR Slovenije, republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, izobra- 
ževalna skupnost SR Slovenije, gospodarska zbornica SR Slovenije ter skupščina 
občine, v kateri je sedež take delovne organizacije, in drugi zainteresirani organi 
ali organizacije. 

Družbeni dogovor postane veljaven, ko ga podpišejo vsi partnerji, in za- 
vezuje organizacije ter skupnosti, ki ga sprejmejo. 

3. Za uresničevanje osnov kadrovske politike v Socialistični republiki Slo- 
veniji bo odločilnega pomena opredelitev konkretnih ukrepov in nalog v dolgo- 
ročnih in srednjeročnih razvojnih programih. Z vidika kadrovske politike mora, 
biti težišče ukrepov in nalog usmerjeno na: učinkovitejše reševanje problemov 
varstva predšolske in šolske mladine, razvoj osnovnošolske mreže in mreže 
srednjih strokovnih in še zlasti poklicnih šol, razširitev zmogljivosti dijaških 
in študentskih domov, na zagotavljanje drugih pogojev za redno, dopolnilno 
in permanentno izobraževanje mladine in odraslih ter na tako opredelitev 
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politike delitve narodnega dohodka, ki bo zagotavljala stalno rast materialne 
osnove vseh oblik in ravni izobraževanja in njihovo posodobljanje. 

Sedanje, še zlasti pa dolgoročne kadrovske potrebe gospodarstva in drugih 
dejavnosti, sodobne hitre spremembe v tehniki, organizaciji delovnih procesov 
in v družbenih odnosih terjajo globlje vsebinske spremembe v izobraževalnem 
sistemu, njegovo večjo učinkovitost s skrajšanjem poprečne študijske dobe ter 
zmanjšanje osipa, ki je na vseh stopnjah prevelik. 

Te zahteve bo mogoče uresničiti z neposrednim povezovanjem posameznih 
šol in fakultet z organizacijami združenega dela v proizvodnji, znanstveno- 
raziskovalnih in drugih dejavnostih in v teku nadaljnje reforme slovenskega 
šolstva, z odpravo preobsežnega in zastarelega učnega gradiva ter mehaničnega 
sprejemanja znanja, z navajanjem k samostojnemu in ustvarjalnemu mišljenju, 
z aktivnejšo vlogo učencev in študentov v izobraževalnem procesu, z večjo 
povezanostjo učenja in dela — teorije in prakse, s celovitostjo prirodoslovno- 
tehničnih in družbenoekonomskih znanj študentov na temelju marksistične 
znanosti ter zagotavljanjem sistema dopolnilnega in stalnega izobraževanja 
na vseh izobraževalnih področjih in za vsa delovna mesta. 

4. Temeljne družbenopolitične skupnosti, organizacije združenega dela in 
interesne skupnosti naj za realizacijo osnov kadrovske politike na svojem pod- 
ročju ustanavljajo, razvijajo in usposabljajo ustrezne samoupravne organe, svete 
in komisije, ki bodo zagotavljali stalno spremljanje in sistematično obravna- 
vanje posameznih problemov s področja kadrovske politike in s tem omogočali 
sprejemanje z razvojnimi cilji usklajenih odločitev. 

To še poseibej narekuje potrebo po ustreznih strokovnih službah v organi- 
zacijah združenega dela, njihovih asociacijah in družbenopolitičnih skupnostih. 
V republiki naj se ustrezna služba organizira pri republiškem sekretariatu 
za delo. Proučiti pa je možnosti razvoja posebne znanstvene institucije, ki bi se 
ukvarjala z znanstveno-raziskovalnim delom na področju kadrovske politike. 
V republiki naj se na osnovi registra prebivalstva uvede enotna kadrovska 
evidenca. 

5. Pri pripravi predlogov za funkcije v republiki in federaciji, za katere 
predlagajo kandidate organi skupščine SR Slovenije, je potrebno zagotoviti 
takšno sodelovanje družbenopolitičnih skupnosti, družbenopolitičnih organizacij 
in strokovnih združenj, da bodo predlogi izraz demokratičnega sporazuma 
na osnovi dogovorjenih kriterijev ter zagotovljeno načelo rotacije in enako- 
merne zastopanosti interesnih in drugih področij. 

III. 

Skupščina Socialistične republike Slovenije 

priporoča 

— skupščinam temeljnih družbenopolitičnih skupnosti, organizacijam zdru- 
ženega dela, interesnim in drugim skupnostim, da razpravljajo o nalogah, ki 
izhajajo iz resolucije o osnovah kadrovske politike v Socialistični republiki 
Sloveniji, ter do konca aprila 1972 obravnavajo in sprejmejo ustrezne programe, 
ukrepe in sklepe; 
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— skupščinam republiških samoupravnih skupnosti in njihovim izvršilnim 
organom, gospodarski zbornici SR Slovenije, republiškim zavodom in drugim 
republiškim strokovnim organom ter združenjem, da spremljajo in analizirajo 
kadrovsko problematiko na svojem področju ter do konca junija 1972 izdelajo 
konkretne programe in sprejmejo ukrepe za uresničevanje stališč te resolucije; 

— univerzi, fakultetam, skupnosti visokošolskih zavodov, republiški izo- 
braževalni skupnosti in zavodu za šolstvo SR Slovenije, naj do konca junija 
1972 predložijo skupščini SR Slovenije predloge organizacijskih, kadrovskih 
in drugih ukrepov na področju izobraževanja v skladu s sprejetimi osnovami 
nacionalne kadrovske politike ter novo vsebino družbenih odnosov, ki jo uve- 
ljavljamo z ustavnimi dopolnili; 

nalaga 

— izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije, da pri načrtovanju srednje- 
ročnega in dolgoročnega družbenoekonomskega razvoja republike in pri ukre- 
pih, predlogih in rešitvah tekoče politike zagotovi uresničenje sprejetih stališč 
te resolucije. Za uresničitev posameznih določil naj pripravi predloge kon- 
kretnih rešitev ter ukrepov in po- potrebi začne postopek za revizijo zakonov 
in drugih predpisov s področja kadrovske politike; 

— komisiji skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja, da v okviru 
določil poslovnika skupščine SR Slovenije spremlja izvajanje sprejetih stališč in 
sklepov ter zahteva v ta namen potrebne podatke od republiških in drugih 
organov ter organizacij, svoje ugotovitve pa predloži skupščini SR Slovenije 
po preteku enega leta. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlog resolucije o osnovah kadrovske politike v Socialistični republiki 
Sloveniji je izdelan na podlagi izhodišč za pripravo skupščinskega dokumenta 
o kadrovski politiki, ki sta jih sprejela republiški zbor in enotni zbor delovnih 
skupnosti skupščine SR Slovenije, ter pripomb, danih v javni razpravi. 

Teze so bile objavljene v časopisu »Delo« in »Občan«. Poslane so bile 
vsem komisijam za volitve in imenovanja občinskih skupščin in republiškim 
institucijam. V mesecu januarju 1971 je bila organizirana razprava s predsed- 
niki občinskih komisij za volitve in imenovanja, ki so jo vodili člani republiške 
komisije. 

Komisija za volitve in imenovanja je prejela v času javne razprave pismene 
pripombe od 19 institucij. Ko je komisija obravnavala pripombe, stališča in 
mnenja, ki so bila dana v javni razpravi, je ugotovila, da so bila v celoti podprta 
osnovna izhodišča, nakazana v tezah za pripravo skupščinskega dokumenta 
o kadrovski politiki; da pripombe teže za tem, da se v dokončnem dokumentu 
posamezni problemi bolj poudarijo; da se medsebojno povežejo elementi druž- 
bene kadrovske politike ter da se bolj konkretno opredelijo naloge in njihovi 
nosilci. 

Upoštevajoč celotno gradivo, je komisija pripravila predlog resolucije v 
priloženem besedilu. 

Namen dokumenta je sprožiti široko družbeno akcijo vseh nosilcev samo- 
upravnega odločanja o kadrih in kadrovski politiki za odločnejše spremembe 
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na tem področju v skladu z družbenoekonomskim razvojem in še zlasti z 
dolgoročnimi razvojnimi cilji. Predlog resolucije obvezuje vse dejavnike samo- 
upravne kadrovske politike na dogovarjanje in graditev celovitega sistema 
kadrovske politike kot neodtujljive samoupravne pravice delovnih ljudi v nji- 
hovih organizacijah združenega dela in širši skupnosti. 

Predlog resolucije poudarja, da se morajo ta vprašanja urediti v samo- 
upravnih aktih organizacij združenega dela, z družbenim dogovorom pa poeno- 
titi merila kadrovske politike v okviru občine za tiste delovne organizacije, 
ki imajo po svoji velikosti, obsegu poslovanja itd. splošno nacionalni pomen 
na ravni republike. 

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in Imenovanja je prečiščeno 
besedilo resolucije sprejela na seji dne 20. 10. 1971 in predlaga pristojnima 
zboroma skupščine SR Slovenije, da jo sprejmeta v predloženem besedilu. 

POROČILA 

Komisija enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije za 
razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah je na svoji seji dne 
19. 11. 1971 obravnavala predlog resolucije o osnovah kadrovske politike v 
Socialistični republiki Sloveniji, ki jo je skupščini predložila komisija za vo- 
litve in imenovanja, kakor tudi poročilo odbora za zdravstvo in zdravstveno 
zavarovanje socialno-zdravstvenega zbora, poročilo odbora za družbenoeko- 
nomske odnose gospodarskega zbora in poročilo zakonodajno-pravne komisije 
skupščine SR Slovenije. 

V načelni razpravi je komisija ugotovila, da predlog resolucije upošteva 
tako dosedanje razprave o njeni vsebini kakor tudi razmere, iz katerih izhaja 
in na katere se aplicira. Komisija je predvsem menila, da je povsem na mestu, 
da je resolucija izbrala kot svoje izhodišče, da so nosilci kadrovske politike 
predvsem samoupravne strukture. Mnenja je bila, da so nekateri problemi v 
resoluciji še vedno premalo poudarjeni. Glede na značaj tega dokumenta, ki bo 
zahteval in omogočil sprejemanje samoupravnih in drugih predpisov za izva- 
janje začrtane politike, pa ni sprejela amandmajev k predlaganemu besedilu, 
pač pa predlaga, da se pri izvajanju te resolucije posebej poudari: 

— smotrna kadrovska politika mora postati sestavni del razvojnih pro- 
gramov delovnih organizacij; 

— kriteriji etične in moralne narave, ki jih poudarjata predzadnji in zadnji 
odstavek 1. točke resolucije, marajo priti bolj do izraza in počasi nadomestiti 
kriterije kadrovanja po teritorialnem principu; 

— izogibati se je dosledno raztegljivim kriterijem pri razpisovanju novih 
delovnih mest in dosledno izpeljati v sistemizacijah načela, ki jih je predpisal 
zakonodajalec; 

— uvesti je treba na vseh delovnih mestih trajno odgovornost in kon- 
trolo sposobnosti na pomembnejših delovnih mestih in ne opravljati take kon- 
trole le ob reelekciji. 

V razpravi o posameznih točkah predloga resolucije komisija ni imela 
nobenih amandmajev. V celoti se strinja z amandmaji zakonodajno-pravne ko- 
misije k drugemu in tretjemu poglavju resolucije in z amandmajem odbora 
za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora k prvemu poglavju reso- 
lucije. 



•752 Priloge 

Za svojega poročevalca v enotnem zboru delovnih skupnosti je komisija 
določila poslanca Staneta Pungerčarja in predlaga, da enotni zbor sprejme 
resolucijo o osnovah kadrovske politike v Socialistični republiki Sloveniji 
skupaj z amandmaji zakonodajnopravne komisije in odbora za družbenoeko- 
nomske odnose gospodarskega zbora. 

St.: 117-8/71 
Ljubljana, 19. 11. 1971 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 10. no- 
vembra 1971 obravnavala predlog resolucije o osnovah kadrovske politike v 
Socialistični republiki Sloveniji, ki jo je skupščini predložila komisija za vo- 
litve in imenovanja. 

V načelni razpravi komisija k predlogu resolucije ni imela pripomb. 
Pri podrobni obravnavi besedila predloga resolucije je komisija sprejela 

naslednje amandmaje: 
K II. poglavju: V uvodnem odstavku na 3. strani se v tretji vrsti 

med besedama »samoupravnega« in »ter« vstavi beseda »sporazumevanja«. 
V prvem odstavku 2. točke na strani 4 se v tretji vrsti črta beseda »samo- 

upravno«. 
V tretjem odstavku 2. točke na strani 4 se v peti vrsti črta beseda »določb«. 
Spremembe so redakcijskega značaja. 
K III. poglavju: V drugi alinei priporočil naj se v prvi vrsti med 

besedama »samoupravnih« in »skupnosti« vnese beseda »interesnih«. 
Dopolnitev je utemeljena, ker so mišljene le interesne, ne pa tudi druge 

samoupravne skupnosti. 

St.: 117-8/71 
Ljubljana, 11. 11. 1971 

PREDLOG ZAKONA 

o dopolnitvi zakona o višji pravni šoli v Mariboru 

1. člen 

V 2. členu zakona o višji pravni šoli v Mariboru (Uradni list LRS, št. 
23-135/60) se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Sola 
razvija in organizira znanstveno-raziskovalno delo v zvezi s predmeti, ki jih 
določa statut šole«. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Višja pravna šola v Mariboru je predlagala dne 24. 3. 1969, da se njen 
ustanovitveni akt zakon o višji pravni šoli v Mariboru (Uradni list LRS, št. 
23-135/60) dopolni v smislu drugega odstavka 12. člena zakona o visokem šol- 
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stvu (Uradni list SRS, št. 9-61/69), po katerem »višje šole razvijajo in organizi- 
rajo znanstveno raziskovalno delo, če je tako določeno z njihovimi ustanovitve- 
nimi akti«. 

Na osnovi sklepa 29. seje republiškega zbora in 23. seje prosvetno-kultur- 
nega zbora skupščine SRS predlaga izvršni svet skupščine SRS predlog zakona 
o dopolnitvi zakona o višji pravni šoli v Mariboru, pri čemer je proučil in 
upošteval pripombe iz skupščinske razprave o osnutku tega zakona.. 

Glede na nastajajoči koncept nadaljnjega razvoja visokošolskih zavodov 
v Mariboru obstaja možnost razvoja vloge višje pravne šole v Mariboru na 
specializiranih področjih poslovne in javne uprave, za katere je že doslej 
izobraževala kadre in opravljala strokovne in raziskovalne naloge. Priznanje 
v smislu navedenega zakonskega določila bi vsekakor ugodno vplivalo na 
razvoj šole. S predlaganim zakonom se sicer ne prejudicira njen razvoj, vendar 
se olajšuje perspektivna uresničitev zamisli o njenem preraščanju v visoko šolo. 
Sama šola dela na konceptu takega razvoja, ki pa še ni dokončno izoblikovan. 
Ta prizadevanja so načelno v soglasju s konceptom izvršnega sveta o poli- 
centričnem razvoju visokega šolstva v SR Sloveniji, vendar bodo za uresničitev 
predlogov glede posameznih šol potrebna še posebna proučevanja in odločitev 
skupščine. 

Zakon o visokem šolstvu določa v tretjem odstavku 45. člena, da je za 
učitelja predmeta, v zVezi s katerim višja šola organizira in razvija znanstveno- 
raziskovalno delo, lahko izvoljen, kdor ima enega izmed naslovov po drugem 
odstavku 48. člena tega zakona. Ti predmeti morajo biti v statutu višje šole 
posebej navedeni. Višja pravna šola v Mariboru ima med svojimi učitelji 
doktorja pravnih ved (ustavno pravo, delovno pravo) in tudi tri doktorje prava 
(kazensko pravo, uvod v pravoznanstvo, javne finance, ekonomska politika 
SFRJ, upravni postopek in upravni spori) ter enega magistra pravnih ved 
(upravljanje v gospodarskih organizacijah, pogodbe v blagovnem prometu). 

Šola navaja v svojem predlogu, da želi priznanje v smislu drugega odstavka 
12. člena zakona o visokem šolstvu v zvezi s predmeti s področja delovnega 
prava, gospodarskega prava, civilnega prava, kazenskega prava in ustavnega 
prava. Pri katerih predmetih pa bo šola dejansko lahko organizirala in raz- 
vijala znanstveno raziskovalno delo>, se bo določilo z njenim statutom na pod- 
lagi ugotovitve o izpolnjenih pogojih, ki jih določa zakon o visokem šolstvu 
v drugem odstavku 48. člena v povezavi z 42. členom in drugim odstavkom 
45. člena. 

K predlogu višje pravne šole v Mariboru je sekretariat priskrbel mnenje 
komisije za znanstveno-raziskovalno delo univerze v Ljubljani in pravne fakul- 
tete v Ljubljani. 

Mnenje univerzitetne komisije za znanstveno-raziskovalno delo je, da se 
v ustanovitveni akt višje pravne šole v Mariboru vnese določilo, da organi- 
zira in razvija znanstveno raziskovalno delo (dopis Univerze, št. D-III-5/9-69). 

Pravna fakulteta izjavlja, da v načelu ne more imeti ničesar proti pred- 
lagani dopolnitvi ustanovitvenega akta višje pravne šole v Mariboru, ker sodi, 
da ima vsakdo pravico ukvarjati se z znanstveno-raziskovalnim delom; vpra- 
šanje, ali bo delo, ki ga ali ga bo opravljala ta šola, znanstveno-raziskovalno 
ali ne, ni odvisno od zakqnskega določila, temveč od docela drugačnih pogojev 
in okoliščin (dopis pravne fakultete v Ljubljani, št. 216/69). 

Predlagana sprememba zakona o višji pravni šoli v Mariboru bo imela 
finančne posledice zaradi višjega osebnega dohodka učiteljev predmetov, v 

48 
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zvezi s katerimi bi šola organizirala in razvijala znanstveno raziskovalno delo, 
kakor tudi, zaradi zmanjšane učne obveznosti teh učiteljev in s tem povezane 
morebitne nastavitve novih učnih moči. Drugače pa si s samim zakonskim 
priznanjem, da organizira in razvija znanstveno-raziskovalno delo, visokošolski 
zavod ne pridobi pravice do finančnih sredstev za to dejavnost. Sredstva v ta 
namen si visokošolski zavodi zagotavljajo po pogodbah za izvršitev konkretnih 
raziskovalnih nalog. 

Sekretariat je v smislu predlogov, ki so bili dani v skupščinski razpravi 
o osnutku zakona, prosil izobraževalno skupnost SR Slovenije za mnenje, kakšne 
finančne posledice bodo nastale z dopolnitvijo ustanovitvenega akta višje pravne 
šole v Mariboru. Iz odgovora izobraževalne skupnsoti SRS (dopis št. 022-59/70- 
MA-PR) povzemamo, da bi bila v tem primeru obvezana financirati morebitne 
nove nastavitve asistentov glede na zmanjšanje učne obveznosti učiteljev, ki 
se bodo v skladu z določili statuta ukvarjali z znanstveno-raziskovalno dejav- 
nostjo-. Te nove nastavitve se bodo obravnavale po osnovah za sistemizacijo 
delovnih mest na višjih šolah. Za ilustracijo takih obveznosti navaja republiška 
izobraževalna skupnost po naročilu odbora za finance in proračun republiškega 
zbora, da je bilo treba po dopolnitvi ustanovitvenih aktov višje agronomske 
šole in višje tehniške šole v Mariboru le višji tehniški šoli odobriti sredstva 
za namestitev asistenta za nedoločen čas (namesto dosedanjega asistenta s 
skrajšanim delovnim časom) v zvezi z organizacijo znanstveno-raziskovalnega 
dela na področju organske kemije. 

Iz svojih sredstev za financiranje raziskovalnega dela pa bo izobraževalna 
skupnost SRS financirala le tiste znanstveno-raziskovalne naloge, ki jih bosta 
potrdili univerzitetna komisija za znanstveno-raziskovalno delo in ustrezno telo 
republiške izobraževalne skupnosti, torej bi dopolnitev ustanovitvenega akta 
višji pravni šoli nikakor ne zagotovila teh sredstev že sama po sebi. Višja 
agronomska šola in višja tehniška šola v letu 1971 tako nista bih deležni teh 
sredstev, ker doslej nista predložili znanstveno-raziskovalnih nalog. 

Višja pravna šola v Mariboru bi se tudi v prihodnje financirala po merilih, 
ki veljajo za financiranje višjih šol, kajti s predlagano spremembo ustano- 
vitvenega akta se ne bi spremenil njen status višje šole. 

Upoštevajoč navedene momente in dejstva, menimo, da so dani pogoji za 
dopolnitev zakona o višji pravni šoli v Mariboru v smislu drugega odstavka 
12. člena zakona o visokem šolstvu. 

POROČILA 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora — poročilo z dne 6. 10. 
1971, št. 022-201/71. 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 26. 10. 
1971, št. 022-201/71. 

Odbor za vzgojo in izobraževanje prosvetno-kulturnega zbora — poročilo 
z dne 13. 10. 1971, št. 022-201/71. 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
6. 10. 1971, št. 022-201/71. 
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PREDLOG ZAKONA 

o uskladitvi aktov o ustanovitvi raziskovalnih (znanstvenih) zavodov 
z zakonom o raziskovalni dejavnosti 

1. člen 

S tem zakonom se usklajujejo z zakonom o raziskovalni dejavnosti (Uradni 
list SRS, št. 26-148/70) določbe ustanovitvenih aktov raziskovalnih (znanstvenih) 
zavodov, glede katerih izvršuje pravice in dolžnosti ustanovitelja oziroma 
soustanovitelja SR Slovenije. 

2. člen 

1. Inštitut za elektroniko in vakuumsko tehniko (v nadaljnjem besedilu: 
inštitut), katerega organizacija in delo sta urejena z uredbo o inštitutu za 
elektroniko in avtomatiko (Uradni list SRS, št. 35-175/58, št. 20-114/60 in št. 
28-247/61) in s sklepom izvršnega sveta skupščine SR Slovenije z dne 11. 11. 
1969 št. 022-59/62, 

— opravlja fundamentalno raziskovalno in aplikativno raziskovalno ter 
razvojno delo s področja elektronike in vakuumske tehnike, 

— prevzema zastopstva tujih tvrdk, kadar je to vezano s tehničnim 
sodelovanjem s področja osnovnih dejavnosti inštituta; 

2. v svetu inštituta sodelujeta dva predstavnika, ki ju imenuje skupščina 
SR Slovenije, ter po en predstavnik, ki ga imenuje fakulteta za elektrotehniko 
v Ljubljani in združeno podjetje »Iskra« Kranj; 

3. sedež inštituta je v Ljubljani. 

3. člen 

1. Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo (v nadaljnjem besedilu: inštitut), 
katerega organizacija in delo sta urejena z uredbo o inštitutu za geodezijo in 
fotogrametrijo (Uradni list LRS, št. 35-176/58 in št. 19-177/61), izvršuje znan- 
stvene, raziskovalne in strokovne naloge na področju geodezije, fotogrametrije, 
kartografije in poligrafije; 

2. v svetu inštituta sodeluje po en predstavnik, ki ga imenujejo skupščina 
SR Slovenije, fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, 
geodetska uprava SRS in geodetski zavod SRS; 

3. sedež inštituta je v Ljubljani. 

4. člen 

1. Vodogradbeni laboratorij (v nadaljnjem besedilu: laboratorij), katerega 
organizacija in delo sta urejena z uredbo o vodogradbenem laboratoriju (Uradni 
list LRS, št. 35-178/58), opravlja raziskovalno delo s področja hidrotehnike 
v smislu zakona o raziskovalni dejavnosti; 

2. v svetu laboratorija sodelujeta dva predstavnika, ki ju imenuje skup- 
ščina SR Slovenije ter po en predstavnik, ki ga imenuje fakulteta za arhitek- 
turo1, gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, Elektroprojekt-Inženirski biro v 
Ljubljani ter zavod za vodno gospodarstvo SRS; 

3. sedež laboratorija je v Ljubljani. 
48» 
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5. člen 

1. Inštitut za narodnostna vprašanja (v nadaljnjem besedilu: inštitut), 
katerega organizacija in delo sta urejena z uredbo o inštitutu za narodnostna 
vprašanja (Uradni list LRS, št. 42-179/57): 

— proučuje in strokovno spremlja narodnostna vprašanja, vprašanja slo- 
venskih narodnostnih manjšin in njihovega varstva ter enaka vprašanja na- 
rodnih manjšin v SFRJ in opravlja raziskovalne naloge s teh področij; 

— spremlja domačo in tujo literaturo in zbira dokumentacijsko gradivo 
o problematiki narodnih manjšin; 

— sodeluje z ustreznimi domačimi in tujimi znanstvenimi zavodi in družbe- 
nimi organizacijami; 

—• daje svoje gradivo (dokumentacijo) na razpolago državnim organom in 
družbenim organizacijam kakor tudi znanstvenim in drugim javnim delavcem 
za proučevanje in znanstveno obdelovanje; 

— prireja znanstvena posvetovanja in predavanja s svojega področja; 
— izdaja publikacije in objavlja izsledke svojega dela; 
— skrbi za stalno izpopolnjevanje svojih raziskovalcev v znanstvenem 

in strokovnem pogledu in sodeluje pri vzgoji znanstvenega in strokovnega 
naraščaja; 

2. v svetu inštituta sodeluje po en predstavnik, ki ga imenuje skupščina 
SR Slovenije, republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije in Slovenska akademija znanosti in umetnosti ter trije predstavniki, 
ki jih imenuje univerza v Ljubljani; 

3. sedež inštituta je v Ljubljani. 

6. člen 

1. Elektroinštitut »Milana Vidmarja«, inštitut za elektriško gospodarstvo 
in elektroindustrijo, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: inštitut), katerega orga- 
nizacija in delo sta urejena z uredbo o »Elektroinštitutu« — Inštitutu za elektri- 
ško gospodarstvo in elektroindustrijo (Uradni list LRS, št. 43-207/58 in št. 
28-246/61) ter sklepom sveta Elektroinštituta Ljubljana z dne 8/10-1968 na 
podlagi soglasja ustanoviteljev, opravlja raziskovalno delo ter strokovne in 
druge naloge po zakonu o raziskovalni dejavnosti na področju elektriškega 
gospodarstva in elektroindustrije; 

2. v svetu inštituta sodelujeta po dva predstavnika, ki ju imenuje skupščina 
SR Slovenije, Slovenska akademija znanosti in umetnosti in univerza v Ljub- 
ljani kot predstavniki soustanoviteljev, dva predstavnika, ki ju imenuje gospo*- 
darska zbornica SRS in po en predstavnik, ki ga imenuje Elektrotehniška zveza 
SRS, poslovno združenje podjetij za distribucijo elektriške energije v Sloveniji 
(DES) in poslovno združenje energetike SRS; 

3. sedež inštituta je v Ljubljani; 
4. direktorja inštituta imenuje univerza v Ljubljani v soglasju z izvršnim 

svetom skupščine SR Slovenije in Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, 
ko prejme mnenje sveta inštituta. 

7. člen 

1. Veterinarski zavod Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod), katerega 
organizacija in delo sta urejena z uredbo o veterinarskem zavodu Slovenije 
(Uradni list LRS, št. 21-111/59, št. 19-178/61 in št. 10-57/62) in odločitvijo gospo- 
darske zbornice SRS, št. 01-2-16/2 z dne 28. 3. 1964; 
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— po sodobnih znanstvenoraziskovalnih metodah in postopkih proučuje, 
raziskuje in rešuje znanstvene in strokovne probleme s področja veterinarstva 
in živinoreje ter posreduje izsledke zainteresiranim delovnim in družbeno- 
političnim organizacijam, samoupravnim in političnim skupnostim ter posamez- 
nikom'; 

— zbira znanstveno in strokovno literaturo in dokumentacijo s področja 
veterinarstva. in sorodnih ved, jo urejuje, proučuje ter omogoča dostop do nje 
vsem zainteresiranim organizacijam in posameznikom; 

— sodeluje pri vzgoji strokovnega in znanstvenega naraščaja ter pri 
pošolskem izpopolnjevanju strokovnjakov biotehniških ved; 

— sodeluje z republiškimi upravnimi organi, pristojnimi za veterinarstvo1, 
živinorejo in ljudsko zdravstvo ter z ustreznimi delovnimi organizacijami in 
samoupravnimi združenji pri reševanju vseh vprašanj z naštetih področij; 

— opravlja za potrebe republike in občin, za potrebe veterinarske in 
drugih strokovnih služb ter za potrebe proizvajalcev in občanov diagnostiko 
živalskih bolezni in preiskave živil, krme, živalskega semena in vode ter daje 
nasvete glede preprečevanja in zatiranja bolezni ter glede higiene in tehnologije 
izdelave človeške in živalske hrane in drugih živinorejskih izdelkov; 

— sodeluje pri pospeševanju živinoreje s tem, da sodeluje pri vzgoji 
pospeševalnega osebja in neposrednih proizvajalcev ter daje slednjim strokovno 
pomoč in nasvete glede zaščite in izboljševanja živalske in živilske proizvodnje; 

—■ opravlja druge naloge, za katere je usposobljen in ki mu jih nalagajo 
zakon, statut, ustanovitelja, druge delovne organizacije, samoupravne in poli- 
tične skupnosti ter občani; 

2. v svetu zavoda sodelujeta po dva predstavnika, ki ju imenuje skupščina 
SR Slovenije in biotehniška fakulteta v Ljubljani kot predstavnika soustano- 
viteljev ter štirje predstavniki (varianta: dva predstavnika), ki jih imenuje 
gospodarska zbornica SRS; 

3. sedež zavoda je v Ljubljani. 

8. člen 

1. Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (v nadaljnjem besedilu: in- 
štitut), katerega organizacija in delo sta urejena z uredbo o inštitutu za 
zgodovino delavskega gibanja (Uradni list LRS, št. 20-108/62), znanstveno raz- 
iskuje novejšo zgodovino slovenskega naroda, to je politične, socialne, gospo- 
darske in kulturne razmere na Slovenskem, še posebej pa dobo po letu 1918, 
in deluje hkrati kot dokumentacijski center za zgodovinopisje tega razdobja. 

V izvrševanju svojih osnovnih nalog inštitut zlasti: 
— organizira raziskovalno delo svojih sodelavcev in skrbi za objavljanje 

znanstvenih razprav, monografij in izdajanje virov; 
— zbira, ureja, hrani, evidentira in preučuje arhivsko, dokumentacijsko, 

spominsko, knjižno in drugo gradivo iz razvoja delavskega gibanja in NOB na 
Slovenskem v skladu s predpisi, ki veljajo glede zbiranja arhivskega gradiva 
v Sloveniji; to gradivo lahko pridobi tudi z nakupom, zamenjavo, darili ali 
podobno; 

— sodeluje s sorodnimi zavodi in organizacijami pa tudi s posameznimi 
znanstveniki doma in v tujini; 

— spodbuja in organizira proučevanje problematike s svojega delovnega 
področja in daje interesentom na uporabo gradivo za znanstvene, publicistične, 
prosvetne in umetniške namene; 
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— sodeluje pri vzgoji znanstvenega naraščaja in pri izpopolnjevanju stro- 
kovnjakov s svojega delovnega področja; 

2. v svetu inštituta sodelujeta dva predstavnika, ki ju imenuje skupščina 
SR Slovenije, ter po en predstavnik, ki ga imenuje Slovenska akademija 
znanosti in umetnosti in univerza v Ljubljani; 

3. sedež inštituta je v Ljubljani. 

9. člen 

1. Geološki zavod (v nadaljnjem besedilu: zavod), katerega organizacija in 
delo sta urejena z uredbo o preosnovanju geološkega zavoda v znanstveni zavod 
(Uradni list LRS, št. 6-49/61), opravlja temeljno raziskovalno, aplikativno raz- 
iskovalno in razvojno delo na področju geologije, geofizike in sorodnih ved 
v smislu določil 1. člena zakona o raziskovalni dejavnosti, projektira in izvaja 
vrtalna, rudarska, hidrogeološka, geotehnična in druga raziskovalna in konsoli- 
dacijska dela ter konstruira in izdeluje strojno in drugo raziskovalno opremo^; 

2. v svetu zavoda sodeluje en predstavnik, ki ga imenuje skupščina SR 
Slovenije, ter trije do pet predstavnikov, ki jih imenuje gospodarska zbornica 
SRS; 

3. sedež zavoda je v Ljubljani. 

10. člen 

1. Tekstilni inštitut (v nadaljnjem besedilu: inštitut), katerega organizacija 
in delo sta urejena z uredbo o preosnovanju tekstilnega inštituta v Mariboru 
v znanstveni zavod (Uradni list LRS, št. 6-50/61), opravlja znanstveno (temeljno 
raziskovalno), aplikativno raziskovalno in razvojno delo v smislu določb 6. člena 
zakona o raziskovalni dejavnosti na področju tekstilne industrije in na področju 
tekstilnih osnovnih in pomožnih surovin. Izdeluje nove in rekonstrukcijske 
projekte ter vodi organizacijo in ekonomsko dokumentacijo na vseh področjih 
dejavnosti tekstilne industrije, samostojno organizira eksperimentalno in pol- 
industrijsko proizvodnjo surovin, polizdelkov ali končnih izdelkov; izvršuje 
uslužnostne storitve za napredek tekstilne industrije; 

2. v svetu inštituta sodeluje po en predstavnik, ki ga imenujeta skupščina 
SR Slovenije in gospodarska zbornica SRS, ter trije predstavniki, ki jih imenuje 
poslovno združenje tekstilne industrije; 

3. sedež inštituta je v Mariboru. 

11. člen 

1. Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij (v nadaljnjem besedilu: 
zavod), katerega organizacija in delo sta urejena z uredbo o preosnovanju 
zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v znanstveni zavod (Uradni list 
LRS, št. 6-51/61); 

— opravlja raziskovalne naloge na področju raziskav gradbenega in dru- 
gega materiala ter gradbenih elementov, konstrukcij in strojnih naprav; 

— razvija in uvaja raziskovalne metode; v ta namen izdeluje laboratorijsko 
opremo ter organizira in vzpostavlja laboratorije za kontrolo proizvodnje v 
industriji in gradbeništvu; 

— na podlagi raziskovalnega dela uvaja novejše proizvodne metode v cilju 
tehničnega napredka v industriji in gradbeništvu. 
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Svoje naloge izvaja z laboratorijskimi, polindustrijskimi in industrijskimi 
preiskavami v lastnih obratih ali v obratih drugih delovnih organizacij. Izdeluje 
tehnično dokumentacijo in projekte ter prevzema konzulting in inženiring za 
objekte, stroje in strojne naprave v obsegu problemov, za katerih rešitev 
opravlja študije in raziskave; 

— izvaja tudi preiskave materialov in konstrukcij in izdaja ateste v smislu 
jugoslovanskih predpisov in standardov; 

2. v svetu zavoda sodeluje po en predstavnik, ki ga imenuje skupščina 
SR Slovenije, gospodarska zbornica SRS, univerza v Ljubljani in zveza grad- 
benih inženirjev in tehnikov SRS; 

3. sedež zavoda je v Ljubljani. 

12. člen 

1. Urbanistični inštitut SR Slovenije (v nadaljenjem besedilu: inštitut), 
katerega organizacija in delo sta urejena z uredbo o preosnovanju urbanistič- 
nega inštituta LRS v znanstveni zavod (Uradni list LRS, št. 11-120/61), na 
področju regionalnega prostorskega planiranja in urbanizma ter razvoja sta- 
novanjske graditve in komunalnega gospodarstva: 

— spremlja razvoj znanosti, opravlja fundamentalne in aplikativne razi- 
skovalne naloge, skrbi za napredek stroke, strokovno izpopolnjevanje razisko- 
valcev in načrtovalcev; 

— izdeluje plane, programe, projekte, referate, analize, ekspertize in re- 
cenzije aplikativno-raziskovalnega in razvojnega značaja; 

— skrbi za sodelovanje raziskovalnih organizacij v državi in v tujini, 
organizira dokumentacijo in informacijsko službo, ureja in vodi javno urba^ 
nistično knjižnico, izdaja publikacije o vprašanjih svojega delovnega področja 
in o rezultatih svojega dela, skrbi za druge načine popularizacije prostorskega 
planiranja in urbanizma; 

2. v svetu inštituta sodeluje po en predstavnik, ki ga imenuje skupščina 
SR Slovenije, univerza v Ljubljani, gospodarska zbornica SRS in biro za regio- 
nalno prostorsko planiranje; 

3. sedež inštituta je v Ljubljani. 

13. člen 

1. Zavod SR Slovenije za produktivnost dela (v nadaljnjem besedilu: za- 
vod), katerega organizacija in delo sta urejena z uredbo o preosnovanju zavoda 
LRS za produktivnost dela v znanstveni zavod (Uradni list LRS, št. 2-8/63), 
proučuje in raziskuje elemente delovnih procesov, faktorje produktivnosti dela 
in pogoje gospodarjenja. V ta namen zlasti: 

— razvija in izpolnjuje raziskovalne metode in postopke; 
— razvija raziskovalne metode in postopke za praktično uporabo; 
— proučuje raziskovalne metode in postopke v svetu, jih analizira in 

prilagaja za praktično uporabo v Jugoslaviji; 
— seznanja z izsledki svojega raziskovalnega dela vse zainteresirane organe, 

delovne in druge organizacije; 
— uvaja izsledke raziskovalnega dela v delovne procese; 
— uveljavlja svoje izsledke na strokovnih tečajih, strokovnih posvetovanjih 

in simpozijih ter z objavljanjem v sredstvih javnega obveščanja. 
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Pri izvrševanju svojih nalog sodeluje zavod neposredno s pristojnimi druž- 
benimi organi, z znanstvenimi in raziskovalnimi zavodi doma in v tujini ter 
z delovnimi organizacijami; 

2. v svetu zavoda sodeluje po en predstavnik, ki ga imenuje skupščina SR 
Slovenije, univerza v Ljubljani, gospodarska zbornica SRS in skupščina pri- 
stojne občine; 

3. sedež zavoda je v Ljubljani. 

14. člen 

1. Inštitut za ekonomska raziskovanja (v nadaljnjem besedilu: inštitut), 
katerega organizacija in delo sta urejena z uredbo o združitvi znanstvenih 
zavodov v inštitut za ekonomska raziskovanja v Ljubljani (Uradni list SRS, št. 
2-3/65), opravlja raziskovalne naloge na področju gospodarstva za potrebe druž- 
benopolitičnih skupnosti, delovnih in drugih organizacij; 

2. v svetu inštituta sodeluje po en predstavnik, ki ga imenuje skupščina 
SR Slovenije, ekonomska fakulteta v Ljubljani, visoka ekonomsko-komercialna 
šola v Mariboru, zavod za gospodarsko planiranje SRS, gospodarska zbornica 
SRS in zveza ekonomistov; 

3. sedež inštituta je v Ljubljani. 

15. člen 

Ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o uskladitvi republiških 
aktov o ustanovitvi znanstvenih zavodov z zakonom o znanstvenih zavodih 
(Uradni list SRS, št. 13-65/66). 

16. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

I. 

Po 66. členu zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 26-148/70) 
morajo ustanovitelji obstoječih raziskovalnih (znanstvenih) zavodov uskladiti 
akte o ustanovitvi teh raziskovalnih zavodov z določbami tega zakona naj- 
kasneje v šestih mesecih od dneva, ko začne veljati ta zakon. 

SR Slovenija izvršuje pravice in dolžnosti ustanovitelja oz. soustanovitelja 
nasproti naslednjim raziskovalnim zavodom: 

1. Inštitut za elektroniko in vakuumsko tehniko, Ljubljana, 
2. Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo, Ljubljana, 
3. Vodogradbeni laboratorij, Ljubljana, 
4. Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, 
5. Elektroinštitut »Milana Vidmarja«, inštitut za elektriško gospodarstvo 

in elektroindustrijo, Ljubljana (soustanovitelja še: Slovenska akademija zna- 
nosti in umetnosti in univerza v Ljubljani), 

6. Veterinarski zavod Slovenije, Ljubljana (soustanovitelj še: Biotehniška 
fakulteta v Ljubljani), 
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7. Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana, 
8. Geološki zavod, Ljubljana, 
9. Tekstilni inštitut, Maribor, 

10. Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij, Ljubljana, 
11. Urbanistični inštitut SRS, Ljubljana, 
12. Zavod SRS za produktivnost dela, Ljubljana, 
13. Onkološki inštitut, Ljubljana, 
14. Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana, 
15. Inštitut za pljučne bolezni in tuberkulozo, Golnik, 
16. Geodetski zavod SRS, Ljubljana, 
17. Zavod za zdravstveno varstvo SR Slovenije, Ljubljana, 
Navedeni zavodi so bili ustanovljeni z uredbami, katere je izdal izvršni 

svet, ki je bil po tedanjih ustavnih predpisih pooblaščen ustanavljati zavode. 
Ker pa po ustavi lahko ustanavlja zavode samo skupščina SR Slovenije 21. 
alinea 135. člena RU), izvršni svet pa samo zavode za proučevanje in pripravo 
zadev iz svoje pristojnosti (7. alinea 186. člena RU), je sprememba ustanovit- 
venih aktov teh zavodov mogoča s skupščinskim aktom — torej z zakonom ali 
odlokom skupščine SR Slovenije in to bodisi z enim aktom za vse zavode ali 
z več akti, to je s posameznimi akti za vsak zavod posebej. 

Zgoraj navedene uredbe so bile kot ustanovitveni akti znanstvenih zavodov 
že enkrat spremenjene s skupščinskim aktom in sicer z zakonom o uskladitvi 
republiških aktov o ustanovitvi znanstvenih zavodov z zakonom o znanstvenih 
zavodih (Uradni list SRS, št. 13-65/66); zato zaradi doslednosti oblike tudi zdaj 
predlagamo izdajo zakona in sicer enega. Za racionalni zakonodajni postopek je 
namreč primerneje uskladiti ustanovitvene akte vseh navedenih zavodov z 
zakonom o raziskovalni dejavnosti z enim samim aktom, v katerem bi bile vse 
določbe, ki jih narekuje citirani zakon. Te določbe so za posamezne zavode 
kratke, stereotipne in med seboj zelo podobne, zato ne bi bili primerni po- 
samezni zakoni. 

Pripominjamo pa, da so vprašanja ustanoviteljstva pri nekaterih zavodih še 
odprta; republiški sekretariat za prosveto in kulturo SR Slovenije bo moral to 
problematiko intenzivno reševati s sodelovanjem prizadetih. 

II. 

a) Predlagani zakon bi vseboval določbe o zavodih, naštetih v I. poglavju; 
iz tega kompleksa pa so izločene določbe o 

— onkološkem inštitutu, inštitutu za pljučne bolezni in tuberkulozo, Golnik 
in zavodu za zdravstveno varstvo SR Slovenije, Ljubljana. Ti zavodi so razr- 
iskovalni zavodi po zakonu o raziskovalni dejavnosti, a so tudi republiške zdrav- 
stvene delovne organizacije, katerih ustanovitvene akte usklajuje z zakonom 
o zdravstvu (Uradni list SRS, št. 60/70) republiški sekretariat za zdravstvo in 
socialno varstvo. Uskladitev ustanovitvenih aktov teh zavodov z obema na- 
vedenima zakonoma pa bo terjala daljši skupni postopek republiškega sekre- 
tariata za prosveto in kulturo in republiškega sekretariata za zdravstvo in 
socialno varstvo, v katerem bo potrebno uskladiti določena skupna stališča ter 
se sporazumno odločiti o ureditvi posameznih statusnih elementov (naslov 
zavoda, sedež,- področje dela, predstavniki družbene skupnosti v svetu zavoda, 
itd.); 
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— geodetskem zavodu SRS, Ljubljana. Ta zavod je z dopisom z dne 21. 
12. 1970, št. 3304/70 obvestil republiški sekretariat za prosveto in kulturo, da je 
v svojem okviru osnoval raziskovalni inštitut kot raziskovalno enoto; ko bo 
enota vpisana v razvid raziskovalnih zavodov in raziskovalnih enot pri repu- 
bliškem sekretariatu za prosveto in kulturo, bo geodetski zavod SRS kot celota 
izgubil status raziskovalnega zavoda. 

Pripominjamo še, da v predlaganem zakonu ni določb o kemijskem inštitutu 
»Borisa Kidriča«, Ljubljana, čeprav je.navedeni zavod zajet v zakonu o uskla- 
ditvi republiških aktov o ustanovitvi znanstvenih zavodov z zakonom o znan- 
stvenih zavodih. Ustanoviteljske pravice SR Slovenije nasproti temu inštitutu 
so namreč prenesene z zakonom o prenosu ustanoviteljskih pravic SR Slovenije 
nasproti kemijskemu inštitutu »Borisa Kidriča« v Ljubljani (Uradni list SRS, 
št. 12-50/71) na konzorcij slovenske kemijske in sorodne industrije; 

b) s predlaganim zakonom se revidirajo določbe ustanovitvenih aktov, ki 
definirajo dejavnost zavodov. S tem se, izrabljajoč to priložnost, opis dejavnosti 
identificira z dejanskim stanjem. Pri inštitutu za elektroniko in vakuumsko 
tehniko na primer se opis dejavnosti, ki je v bistvu isti kot v ustanovitvenem 
aktu, razširi še z zunanjetrgovinsko dejavnostjo po dodatnem sklepu IS skup- 
ščine SR Slovenije z dne 11. 11. 1969 št. 022-59/62. Nadalje se pri inštitutu za 
geodezijo in fotogrametrijo termin »fotografija« iz ustanovitvenega akta za- 
menja s terminom »poligrafija«; »fotografija« je namreč nebistven del de- 
javnosti inštituta, medtem ko je »poligrafija«, to je dejavnost v zvezi s tiskom 
načrtov in kart, postala v slovenskem in jugoslovanskem merilu zelo pomembna 
in perspektivna, tudi drugega tovrstnega inštituta v SFRJ ni. 

Z revizijo določb o dejavnosti zavodov pa se zadosti tudi zahtevi zakona o 
raziskovalni dejavnosti, ki določa, da mora biti osnovna dejavnost zavoda 
raziskovalna dejavnost (13. člen); iz opisa dejavnosti mora biti razvidno,-da je 
raziskovalna dejavnost osnovna dejavnost zavoda, kar je v osnutku zakona 
upoštevano. 

c) Predlagani zakon vsebuje določbe o sodelovanju predstavnikov družbene 
skupnosti v svetu zavoda v skladu s členom 16/2 zakona o raziskovalni de- 
javnosti; pri tem se ravna po principu, da se poleg predstavnikov ustanovitelja 
določijo predstavniki nosilca interesa za uspešno delovanje zavoda in to bodisi 
individualnega, kjer pa to rii bilo mogoče, pa širšega družbenega interesa, na 
primer raznih gospodarskih združenj, družbenopolitičnih skupnosti in podobno, 
seveda z upoštevanjem specifike funkcij in dejavnosti posameznega zavoda. 
Tako npr. lahko pri elektroinšitutu »Milana Vidmarja« imenuje gospodarska 
zbornica SRS v svet inštituta zastopnike integrirane elektroindustrije ali pri 
geološkem zavodu predstavnike gospodarskih organizacij oziroma njihovih 
združenj ali imenoma; v svetu tekstilnega inštituta Maribor sodelujejo pred- 
stavniki poslovnega združenja tekstilne industrije, ki združuje nad 40 podjetij 
tekstilne stroke. 

Vse navedene spremembe ustanovitvenih aktov so usklajene z zadevnimi 
predlogi posameznih zavodov. 

Pri zavodih, kjer je več ustanoviteljev (elektroinštitut »Milana Vidmarja«, 
inštitut za elektriško gospodarstvo in elektroindustrijo', Ljubljana in veteri- 
narski zavod Slovenije, Ljubljana) soglašajo z navedenimi spremembami pri- 
stojni organi soustanoviteljev. 

Pripominjamo še, da ima ustanovitelj do zavoda tudi določene ingerence, 
ki pa so le fakultativnega značaja in sicer po: 
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— temeljnem, zakonu o zavodih: 
Člen 22: »Družbenopolitična skupnost, krajevna skupnost, delovna ali druga 

organizacija lahko v aktu o ustanovitvi zavoda določi, da mora zavod opravljati 
svojo dejavnost ali storitve predvsem za organe družbenopolitične skupnosti 
oziroma za delovno ali drugo organizacijo, za njene člane ali za združene de- 
lovne organizacije.« 

Člen 54: »Družbenopolitična skupnost, krajevna skupnost, delovna ah druga 
organizacija lahko v prifherih iz 52. in 53. člena zakona o zavodih v aktu 
o ustanovitvi zavoda dotoci, da ji mora zavod predložiti v mnenje osnutke 
statuta, načrta in programa za delo in razvoj in druge splošne akte, s katerimi 
se urejajo načini in pogoji za opravljanje dejavnosti ali za storitve zavoda, 
preden jih dokončno sprejme, in jo obveščati o svojem delu dn uresničevanju 
nalog, zaradi katerih je ustanovljen.« 

— zakonu o raziskovalni dejavnosti: 
Člen 14: »Z aktom o ustanovitvi raziskovalnega zavoda se lahko določi 

zlasti, da ustanovitelj daje soglasje k programu in k aktom o razpolaganju s 
sredstvi, ki jih je zavodu namensko dal ustanovitelj.« 

Teh pravic ustanovitelj, ne bo uporabil. 

III. 

Predlagani zakon ne bo imel finančnih posledic. 
SR Slovenija kot ustanovitelj teh zavodov načeloma ne prevžame pro- 

računskih obveznosti za opravljanje njihove redne dejavnosti, ampak bo na- 
stopala kot financer le v primerih, kadar bo kot naročnik rabila konkretne 
raziskave ali dejavnosti teh zavodov. 

Morebitno financiranje teh zavodov iz sredstev proračuna se praviloma ne 
izvaja neposredno, pač pa bodisi prek sklada Borisa Kidriča bodisi prek uprav- 
nih ah drugih organov. 

POROČILA 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji 29. septembra 
1971 obravnaval predlog zakona o uskladitvi aktov o ustanovitvi raziskovalnih 
(znanstvenih) zavodov z zakonom o raziskovalni dejavnosti, ki ga je skupščini 
SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet. 

V načelni razpravi je odbor ugotovil, da ni potrebe, da bi SR Slovenija tudi 
v prihodnje izvajala pravice in dolžnosti ustanovitelja oziroma soustanovitelja 
nasproti inštitutom, kot so na primer tekstilni inštitut, inštitut za ekonomska 
raziskovanja, inštitut za elektroniko in vakuumsko tehniko, zavod za raziskavo 
materiala in konstrukcij in drugi. Skupščina namreč nad temi inštituti doslej 
ni izvajala nobenih ingerenc po temeljnem zakonu o zavodih in zakonu o 
raziskovalni dejavnosti, ker ni interesent oziroma naročnik za konkretne raz- 
iskave, ki naj bi jih za potrebe njenih organov ali organizacij ti inštituti oprav- 
ljah. Inštituti so popolnoma samostojni. Poslujejo po običajnih poslovnih od- 
nosih in je tržišče usmerjevalec njihove raziskovalne dejavnosti ter kazalec 
njihove poslovne uspešnosti. Vmešavanje skupščine ali drugih organov repu- 
blike bi zato bilo za te inštitute prej škodljivo kot koristno. Ustanoviteljstvo je 
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le formalen ostanek preživelih odnosov iz časov, ko so imele družbenopolitične 
skupnosti velik administrativen vpliv na razvoj gospodarstva in vzporedno tudi 
na razvoj raziskovalne dejavnosti. Ustanoviteljstvo večine navedenih inštitutov 
izhaja prav iz tega obdobja in se vedno bolj formalno vleče skozi vsa obdobja 
razvoja ekonomskih odnosov in samoupravljanja. Izvršni svet ali skupščina 
le občasno obnavljata in usklajujeta ustanoviteljske akte nad temi inštituti, 
kar pa je brez vsebine in učinkov. 

Odbor je mnenja, da bi sprejem predloga zakona zopet odložil reševanja 
ustanoviteljstva nad temi inštituti, ki bi bilo bolj smiselno in ki bi imelo tudi 
vpliv na tesnejše povezovanje teh inštitutov z zainteresiranimi gospodarskimi 
in drugimi organizacijami. Glede na to odbor predlaga republiškemu zboru, 
da obravnava predloženi zakon v drugi fazi kot zakonski osnutek, hkrati pa 
naloži izvršnemu svetu, da se o prenosu ustanoviteljstva nasproti nekaterim 
inštitutom sporazume z zainteresiranimi organizacijami. Ker je za sklenitev 
takšnih sporazumov potreben daljši čas, naj izvršni svet predloži predlog zakona 
šele čez šest ali več mesecev. 

S tem zakonom naj se uskladijo uskladitveni akti z zakonom o raziskovalni 
dejavnosti samo za tiste inštitute, ki opravljajo raziskovalno dejavnost sploš- 
nega pomena za republiko, naloge upravnega značaja oziroma naloge, za katere 
ni neposrednih interesentov v gospodarstvu in družbenih službah. Republiški 
sekretariat za prosveto in kulturo ima za takšno razmejitev inštitutov že 
izdelane ustrezne kriterije. 

V podrobni obravnavi je odbor ocenil, da ni primerna rešitev, da že sam 
zakon določa, katere delovne in druge organizacije imenujejo predstavnike 
družbene skupnosti v svete raziskovalnih zavodov. Takšna rešitev je toga, ker 
onemogoča, da imenuje predstavnike družbene skupnosti po preteku mandata 
kateri drugi ustreznejši organ oziroma organizacija. Primernejša je rešitev 
imenovanja predstavnikov družbene skupnosti, ki je uvedena v zakonu o 
visokem šolstvu. Podobnega mnenja kot odbor je tudi komisija za volitve in 
imenovanja skupščine SR Slovenije. 

Odbor je za poročevalca na seji republiškega zbora določil predsednico 
Elo Ulrih-Ateno. 

Št.: 022-204/71 
Ljubljana, 11. 10. 1971 

Z a k o n o daj n o - p r a vn a komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
6. 10. 1971, št. 022-204/71. 

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za znanstveno raziskovalno delo je na 
seji dne 7. oktobra 1971 obravnaval predlog zakona o uskladitvi aktov o usta- 
novitvi raziskovalnih (znanstvenih) zavodov z zakonom o raziskovalni de- 
javnosti, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. Odbor je bil 
seznanjen tudi z ustreznim poročilom odbora republiškega zbora za prosveto 
in kulturo. 

V načelni razpravi so člani odbora podprli stališče, izraženo v poročilu 
odbora republiškega zbora za prosveto ii? kulturo, da ni potrebno, da bi SR 
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Slovenija tudi v prihodnje izvajala pravice in dolžnosti ustanovitelja oziroma 
soustanovitelja nasproti inštitutom, kot so na primer tekstilni inštitut, inštitut 
za ekonomska raziskovanja, inštitut za elektroniko in vakuumsko tehniko, 
zavod za raziskavo materiala in konstrukcij in drugi. Omenjeni inštituti so 
popolnoma samostojni, poslujejo po običajnih poslovnih odnosih, tržišče je 
usmerjevalec njihove raziskovalne dejavnosti ter pokazatelj njihove poslovne 
uspešnosti. Ustanoviteljstvo SR Slovenije je zgolj formalna, saj izvršni svet ali 
skupščina le občasno obnavljata in usklajujeta ustanoviteljske akte med temi 
inštituti, kar pa je brez vsebine in učinkov. Ustanoviteljstvo med omenjenimi 
inštituti bi bilo potrebno postaviti tako, da bi bilo s tem doseženo tesnejše 
povezovanje teh inštitutov z zainteresiranimi gospodarskimi in drugimi orga- 
nizacijami. 

Hkrati s tem pa so člani odbora opozorili na nevarnost, da bi z odpovedjo 
ustanoviteljstva skupščine SR Slovenije nad nekaterimi inštituti lahko prišlo do 
prevelikega vpliva trenutno močnejših delovnih organizacij na načrtovanje 
raziskovalnega dela teh institucij, kar ne bi bilo vedno v skladu z družbeno 
dogovorjeno razvojno politiko republike. Prevladalo je mišljenje, da bi morala 
republika prek svojih organov v večji meri kot doslej uporabljati raziskovalne 
potenciale nekaterih inštitutov, katerih ustanovitelj je, in prek svojih pred- 
stavnikov v svetih teh zavodov skrbneje spremljati njihovo delo, saj bi lahko 
tudi prek tega dosegla preorientacijo določene gospodarske veje, če so za to 
utemeljeni razlogi. 

Kpr gre za resno vprašanje, povezano tudi s politiko razvoja raziskovalnega 
dela v prihodnje, je odbor prosil raziskovalno skupnost Slovenije, naj prosvetno- 
kulturnemu zboru posreduje svoje mnenje in oceno tako glede predloga zakona 
kot vprašanj, danih na seji odbora. 

Glede na stališča, ki so prišla do izraza v razpravi, odbor ni podprl predloga 
izvršnega sveta, da se zakon obravnava po skrajšanem postopku kot predlog 
zakona in predlaga, da prosvetno-kulturni zbor obravnava zakon v drugi fazi, 
to je kot zakonski osnutek. 

Upoštevajoč načelno razpravo, odbor k posameznim členom predloga za- 
kona ni imel pripomb. 

Za poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora je odbor določil svojega 
predsednika Vladimira Mušiča. 

St.: 022-204/72 
Ljubljana, 17. 1. 1972 

PREDLOG ODLOKA 

o dopolnitvi odloka o načinu in pogojih za uporabo sredstev, zbranih 
s prispevkom za graditev stanovanj za udeležence NOV 

I 

V odloku o načinu in pogojih za uporabo sredstev, zbr anih s prispevkom za 
graditev stanovanj za udeležence NOV (Ur. list SRS, št. 15-118/1969), se za IV. 
točko doda nova IV. a točka, ki se glasi: 

»Od sredstev, zbranih s prispevkom za graditev stanovanj za udeležence 
NOV v letu 1971, se izloči znesek 7 000 000 dinarjev in se dodeli kot enkratna 
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pomoč pri graditvi stanovanj za udeležence NOV naslednjim občinskim skup- 
ščinam: 

Celje    1 200 000 din 
Grosuplje  500 000 din 
Idrija  600 000 din 
Jesenice  1 500 000 din 
Kočevje .  1 700 000 din 
Novo mesto'  500 000 din 
Ptuj  400 000 din 
Radlje  300 000 din 
Sevnica  300 000 din 

II 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije.« 

OBRAZLOŽITEV 

Ze ob sprejemanju odloka o načinu in pogojih za uporabo sredstev, zbranih 
s prispevkom za graditev stanovanj za udeležence NOV v aprilu 1969. leta, je 
bil v obrazložitvi s strani komisije skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev 
NOV naveden kot posebno pereč stanovanjski problem udeležencev NOV v 
občinah z obsežnim območjem in kjer živi večje število kmetov-borcev, oziroma 
v občinah, kjer je prišla industrijska proizvodnja zaradi zastarelosti v resne 
gospodarske težave. Tedaj je bilo tudi poudarjeno, da bo treba verjetno kasneje 
tem občinam dodeliti enkratna dodatna sredstva, poleg sredstev, ki so določena 
z veljavnim odlokom o njihovi delitvi. O tem problemu je tudi komisija za 
vprašanja borcev NOV večkrat razpravljala in zavzela stališče, da je treba za te 
primere najti ustrezno rešitev. Na 15. seji 23. 9. 1971 je komisija soglasno 
sprejela predlog navedenega odloka. 

Na konferencah oziroma posvetovanjih, ki so bila v mesecu maju in juniju 
tega leta skupaj z glavnim odborom ZZB NOV Slovenije in katerim so priso- 
stvovali predstavniki občinskih skupščin, občinskih organizacij ZZB in drugi 
zainteresirani dejavniki, ki delajo na področju varstva borcev NOV, je bilo 
ponovno prisotno to vprašanje. Udeleženci teh posvetov niso nasprotovali 
takšni predlagani enkratni delitvi sredstev občinam, ki imajo razsežno občinsko 
območje in kjer živi večji del kmečkega prebivalstva. Tudi republiški odbor 
ZZB NOV Slovenije je že tedaj soglašal s tem predlogom. Od vseh občin, ki so 
navedene v zgoraj navedenem predlogu, je komisija prejela obširna poročila o 
še vedno akutni stanovanjski problematiki borcev NOV. 

V odloku navedene občine, kjer je sorazmerno še največ nerešenih stano- 
vanjskih problemov borcev NOV, so sredstva — zbrana na podlagi zakona ter 
odloka o načinu in pogojih za uporabo sredstev, zbranih s prispevkom za 
graditev stanovanj za udeležence NOV — še občutno povečala z bančnimi 
krediti, s prispevki občinskih skupščin, delovnih in drugih organizacij ter tudi 
s privarčevanimi sredstvi samih interesentov. To nedvomno potrjuje dobro 
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voljo vseh zainteresiranih, da čimprej rešijo vse najbolj pereče stanovanjske 
probleme borcev NOV tudi z lastnimi sredstvi. Deloma jim je to tudi uspelo, 
toda glede na zgoraj navedeno bi jim enkrat dodeljena dodatna sredstva 'po- 
magala rešiti vsaj najnujnejše primere. 

V občini Jesenice so na podlagi zakona in odloka povečali doslej prejeta 
sredstva (3 510 000) še za 7 180 000 dinarjev, v občini Radlje so interesenti 
privarčevali 2 400 000 din, v občini Kočevje so doslej po, zakonu dodeljena 
sredstva (3 444 160,47 din) povečali z lastnimi sredstvi še za 1 953 183,65 din, 
v Idriji za 600 000 din, v Sevnici za 355 000 din, občina Grosuplje je povečala 
z lastnim deležem po zakonu zbrana sredstva za 675 000 din, v občini Novo 
mesto za 515 000 din in prav tako tudi občini Celje in Ptuj, ki sta tudi z lastnimi 
sredstvi občutno povečali dodeljena sredstva. V vseh teh občinah je še približno 
950 nerešenih stanovanjskih problemov udeležencev NOV. 

Na podlagi navedenega predlaga skupščinska komisija za vprašanja borcev 
NOV, da zbor sprejme po skrajšanem postopku predlog o dopolnitvi odloka 
o načinu in pogojih za uporabo sredstev, zbranih s prispevkom za graditev 
stanovanj za udeležence NOV. 

POROČILO 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 10. no- 
vembra 1971 obravnavala predlog odloka o dopolnitvi odloka o načinu in 
pogojih za uporabo sredstev, zbranih s prispekom za graditev stanovanj za 
udeležence NOV, ki ga je skupščini predložila komisija za vprašanja borcev 
NOV. 

V načelni razpravi komisija k predlogu odloka ni imela pripomb. 
V podrobni obravnavi pa je komisija sprejela naslednji amandma: 
K I. t o č k i : Točka naj se spremeni tako, da se glasi: 
»V odloku o načinu in pogojih za uporabo sredstev, zbranih s prispevkom 

za graditev stanovanj za udeležence NOV (Uradni list SRS, št. 15-118/69), se za 
V. točko doda nova V. a točka, ki se glasi: 

Ne glede na določbe II. točke odloka se od sredstev, zbranih s prispevkom 
za graditev stanovanj za udeležence NOV v letu 1971, izloči znesek 7 000 000 
dinarjev in dodeli kot enkratna pomoč pri graditvi stanovanj za udeležence 
NOV naslednjim občinskim skupščinam: 

Celje   1 200 000 din 
Grosuplje  500 000 din 
Idrija  600 000 din 
Jesenice  1 500 000 din 
Kočevje  1 700 000 din 
Novo mesto  500 000 din 
Ptuj  400 000 din 
Radlje  300 000 din 
Sevnica .. . 300 000 din 

Točka V naj postane točka VI, točka VI pa točka VII.« 
Sprememba je utemeljena, ker gre za enkratno pomoč v predlogu odloka 

navedenim občinam, s čimer se odstopa od načela v drugem odstavku II. točke 
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odloka, da se občinam mesečno razdelijo sfedstva, ki dotekajo na poseben 
račun službe družbenega knjigovodstva. Zato dopolnitev smiselno sodi za V. 
točko, kot predlaga zakonodajno-pravna komisija. 

K II. točki : Komisija se je strinjala z amandmajem predlagatelja, da 
se beseda »osmi« nadomesti z besedo »naslednji«. 

St.: 420-19/71 
Ljubljana, 11. 11. 1971 

OSNUTEK ZAKONA 

o združevanju kmetov v zadruge, organizacije združenega dela 
in v pogodbene skupnosti 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Zaradi organiziranja kmetijske proizvodnje, povečevanja produktivnosti 
dela, drugih gospodarskih koristi in zaradi razvijanja samoupravnih družbeno- 
ekonomskih odnosov združujejo kmetje in drugi delovni ljudje na podlagi po- 
godbe in v skladu z zakonom svoje delo in sredstva v kmetijskih zadrugah (v 
nadaljnjem besedilu: zadruge), organizacijah združenega dela pri drugih de- 
lovnih organizacijah (v nadaljnjem besedilu: organizacije kmetov) in pogodbenih 
skupnostih (v nadaljnjem besedilu: skupnosti). 

2. člen 

Zadruge in organizacije kmetov se smejo ukvarjati s pridelovanjem, pre- 
delavo in prometom kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov, s storitvami, 
pomembnimi za kmetijstvo in življenje na vasi, s strokovno-pospeševalno in 
razvojno dejavnostjo na področju kmetijstva, s hranilno-kreditnimi posli, pre- 
skrbovanjem s produkcijskimi sredstvi, s prometom z gozdnimi sortimenti v 
skladu z zakonom o gozdovih, s turizmom, z domačo obrtjo in drugimi gospo- 
darskimi dejavnostmi, za katere izpolnjujejo predpisane pogoje. 

Poleg gospodarskih dejavnosti se zadruge in organizacije kmetov lahko 
ukvarjajo tudi z izobraževalnim, kulturnim in socialnim delom, pomembnim za 
člane in razvoj vasi. 

Zadruge oziroma organizacije kmetov so lahko splošne ali specializirane po 
vrstah dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo. 

Zadruge in organizacije kmetov opravljajo dejavnosti iz prvega in drugega 
odstavka tega člena za svoje člane, v skladu z možnostmi pa lahko tudi za druge. 

3. člen 

Zaradi racionalnejše proizvodnje, predelave, prometa s kmetijskimi pridelki 
in produkcijskimi sredstvi lahko združujejo kmetje in drugi delovni ljudje, da 
bi si povišali dohodek, svoje delo in svoja sredstva oziroma svoje delo in sred- 
stva z družbenimi sredstvi in z družbenim delom za skupno proizvodnjo, na- 
bavo, gradnjo, ureditev ali izkoriščanje proizvodnih naprav, opreme in objektov. 
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Sredstva, ki so jih kmetje združili z družbenimi, ostanejo v lasti kmetov, če 
ni s pogodbo drugače določeno. 

Združena sredstva upravljajo vlagatelji v skladu s pogodbo. 
Medsebojne pravice in obveznosti, ki izvirajo iz razmerij, določenih v tem 

členu, se urejajo s pogodbo v skladu z zakonom in splošnim aktom zadruge 
oziroma organizacije kmetov. 

Kmet, ki je vložil v zadrugo ali organizacijo kmetov svoja sredstva, ima v 
skladu z zakonom in splošnim aktom zadruge oziroma organizacije kmetov 
pravico do nadomestila in do dela dohodka glede na vrednost vloženih sredstev. 
Ta pravica ugasne, ko so vložena sredstva amortizirana. 

Članski delež (17. in 30. člen tega zakona) ne daje pravice do nadomestila 
in do dela dohodka. 

4. člen 

Član zadruge oziroma organizacije kmetov, ki ustvarja s svojim trajnim 
gospodarskim sodelovanjem z zadrugo oziroma organizacijo kmetov letno naj- 
manj tolikšno vrednost kot poprečno delavci v združenem delu v isti ali podobni 
dejavnosti na območju SR Slovenije, izpolnjuje v skladu z zakonom pogoje za 
zdravstveno varstvo in pokojninsko zavarovanje v obsegu kot osebe v delovnem 
razmerju. 

5. člen 

Zadruge, organizacije kmetov, samoupravne skupnosti kmetov-lastnikov 
gozdov in druge interesne skupnosti kmetov, ki se ukvarjajo s pospeševanjem 
kmetijstva, se lahko združujejo v zadružno zvezo SR Slovenije. Zadružna zveza 
daje svojim članicam organizacijsko, strokovno, tehnično in drugačno pomoč. 

Zadružna zveza SR Slovenije opravlja lahko tudi gospodarske dejavnosti, 
vendar, za včlanjene organizacije kmetov in samoupravne skupnosti kmetov- 
lastnikov gozdov le v soglasju z delovnimi organizacijami, v katerih sestavu so. 

Za ustanovitev in organizacijo zadružne zveze SR Slovenije se smiselno 
uporabljajo predpisi o gospodarskih zbornicah, kolikor pa opravlja gospodarske 
dejavnosti, pa predpisi o poslovnih združenjih. Zadružna zveza SR Slovenije je 
pravna oseba in se vpiše v register pri okrožnem gospodarskem sodišču. 

Zadružna zveza SR Slovenije je članica gospodarske zbornice SR Slovenije. 
Zadruga, ki je članica zadružne zveze SR Slovenije, se ni dolžna včlaniti 

v gospodarsko zbornico SR Slovenije. Če pa je članica zadružne zveze organi- 
zacija kmetov ali samoupravna skupnost kmetov-lastnikov gozdov, se odbije od 
prispevka, ki ga mora plačati zbornici delovna organizacija, ustrezni znesek. 

6. člen 

Premoženje v družbeni lastnini, ki preostane po likvidaciji zadruge, pre- 
vzame občina na območju likvidirane zadruge. Občina dodeli premoženje drugi 
zadrugi ali drugi delovni organizaciji, ki prevzame dejavnosti likvidirane za- 
druge. Če take zadruge ali organizacije ni, dodeli občina premoženje zadružni 
zvezi SR Slovenije, ki ga uporabi za razvoj dejavnosti svojih članic. 

Določba iz prejšnjega odstavka se ustrezno uporablja tudi v primeru, ko 
preneha organizacija kmetov. 

7. člen 

Za razmerja, ki niso urejena s tem zakonom, veljajo splošni predpisi o de- 
lovnih organizacijah. 

49 
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II. ZDRUŽEVANJE KMETOV V ZADRUGE 

8. člen 

Zadruge ustanavljajo kmetje in drugi delovni ljudje. Ustanovitelji zadruge 
postanejo njeni člani z dnevom registracije zadruge. Drugi kmetje in delavci 
zadruge postanejo člani s sprejemom v članstvo. 

Član zadruge postane lahko vsak kmet ne glede na svoje proizvodne zmoglji- 
vosti, ki se odloči za trajnejše gospodarsko sodelovanje z zadrugo in sklene o tem 
pismeno pogodbo, kakor tudi tisti člani njegove družine, ki se ukvarjajo s 
kmetijsko dejavnostjo. Kot trajnejše gospodarsko sodelovanje se šteje združe- 
vanje dela in sredstev ali poslovno sodelovanje z zadrugo za daljše obdobje. 

9. člen 

Med ustanovitelji zadruge mora biti najmanj 30 kmetov. 
Pobudo za ustanovitev zadruge lahko dajo tudi delovne organizacije, če se 

pismeno zavežejo za določeno poslovno sodelovanje. V takem primeru je usta- 
noviteljev lahko tudi manj kot 30 kmetov. 

Sredstva za ustanovitev in začetek dela zagotove ustanovitelji zadruge v 
obliki deležev, s kreditom ali na drugačen način. 

Sredstva zagotove lahko tudi delovne organizacije iz drugega odstavka tega 
člena ali družbenopolitične skupnosti. Ce te sklenejo z ustanovitelji zadruge 
pogodbo, da bo zadruga opravljala določene dejavnosti, pogoji za opravljanje 
teh dejavnosti za zadrugo ne morejo biti manj ugodni, kot so za podjetje v 
ustanavljanju nasproti njegovemu ustanovitelju. 

10. člen 

O ustanovitvi zadruge se sporazumejo ustanovitelji na ustanovnem zboru 
s sklenitvijo ustanovitvene pogodbe, s katero določijo medsebojna razmerja, ki 
nastanejo iz združevanja njihovega dela in sredstev. 

Ustanovni zbor sprejme na podlagi te pogodbe začasni statut zadruge, izvoli 
začasne organe zadruge, določi rok za izvolitev oziroma za imenovanje rednih 
organov upravljanja in za sprejem statuta zadruge. 

Določbe statuta ne smejo biti v nasprotju s pogodbo o ustanovitvi zadruge. 

11. člen 

Zadruga velja za ustanovljeno in postane pravna oseba z dnem, ko je 
vpisana v register gospodarskih organizacij. 

Dokler zadruga ni vpisana v register, odgovarjajo ustanovitelji zadruge 
nerazdelno za obveznosti, nastale v zvezi z ustanovitvijo. 

12. člen 

Zadruga sme začeti z dejavnostjo, za katero so predpisani pogoji, ko te 
pogoje izpolni. 

13. člen 

Članstvo v zadrugi je prostovoljno in osebno. 
Pogodba o ustanovitvi zadruge določa v skladu s tem zakonom pogoje za 

članstvo v zadrugi. 
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14. člen 

Kdor izpolnjuje pogoje, ima pravico, da postane član zadruge. 
O sprejemu v članstvo odloča organ zadruge, določen s statutom zadruge. 
Zoper sklep, s katerim je bil zavrnjen sprejem v zadrugo, je dovoljena 

pritožba na najvišji organ upravljanja. Oseba, kateri je tudi ta organ zavrnil 
sprejel v zadrugo, lahko vloži v 30 dneh po zavrnitvi zahtevo, da o tem odloči 
občinsko sodišče, ki je pristojno po sedežu zadruge. 

15. člen 

Članstvo preneha z izstopom, z izključitvijo in s smrtjo zadružnika, za tiste 
delovne ljudi, ki so v delovnem razmerju z zadrugo, pa tudi s prenehanjem tega 
razmerja. 

Statut zadruge določa odpovedni rok za izstop in pogoje, ob katerih se lahko 
izreče izključitev iz zadruge. 

Glede izključitve se smiselno uporabljajo določbe drugega in tretjega od- 
stavka 14. člena. 

16. člen 

Zadruga mora voditi imenik članov. 

17. člen 

Če je s pogodbo o ustanovitvi zadruge določeno, da člani vložijo v zadrugo 
deleže, določa njihovo višino in pogoje plačila statut zadruge. 

Višina in pogoji plačila deleža morajo biti različni glede na gospodarsko 
moč zadružnikov in glede na obseg njihovega gospodarskega sodelovanja z 
zadrugo. 

Za člane zadruge, ki niso kmetje, veljajo najnižji deleži in najugodnejši 
plačilni pogoji. 

18. člen 

Pogodba o ustanovitvi zadruge lahko določa, da odgovarjajo za obveznosti 
zadruge, ki jih rii mogoče poravnati iz njenih sredstev, člani zadruge (jamstvo). 

Statut zadruge določa, da člani zadruge odgovarjajo za obveznosti zadruge, 
nastale do prenehanja članstva, z določenim mnogokratnikom vpisanega deleža 
še določeno dobo po prenehanju članstva1 (jamstvena doba). 

Po preteku jamstvene dobe se delež vrne. 
Če je v zadrugi uvedeno jamstvo, mora biti to razvidno iz firme zadruge. 

19. člen 

Določbe statuta zadruge o članstvu, deležih, jamstvu in o načinu uveljav- 
ljanja samoupravnih pravic kmetov in delavcev potrjuje občinska skupščina. 

20. člen 

Premoženjska razmerja med zadrugo in njenimi člani se urejajo s pogodbo, 
ki jo v skladu z zakonom, ustanovitveno pogodbo in statutom sklene zadruga 
s svojim članom. 

49* 
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Pogodba mora biti pismena. 
Če se statut po sklenitvi pogodbe spremeni ali dopolni, ostanejo za razmerja, 

ki so urejena s pogodbo, v veljavi določbe pogodbe in statuta, ki so veljale ob 
sklenitvi pogodbe. 

Pri upravljanju zadruge imajo člani in delavci, zaposleni v zadrugi, enake 
pravice. Delavci morajo biti zastopani v organih upravljanja v sorazmerju 
z njihovim prispevkom k dohodku zadruge. 

Statut zadruge določa, o katerih vprašanjih odločajo člani in delavci ne- 
posredno, katera pa poverjajo organom upravljanja. 

22. člen 

Najvišji organ zadruge je občni zbor. 
Pri manjših zadrugah lahko določa statut zadruge, da opravlja funkcijo 

individualnega izvršilnega organa predsednik kolegijskega izvršilnega organa. 

23. člen 

Člani in delavci zadruge imajo pravico, da organizirajo kot temeljno orga- 
nizacijo združenega dela vsak del zadruge, ki pomeni delovno celoto, v kateri 
se uspeh skupnega dela članov in delavcev lahko potrdi kot vrednost na trgu 
ali v zadrugi in je lahko na tej podlagi samostojno' izražen. 

Delavci dela zadruge, ki se ukvarja z lastno kmetijsko proizvodnjo, pre- 
delavo kmetijskih pridelkov, prodajo potrošnega blaga ali z gostinskimi ozi- 
roma turističnimi storitvami in pomeni delovno celoto iz prejšnjega odstavka, 
imajo pravico, da organizirajo svojo temeljno organizacijo združenega dela. 

Samoupravni sporazum, sklenjen med zadrugo in temeljno organizacijo 
združenega dela, določa, kakšne samoupravne pravice imajo temeljne organi- 
zacije iz prejšnjih dveh odstavkov. 

24. člen 

Zadruga lahko ustanavlja podjetja, lahko pa tudi združuje svoja sredstva 
s sredstvi drugih delovnih organizacij zaradi skupnih koristi. Poslovna in druga 
razmerja se urejajo s pogodbo v skladu z zakonom. 

25. člen 

Člani in delavci zadruge enakopravno odločajo o delitvi dohodka za svoje 
osebne in skupne potrebe ter za razširitev materialne osnove združenega dela 
in dvig njihove delovne sposobnosti. 

Za zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb pripada članom zadruge del 
ustvarjenega dohodka v sorazmerju z njihovim deležem pri poslovnem uspehu 
zadruge, in sicer glede na njihovo vloženo delo, vložena sredstva in glede na 
obseg njihovega gospodarskega sodelovanja z zadrugo. Delavcem zadruge pri- 
pada del ustvarjenega dohodka za osebne in skupne potrebe v sorazmerju 
z njihovim deležem pri poslovnem uspehu zadruge po enakih načelih kot v vsaki 
drugi delovni organizaciji. Ostali del dohodka postane družbena lastnina. 

Splošni akt zadruge določa, v skladu z zakonom, pogodbo o ustanovitvi 
zadruge oziroma v skladu s samoupravnim sporazumom iz 23. člena tega za- 
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kona, temelje in merila za delitev dohdtlka na del za razširitev materialne 
osnove združenega dela, na del za skupne potrebe kmetov in za skupne potrebe 
delavcev ter na del za osebne potrebe občanov in za osebne potrebe delavcev. 

Splošni akt zadruge določa temelje in merila za delitev osebnega dohodka 
med delavce po njihovem skupnem sedanjem in minulem delu, članom zadruge 
pa tudi po obsegu njihovega gospodarskega sodelovanja z zadrugo. 

Od dela dohodka, ki se deli med člane po obsegu njegovega gospodarskega; 
sodelovanja z zadrugo, se ne plačujejo obveznosti, ki veljajo za osebni dohodek. 

26. člen 

O temeljnih vprašanjih organizacije in poslovanja, o pripojitvi, spojitvi, 
razdelitvi, spremembi v druge oblike združenega dela ter o prenehanju temeljne 
organizacije združenega dela in zadruge odločajo temeljne organizacije zdru- 
ženega dela. 

Zadruga preneha tudi, če se število njenih članov-kmetov zniža pod 30 in 
ostane na tej višini več kot pol leta. 

III. ZDRUŽEVANJE KMETOV V OKVIRU DELOVNIH ORGANIZACIJ 

27. člen 

Kmetje, ki z delovno organizacijo trajneje gospodarsko sodelujejo (drugi 
odstavek 8. člena tega zakona) in sklenejo o tem pismeno pogodbo, sestavljajo 
z delavci dela organizacije, s katerim sodelujejo, delovno skupnost, v kateri 
imajo enake pravice do upravljanja in delitve dohodka kot delavci. Ta pravica 
se podrobneje določi s pogodbo o trajnejšem gospodarskem sodelovanju med 
kmetom in delovno organizacijo. 

28. člen 

Ce tvori delovna skupnost iz 27. člena tak del delovne organizacije, da je 
delovna celota, v kateri se uspeh skupnega dela lahko potrdi kot vrednost na 
trgu ali v delovni organizaciji in je lahko na tej podlagi samostojno izražen, 
ima taka skupnost pravico, da organizira tak del kot temeljno organizacijo 
združenega dela (organizacija kmetov). 

Samoupravne in statusne pravice organizacije kmetov se določijo s samo- 
upravnim sporazumom med delovno organizacijo in organizacijo kmetov. 

Samoupravni sporazum vsebuje zlasti določila o tem, da organizacija 
kmetov: 

-— samostojno ugotavlja in deli dohodek; 
— odloča o svoji notranji organizaciji in o svojem delovnem področju; 
— zagotavlja pravice delavcev — članov organizacije kmetov pri uprav- 

ljanju te organizacije in delitvi dohodka; 
— razpolaga s sredstvi, ki so ji bila dana ob ustanovitvi ali si jih je pri- 

dobila med poslovanjem; 
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— odloča v skladu s 5. členom tega zakona o včlanitvi v zadružno zvezo 
SR Slovenije; 

■—■ sprejema svoje samoupravne akte in odloča v skladu s statutom delovne 
organizacije o medsebojnih skupnih zadevah; 

— določa merila za prispevek k stroškom poslovanja skupnih služb in 
skupnega poslovanja; 

— določa namen, vidike in merila za združevanje sredstev za skupni raz- 
voj delovne organizacije in organizacije kmetov; 

— določa vidike in merila za oblikovanje rezervnega in rizičnih skladov; 
—- določa način ugotavljanja dohodka. 

29. člen 

V sporu glede ustanovitve organizacije kmetov ali obsega njenih samo- 
stojnih pravic odloča mešana arbitraža. 

Ce se delovna organizacija ali delovna skupnost iz 28. člena tega zakona 
ne strinja s stališčem mešane arbitraže, lahko zahteva uvedbo postopka pred 
ustavnim sodiščem. 

30. člen 

Kmetje, ki so sklenili pogodbo o trajnejšem gospodarskem poslovanju 
z delovno organizacijo, lahko vložijo določen denarni znesek kot svoj delež za 
poslovanje organizacije kmetov, če tako določa samoupravni sporazum iz 
28. člena tega zakona. Določbe tega zakona o deležih v zadrugah se ustrezno 
uporabljajo tudi za organizacijo kmetov. 

S samoupravnim sporazumom iz 28. člena se lahko določi, da odgovarjajo 
kmetje z določenim zneskom za obveznosti organizacije kmetov, ki so nastale 
v času, ko so bili člani te organizacije, če jih ni mogoče poravnati iz sredstev 
delovne organizacije oziroma organizacije kmetov. 

Kmetje ne odgovarjajo za obveznosti delovne organizacije, če ni s samo- 
upravnim sporazumom drugače določeno. 

Določba tega zakona o tem, da mora biti jamstvo članov zadruge razvidno 
iz firme, velja tudi za organizacijo kmetov. 

31. člen 

Pri upravljanju organizacije kmetov imajo delavci kot člani delovne skup- 
nosti organizacije kmetov enake pravice. 

Splošni akt organizacije kmetov določa, o katerih vprašanjih odločajo člani 
skupnosti neposredo, katera pa poverjajo organom upravljanja. 

32. člen 

Določbe 25. člena tega zakona o razporeditvi dohodka in o delitvi osebnega 
dohodka med člane in delavce zadruge veljajo smiselno tudi za razporeditev 
dohodka v organizaciji kmetov in za delitev dohodka med kmete in delavce 
te organizacije. 
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IV. ZDRUŽEVANJE KMETOV V POGODBENE SKUPNOSTI 

33. člen 

Ce dvoje ali več kmetov trajneje združi svoja sredstva ali tudi svoje delo 
v skupno korist, ustanovijo na podlagi pravil civilnega prava pogodbeno skup- 
nost (skupnost). 

Kmetje lahko ustanovijo skupnost zaradi skupne proizvodnje, zaradi pre- 
delave ali prodaje svojih lastnih pridelkov, zaradi nabave kmetijskih priprav 
ali reprodukcijskega materiala za svoje lastne potrebe, zaradi skupne uporabe 
kmetijskih priprav ali objektov in zaradi povezovanja svojega gospodarstva 
z delovnimi organizacijami. 

Skupnosti, ki se ustanovi zaradi skupne proizvodnje, racionalnejšega izko- 
riščanja kmetijskih zemljišč in proizvodnih naprav ter trajno gospodarsko 
sodeluje z zadrugo ali drugo delovno organizacijo, se v skladu z zakonom lahko 
dodele v izkoriščanje tudi kmetijska zemljišča in proizvodne naprave v druž- 
beni lastnini. 

Člani odgovarjajo za obveznosti skupnosti nerazdelno. 

Variantni dodatek I: 
V skupnost je lahko vključenih največ 29 kmetov. 

34. člen 

Člani ustanovijo skupnost s pismeno pogodbo^ ki obsega zlasti: 
1. imena in naslove kmetov-ustanoviteljev; 
2. predmet poslovanja skupnosti; 
3. način zagotovitve sredstev oziroma vrsto in vrednost sredstev, ki jih 

ustanovitelji vložijo v skupnost; 
4. obveznosti ustanoviteljev glede dela, ki ga bodo vložili ,v skupnost ; 
5. način obnavljanja vrednosti vloženih sredstev; 
6. način obračunavanja in delitve dohodka, doseženega s skupnim poslo- 

vanjem; 
7. način in pogoje za izstop iz skupnosti in za vstop novih članov skupnosti; 
8. pooblastilo o zastopanju skupnosti; 
9. določbe o načinu prenehanja skupnosti in o razdelitvi premoženja. 

35. člen 

Ustanovitelji priglasijo pogodbo' o ustanovitvi skupnosti v 30 dneh,po pod- 
pisu upravnemu organu, pristojnemu za kmetijstvo tiste občine, na območju 
katere ima večina ustanoviteljev svoje prebivališče. 

Organ iz prejšnjega odstavka vodi register skupnosti, v katerega vpisuje 
imena ustanoviteljev in drugih članov skupnosti ter kratko vsebino^ pogodbe. 

Skupnost mora priglašati tudi spremembe ustanovitvene pogodbe. 

36. člen 

Organ iz 35. člena tega zakona zavrne vpis v register, če so določbe po- 
godbe o ustanovitvi skupnosti v nasprotju s predpisi ali razvojnimi načrti 
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družbenopolitičnih skupnosti in če se po določbah pogodbe dohodek ne bi delil 
po vloženem delu oziroma po vloženih sredstvih. 

Odločba o zavrnitvi vpisa je akt V upravnem postopku. 

37. člen 

Skupnost, ki ima registrirano pogodbo o svoji ustanovitvi in zaposli več 
kot 5 (varianta: 10) delavcev, ima položaj posebne organizacije združenega dela. 

Dohodek, ki ostane po izločitvi dela dohodka, ki pripada članom skup- 
nosti na podlagi njihovih vloženih sredstev in dela dohodka, ki pripada zdru- 
ženim delavcem in članom skupnosti kot osebni dohodek na podlagi dela, 
postane družbena lastnina. 

Določba drugega odstavka 3. člena tega zakona velja tudi za sredstva, ki 
so jih vložili člani v skupnost. 

Skupnost iz tega člena odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi skupnosti 
v družbeni lastnini in do višine vrednosti sredstev, ki so jih člani vložili 
v skupnost. 

Skupnost iz tega člena je pravna oseba, ki se vpiše v register gospodarskih 
organizacij pri okrožnem gospodarskem sodišču, na območju katerega ima 
svoje prebivališče večina članov skupnosti. Skupnost nastopa samostojno na 
trgu kot nosilec pravic in obveznosti. 

Skupnost iz tega člena mora določiti v ustanovitveni pogodbi svojo firmo, 
iz katere mora biti razvidno, da gre za skupnost kot posebno organizacijo 
združenega dela. 

38. člen 

Skupnost, ki ne izpolnjuje več pogojev tega zakona, se na zahtevo pri- 
stojnega inšpekcijskega organa izbriše iz registra skupnosti (35. člen) in iz 
registra pri okrožnem gospodarskem sodišču (37. člen). 

Akt organa iz 35. člena je akt v upravnem postopku, akt organa iz 37. člena 
pa sklep v nepravdnem postopku. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

39. člen 

Obstoječe zadruge in delovne organizacije iz 27. in 28. člena tega zakona 
morajo prilagoditi svojo organizacijo in poslovanje določbam tega zakona 
v šestih mesecih od dneva, ko začne veljati ta zakon. Deleže in jamstvo uvedejo 
lahko s statutom oziroma splošnim aktom. 

Ce se zadruga oziroma delovna organizacija ne ravna po določbi iz prejš- 
njega odstavka, preneha z delom ali pa se spremeni v podjetje in opusti sodelo- 
vanje po 27. in 28. členu tega zakona. 

40. člen 

Ugotovi se, da z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati temeljni 
zakon o kmetijskih zadrugah (Uradni list SFRJ, št. 13-258/65 in št. 7-70/67). 

41. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 



Priloge 777 

OBRAZLOŽITEV 

I. 

Republiški in gospodarski zbor skupščine SR Slovenije sta 31. maja 1971 
sprejela predlog za izdajo zakona o združevanju kmetov v zadruge, organiza- 
cije združenega dela in v pogodbene skupnosti in naložila izvršnemu svetu, da 
pripravi obrazložen osnutek zakona. Osnutek naj temelji na stališčih, izraženih 
v predlogu za izdajo zakona in v tezah za zakon, upošteva pa naj tudi pripombe 
in predloge, dane k predlogu za izdajo zakona. Osnutek naj bi bil pripravljen 
do konca junija 1971. 

Ob pripravi osnutka zakona so bile upoštevane pripombe republiškega 
in gospodarskega zbora ter njunih odborov, predlogi, dani k tezam zakona v 
javni razpravi, ki jo je organizirala RK SZDL, pripombe III. zbora zadružnikov 
in kooperantov, republiškega zbora delavcev kmetijstva, živilske in tobačne 
industrije sindikatov Slovenije ter pripombe kmečke sekcije pri RK SZDL. 
Osnutek zakona je usklajen z amandmaji k ustavi SFRJ, sprejetimi 30. 6. 1971. 
Zaradi tega osnutek tudi ni mogel biti predložen skupščini SRS do pred- 
videnega roka. 

II. 

Osnutek zakona temelji v celoti na načelih, vsebovanih že v predlogu 
za izdajo zakona. 

Pripombe in predlogi navedenih organov in organizacij ter dokončno 
besedilo amandmajev k ustavi SFRJ so omogočili, da so posamezne določbe 
v osnutku v primerjavi s tezami kot sestavnim delom predloga za izdajo 
zakona dopolnjene in bolj precizne. 

Tako vsebuje osnutek izpopolnjena določila o članstvu v zadrugi, o po- 
slovnem predmetu zadruge in organizacije kmetov, o upravljanju, o pogodbenih 
skupnostih in še nekaj drugih sprememb. 

Članstvo 

Osnutek skuša v skladu s pripombami v še večji meri kot je bilo to v 
tezah, zagotoviti odprtost zadruge. Po tezah ima oseba, ki ni bila sprejeta v 
članstvo ali je bila iz zadruge izključena, poleg pravice do pritožbe na najvišji 
organ zadruge še sodno varstvo svojih članskih pravic. Osnutek dopolnjuje 
ta določila še z novo določbo, da lahko postane ičlan zadruge vsak kmet ne 
glede na svoje proizvodne zmogljivosti. Sodišče bo moralo torej omogočiti 
članstvo tudi najmanjšemu kmetu, če bo ta pripravljen za trajnejše gospo^ 
darsko sodelovanje z zadrugo in ga zadružni organi ne bi hoteli sprejeti za 
člana. V skladu z ustavnimi amandmaji določa pogoje za članstvo pogodba o 
ustanovitvi zadruge in ne zadružni statut. Vsaj načelno bo morala torej že 
ustanovitvena pogodba določiti, ali se ustanavlja zadruga z deleži ah brez 
deležev, z jamstvom ali brez jamstva. Statut, ki se lahko spreminja in dopol- 
njuje z večino glasov članov in delavcev zadruge, ne more biti v nasprotju 



778 Priloge 

s pogodbo o ustanovitvi zadruge. Na ta način ne bo npr. mogoče kasneje 
po ustanovitvi zadruge zgolj s spremembo statuta spremeniti zadrugo brez 
deležev v zadrugo z deleži. Izjema velja le za zadruge, ki že obstoje ob času, ko 
bo zakon uveljavljen. Da se takim zadrugam sploh omogoči uvedba jamstva in 
deležev, določa osnutek v prehodnih določbah, da vpeljejo take zadruge lahko 
deleže in jamstvo že z dopolnitvijo svojega statuta oziroma splošnega akta. 
Ustanovitveni postopek je sploh precizneje formuliran z določbo, da se ustano- 
vitelji sporazumejo o ustanovitvi zadruge na ustanovnem zboru z ustanovitveno 
pogodbo, s katero določijo medsebojna razmerja, ki izvirajo iz združevanja 
njihovega dela in sredstev. Na podlagi te pogodbe sprejme ustanovni zbor 
začasni statut zadruge, izvoli začasne organe zadruge, določi rok za izvolitev 
oziroma imenovanje rednih organov upravljanja in za sprejem statuta zadruge. 

Razlika nasproti tezam obstoji tudi glede vprašanja, kdo je lahko ustano- 
vitelj zadruge. Po tezah so lahko ustanovili zadrugo le kmetje, delavci pa so 
lahko po ustanovitvi zadruge postali njeni člani. Na zahtevo sindikatov pa do- 
loča osnutek, da so že med ustanovitelji zadruge lahko tudi njeni bodoči 
delavci, ki postanejo člani tako kot kmetje z dnevom registracije zadruge. 
Delavci prenehajo biti 'člani tudi s prenehanjem njihovega delovnega razmerja 
z zadrugo. Vsekakor pa mora biti med ustanovitelji najmanj 30 kmetov, razen 
če dajo pobudo za ustanovitev delovne organizacije, ki se tudi pismeno zavežejo 
za poslovno sodelovanje z bodočo zadrugo. Razlog za prenehanje zadruge je 
med drugim tudi, če se zniža število članov-kmetov pod 30 in ostane pri tem 
številu več kot pol leta. 

Na predlog sindikatov je spremenjena tudi uvodna določba v 1. členu 
osnutka, tako da združujejo svoje delo in sredstva na podlagi pogodbe in v 
skladu z zakonom kmetje in drugi delovni ljudje, torej ne samo kmetje in 
drugi delovni ljudje, ki delajo s svojimi delovnimi sredstvi v kmetijstvu, kot 
je bilo določeno v 1. tezi zakona, Kmetijska zadruga, pa seveda tudi organizacija 
kmetov v sestavu delovne organizacije, je simbioza kmetov in delavcev s 
povsem enakimi pravicami pri upravljanju in delitvi dohodka. To je z novo 
formulacijo 1. člena osnutka kasneje izraženo. 

Tudi po osnutku delavci niso avtomatično člani zadruge. Če pa se želijo 
včlaniti, jim to olajšuje osnutek z določbo, da veljajo zanje najnižji deleži in 
najugodnejši plačilni pogoji. 

Na zahtevo zbora zadružnikov in kooperantov uvaja osnutek posebno 
zdravstveno varstvo in pokojninsko zavarovanje za tiste člane zadruge in 
organizacije kmetov, ki ustvarjajo s svp-jim trajnim gospodarskim sodelovanjem 
z zadrugo oziroma organizacijo kmetov najmanj tolikšno vrednost kot poprečno 
delavci v delovnih organizacijah v isti ali podobni dejavnosti na območju 
Slovenije. 

Potrebna bo ustrezna sprememba zakona o zdravstvenem zavarovanju in 
o obveznih oblikah zdravstvenega varstva (Uradni list SRS, št. 26/70), pa tudi 
posebni predpisi za ureditev pokojninskega zavarovanja članov kmetijskih 
zadrug in organizacij kmetov, ki v navedenem obsegu gospodarsko sodelujejo. 

Iz osnutka je izpadla določba o tem, da preide članstvo po umrlem zadruž- 
niku na dediča. Članstvo je namreč vezano na pogodbeno gospodarsko sodelo- 
vanje zadružnika z zadrugo-, ki naj ga dedič po smrti člana sam in izrecno 
obnovi. 
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Poslovni predmet 

V zborih in odborih skupščine ter na zboru zadružnikov in kooperantov je 
bila postavljena zahteva po razširitvi poslovnega predmeta zadrug in organi- 
zacij kmetov tako, da bi se te lahko ukvarjale tudi z gozdarstvom oziroma 
s prometom z lesom. 

Osnutek je v 2. členu v skladu s to zahtevo dopolnjen tako, da se zadruge 
in organizacije kmetov ukvarjajo lahko tudi s prometom z gozdnimi sortimenti 
v skladu z zakonom o gozdovih. Kolikor bo ta specialni zakon omogočal, da 
smejo dajati zadruge in organizacije kmetov v promet gozdne proizvode, bodo 
to dejavnost opravljale lahko te organizacije. Zakon o združevanju kmetov 
pa ne more spreminjati zakona o gozdovih. 

Upravljanje 

Tudi glede upravljanja zadruge in organizacije kmetov se osnutek v 
načelu ne razlikuje od predloga za izdajo zakona oziroma njegovih tez. Osnutek 
je le bolj jasen in v celoti usklajen s sedaj že sprejetimi zveznimi ustavnimi 
amandmaji, skuša pa tudi zadostiti predlogom zadružnikov in sindikatov. 

Tako je namesto prejšnjega besedila, da upravljajo zadrugo enakopravno 
člani in delavci zadruge, ki odločajo na samoupravni podlagi o medsebojnih od- 
nosih in uspehih svojega dela, bolj jasno določeno, da imajo pri upravljanju 
zadruge člani in delavci, zaposleni v zadrugi, enake pravice. 

Nova- pa je določba, da morajo biti delavci zastopani v organih upravljanja 
v sorazmerju z njihovim prispevkom k dohodku zadruge. Kot se namreč sku- 
šajo z zakonom zavarovati koristi kmetov v delovnih organizacijah, tako je treba 
tudi preprečiti kakršnokoli diskriminacijo delavcev v zadrugah. Zaradi tega 
osnutek izrecno določa, da morajo biti delavci zastopani v organih upravljanja 
zadruge, kar bi sicer izhajalo že iz same načelne določbe o enakih pravicah 
delavcev. Obenem je naveden kriterij za zastopstvo in sicer glede na prispevek 
k dohodku Zadruge. 

Ena od bistvenih pripomb zadružnikov in poslancev k tezam zakona je 
bila, da bi morala imeti temeljna organizacija združenega dela v sestavu delovne 
organizacije, s katero kmetje trajneje gospodarsko sodelujejo (organizacija kme- 
tov), status pravne osebe in lasten žiro račun. Obstajalo pa je tudi mnenje, 
da organizacija kmetov ne bi smela imeti svojstva pravne osebe. Osnutek 
rešuje to vprašanje v skladu z ustavnimi amandmaji, tako da zagotavlja orga- 
nizaciji kmetov izrecno naštete minimalne pravice, ki pa se v nasprotju s 
prejšnjimi tezami določijo obvezno s samoupravnim sporazumom med delovno 
organizacijo in organizacijo kmetov in ne s statutom, kot je bilo predvideno 
v tezah zakona. Tak sporazum pa se lahko spremeni samo s soglasjem delovnih 
Skupnosti obeh strank. Samoupravne in statusne pravice organizacije kmetov 
se torej ne morejo spremeniti s spremembo statuta delovne organizacije kot 
je bilo možno po tezah zakona. 

Poleg tega so minimalne samostojne pravice organizacije kmetov v osnutku 
razširjene v primerjavi s pristojnostmi po tezah. Tako se s samoupravnim 
sporazumom zagotovijo pravice delavcev-članov organizacije kmetov pri uprav- 
ljanju te organizacije in delitvi dohodka, vnaprej se določijo merila za pri- 
spevek k stroškom skupnih služb in skupnega poslovanja, prav tako se s spo- 
razumom določijo tudi namen, vidiki in merila za združevanje sredstev za 
skupni razvoj delovne organizacije in organizacije kmetov ter vidiki in merila 
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za oblikovanje rezervnega in rizičnih skladov. S sporazumom se tudi vnaprej 
določi način ugotavljanja dohodka. 

Osnutek dopolnjuje tudi določbo o reševanju sporov med delovno organi- 
zacijo in organizacijo kmetov s tem, da stranka, ki se ne strinja z odločbo 
mešane arbitraže glede ustanovitve organizacije kmetov ali obsega njenih 
samostojnih pravic, lahko zahteva postopek pred ustavnim sodiščem. 

Samoupravni sporazum je po osnutku instrument urejanja odnosov tudi 
v drugih primerih. 

Tako se določajo s samoupravnim sporazumom tudi samoupravne pravice 
temeljnih organizacij združenega dela v sestavu zadruge, bodisi da gre za 
organizacijo združenega dela, ki jo upravljajo člani in delavci zadruge (lastna 
kmetijska proizvodnja, predelava kmetijskih pridelkov, prodaja potrošnega 
blaga, opravljanje gostinskih oziroma turističnih storitev), ko torej niso vklju- 
čeni v dejavnost kmetje-člani zadruge. V obeh primerih se sklene sporazum 
med zadrugo in temeljno organizacijo združenega dela, 

S samoupravnim sporazumom med delovno organizacijo in organizacijo 
kmetov se lahko določijo tudi deleži in jamstvo za obveznosti organizacije 
kmetov. 

Pogodbene skupnosti 

Osnutek skuša še v večji meri kot v tezah zakona zagotoviti, da v pogod- 
benih skupnostih ne bi prihajalo do kakršnihkoli deformacij, niti do izkoriščanja 
članov skupnosti in malih kmetov niti do izkoriščanja delavcev, zaposlenih 
v teh skupnostih. 

Kot varianta je vnesena tudi določba, da je v skupnost lahko vključenih 
največ 29 kmetov. Obstoji namreč možnost, da že 30 kmetov lahko ustanovi 
zadrugo. 

Med ukrepe za zaščito članov skupnosti spada nova določba v osnutku, 
da se skupnost ne more registrirati, če se po pogodbi o ustanovitvi skupnosti 
dohodek ne bi delil med člane po vloženem delu oziroma po vloženih sredstvih. 

V duhu ustavnih amandmajev in predvidenega zakona o osebnem delu 
je določba, da postane v primeru, če zaposli skupnost več kot 5 (po varianti 
pa več kot 10) delavcev, del dohodka, ki ostane po zadovoljitvi osebnih in 
skupnih potreb članov in delavcev skupnosti na podlagi vloženega dela in 
sredstev, družbena lastnina. Ta dohodek se deli tako kot v delovnih orga- 
nizacijah. 

Po osnutku naj bi se določilo, da so take pogodbene skupnosti pravne 
osebe, ki so registrirane pri okrožnem gospodarskem sodišču in nastopajo kot 
nosilci pravic in obveznosti, posebne organizacije združenega dela, da člani 
lahko zadržijo vložena sredstva v svoji lasti in da odgovarjajo za obveznosti 
skupnosti poleg družbenih sredstev tudi člani do višine vrednosti vloženih 
sredstev. 

Nova je še določba, po kateri bi se lahko dodelila v izkoriščanje skupnostim, 
ki se ustanove zaradi skupne proizvodnje ali racionalnejšega izkoriščanja kme- 
tijskih zemljišč in proizvodnih naprav in trajno sodelujejo z zadrugo ali drugo 
delovno organizacijo, družbena kmetijska zemljišča in proizvodne naprave. 
Poseben zakon, verjetno o kmetijskih zemljiščih, bo podrobneje uredil način 
in pogoje takega dodeljevanja zemljišč. Gre gotovo za pomembno vprašanje, 
kako na povsem prostovoljni podlagi organizirati zaradi racionalne kmetijske 
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proizvodnje združevanje tudi družbenih zemljišč in objektov v .skupno pro- 
izvodnjo in sicer v skupnostih kot najbolj enostavnih oblikah združevanja 
kmetov. 

V tezah zakona je bilo glede usode premoženja likvidirane zadruge dolo- 
čeno, da pripada zadružni zvezi SRS, če ni druge zadruge oziroma organizacije, 
ki bi prevzela dejavnosti likvidirane zadruge. Variantna določba je pa bila, 
da prevzame tako premoženje občina. Na predlog večine razpravljalcev osnutek 
sedaj določa, naj prevzame premoženje likvidirane zadruge občina, da ga 
dodeli drugi zadrugi ali sicer delovni organizaciji, ki prevzame dejavnosti likvi- 
dirane zadruge. Ce take delovne organizacije ni, dodeli občina premoženje 
zadružni zvezi, ki ga uporabi za razvoj dejavnosti svojih članic. Isto načelo 
velja, če preneha organizacija kmetov. 

Dopolnjena je določba o delitvi dohodka v zadrugi oziroma organizaciji 
kmetov tako, da je v osnutku izrecno določeno, da se od dela dohodka, ki se 
deli med člane zadruge oziroma organizacije kmetov po obsegu njihovega 
gospodarskega sodelovanja, ne plačujejo obveznosti, ki so sicer predpisane za 
osebni dohodek. Ce zakon ne bi tega izrecno določil, bi bilo treba tudi od teh 
dohodkov plačevati družbene obveznosti, kar pa ne bi bilo stimulativno za 
sodelovanje z zadrugo oziroma organizacijo kmetov. 

Po tezah bi morale zadruge in delovne organizacije, ki trajneje gospodarsko 
sodelujejo s kmeti, prilagoditi svojo organizacijo in poslovanje novemu zakonu 
v roku enega leta. Po osnutku pa naj bi rok znašal le 6 mesecev. Opravljene 
so bile namreč že tolikšne politične in organizacijske predpriprave na terenu, 
da bo pol leta zadostovalo za izvedbo reorganizacije, kolikor to doslej že ni bilo 
opravljeno. Na drugi strani pa je nujno, da se kmetom čimprej omogoči popolna 
vključitev v upravljanje delovnih organizacij, če z njimi trajneje gospodarsko 
sodelujejo. 

III. 

V razpravi o tezah zakona je bilo tudi predloženo, da ni treba določati 
vsebine pogodbe o ustanovitvi skupnosti kmetov. Predlogu ni bilo mogoče 
ugoditi, ker so zahtevani le bistveni elementi za pogodbeno sodelovanje in ker 
bo mogoče le po teh sestavinah pogodbe presoditi, če predvidena skupnost ni 
v nasprotju s predpisi, z razvojnimi načrti dužbenopolitičnih skupnosti ali če se 
dohodek ne bi delil po vloženem delu oziroma sredstvih. Opozoriti pa je treba 
tudi, da ureja le skupnosti trajnejšega značaja, ki se registrirajo in da je 
predpisana vsebina pogodbe nujna tudi za delo in poslovanje članov skupnosti. 

. Nekateri so v razpravi menili, da določbe o ustanovitvi zadrug niso 
potrebne oziroma da bi lahko odpadle, ker da namen zakona ni ustanavljanje 
novih zadrug, temveč preosnova obstoječih. Vsekakor je res, da bodo nove 
zadruge zelo redke in da je težišče predvsem na prilagoditvi obstoječih zadrug 
in delovnih organizacij novemu zakonu. Vendar pa mora zakon vsebovati 
določila o ustanovitvi, ker v celoti ureja združevanje kmetov, razen zadev, 
ki veljajo tudi za to združevanje, pa so urejene z drugimi predpisi o delovnih 
organizacijah. 

V skupščinski razpravi je bila izražena skrb glede usode premoženja 
organizacij združenega dela v sestavu delovnih organizacij, ki ne bi prilagodile 
svoje organizacije novemu zakonu, češ da bi bilo to premoženje lahkoodtegnjeno 
kmetom in kmetijstvu sploh. Opozoriti je treba, da ta skrb ni utemeljena. 



782 Priloge 

V prehodnih določbah je sicer določeno, da zadruga oziroma delovna organi- 
zacija, ki v 6 mesecih ne prilagodi svoje organizacije in poslovanja določbam 
novega, zakona, preneha z delom ali pa se spremeni v podjetje in preneha 
trajneje gospodarsko sodelovati s kmeti. Vendar je obenem določeno, da začne 
zakon veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. Veljati začno torej 
po objavi vsa določila zakona, tudi določba sedanjega 6. člena osnutka, ki 
določa, komu pripada družbeno premoženje zadruge oziroma organizacije kme- 
tov, ki je prenehala. Pri tem je treba opozoriti tudi na 2. člen ustavnega 
zakona, za izvedbo ustavnih amandmajev od XX do XLI (Uradni list SFRJ, 
št. 29/71), po katerem se uporabljajo določbe amandmaja XXI, ki se nanašajo 
na pravico delovnih ljudi do organiziranja temeljnih organizacij združenega 
dela (v našem primeru do formiranja organizacije kmetov) od dneva, ko zbor 
narodov zvezne skupščine razglasi ustavne amandmaje, tj. od 30. 6. 1971. 
S tem dnem so prenehale veljati določbe zveznih zakonov, ki so v nasprotju 
s temi določbami amandmaja. Kmetje in delavci, ki imajo v delovni organizaciji 
pogoje za formiranje, temeljne organizacije združenega dela, imajo ne glede 
na 6-mesečni prilagoditveni rok po osnutku našega zakona na podlagi cit. 
ustavnega zakona pravico, da takoj zahtevajo ustanovitev organizacije kmetov. 
Ce delovna organizacija v šestih mesecih te zahteve ne bi izpolnila in bi v 
smislu 29. člena osnutka odločila mešana arbitraža oz. ustavno sodišče, da so 
dani pogoji za ustanovitev take organizacije, bi se moralo s premoženjem, 
ki bi organizaciji kmetov pripadlo, postopati po 6. členu osnutka zakona. 

V skupščini je bila dana tudi pripomba, da bi moral zakon zagotoviti orga- 
nizaciji kmetov pravico do odcepitve. Opozarjamo na 7. člen osnutka, po 
katerem veljajo za razmerja, ki niso urejena s tem zakonom, splošni predpisi 
o delovnih organizacijah. Po teh predpisih (74. in 214. ter nasl. členi sedanjega 
temeljnega zakona o podjetjih) je možnost odcepitve dana, Obstoječa zakonska 
ureditev je tudi v skladu z načelom, izraženim v 3. in 4. odstavku točke 2, 
amandmaja XXI. 

IV. 

Po 16. členu ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XX 
do XLI preneha temeljni zakon o kmetijskih zadrugah (Uradni list SFRJ, št. 
13/65 in 7/67) z dnem, ki ga določi republiški zakon, najpozneje pa 31. 12. 1971. 
Zakon o združevanju kmetov bi mpral torej, biti sprejet do konca tega leta, ker 
bi morala biti v nasprotnem primeru podaljšana veljavnost cit. temeljnega 
zakona. 

Kolikor bo predloženi osnutek sprejet, bo to prvi slovenski zadružni zakon, 
ki pa bo poleg zadrug urejal kot posebni obliki združevanja kmetov tudi orga- 
nizacije kmetov v sestavu delovnih organizacij in pogodbenih skupnosti kmetov. 

MNENJA, STALIŠČA IN PREDLOGI 
DELEGATOV OBČIN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Hrastnik 
in Zagorje, ter delegat mesta Ljubljane so na svojem 16. zasedanju dne 19. 11. 
1971 obravnavali osnutek zakona o združevanju kmetov v zadruge, organi- 
zacije združenega dela in v pogodbene skupnosti. 
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V razpravi so sodelovali delegati občin Nova Gorica, Šentjur pri Celju in 
Škof ja Loka. 

Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o 
začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja 
delegatov občin v skupščini SR Slovenije pošiljata overitelja zapisnika, izvoljena 
na zasedanju, ta stališča republiškemu in gospodarskemu zboru skupščine 
SR Slovenije, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja kot 
pristojna zbora obravnavata in zavzameta o njih svoje stališče. 

V načelni in splošni razpravi delegatov občin je bilo poudarjeno, da je 
zakon potrebno čimprej sprejeti in je bila dana podpora predloženemu osnutku, 
vendar so bili hkrati izraženi pomisleki o tem, ali se bo stanje na področju kme- 
tijstva zaradi samega zakona lahko bistveno zboljšalo-. Ugotavljali so, da bodo 
brez hkratne izdatnejše družbene pomoči in ustreznejše politike do zasebnega 
kmetijstva določbe zakona ostale zgolj formalna možnost, kajti vsako uvajanje 
sodobne proizvodnje v kmetijstvu in prestruktuiranje kmetijske proizvodnje in 
na tej osnovi združevanje dela in sredstev zahteva izdatnejšo finančno podporo. 
Pri tem so opozarjali tudi na prakso sosednjih dežel, kjer dajejo zasebnemu 
kmetu precejšnje kredite in dotacije ter regrese. Pri nas ne bi bilo ustrezno, 
če bi pričakovali in zahtevali pomoč od države, vendar bi bilo treba v naši 
ekonomski politiki napraviti potrebne premike iz osebne potrošnje v družbeno, 
posebej investicijsko potrošnjo, katere rezultati naj bi se pokazali tudi v kme- 
tijstvu (bodisi v obliki novega davka ah druge vrste dajatev). V zvezi s tem je 
bilo izraženo priporočilo pristojnim zborom, da ob razpravi in sklepanju o tem 
zakonu posvetijo potrebno pozornost tudi družbenoekonomskim vidikom te pro- 
blematike: Ge tega ne bo, bodo kmetje kljub prepričanju, da je treba tudi v 
odnosih v kmetijstvu in v organizacijskih možnostih za njihovo povezovanje in 
združevanje marsikaj spremeniti, po sprejemu zakona ponovno razočarali, ker 
bodo dejanski pozitivni premiki samo zaradi zakona verjetno zelo skromni. 
(Delegati občin Nova Gorica, Šentjur pri Celju in Škof ja Loka.) 

V razpravi je bila dana tudi konkretna pripomba, ki se nanaša na 3. in 17. 
člen osnutka zakona. Ta člen namreč govori o tem, da članski delež ne daje 
pravice do nadomestila in do dela dohodka, v 17. členu pa se govori o tem, 
da morajo biti višina in pogoji plačila deleža različni, glede na gospodarsko 
moč zadružnikov in glede obsega njihovega gospodarskega sodelovanja z 
zadrugo. Izraženo je bilo mnenje, da je predlog pretog in če naj bi že bil ta 
delež različen, naj bo v zakonu zapisano, da so lahko višina in pogoji plačila 
deleža različni glede na gospodarsko moč zadružnikov, ne pa da morajo biti, 
zlasti ker različna višina deleža ne bo dajala nobenih različnih prednosti temu, 
ki bi ta sredstva vložil. Gre tudi za to, da imajo nekatere zadruge v Sloveniji 
še vedno določene deleže, ki so jih zadružniki vložili okrog leta 1950, ko so se 
te zadruge ustanavljale in so bili takrat enaki. Težave bi nastopile tudi zaradi 
tega, ker bi potem morah za vsakega kmeta ali vsako skupino kmetov posebej 
ugotavljati, kolikšna je njihova gospodarska moč, kar se pa v zadnjem času 
zelo hitro spreminja. (Delegat občine Skofja Loka.) 

št.: 37-1/71 
Ljubljana, 22. 11. 1971 
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POROČILA 

Odbor republiškega zbora za proizvodnjo in blagovni promet in odbor za 
družbenoekonomske odnose sta na skupni seji dne 21. oktobra 1971 obravna- 
vala osnutek zakona o združevanju kmetov v zadruge, organizacije združenega 
dela in pogodbene skupnosti, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni 
svet. 

Predstavnik predlagatelja je v uvodni obrazložitvi poudaril, da so pri 
izdelavi osnutka zakona skušali upoštevati predvsem pripombe, ki so bile 
dane v razpravah v pristojnih skupščinskih zborih, in pripombe, ki jih je dala 
javna razprava o tezah tega zakona. 

V načelni razpravi sta odbora ugotovila, da osnutek anticipira nekatere 
rešitve, ki jih prinašajo dopolnila k ustavi SRS in s tem daje kmetijskim 
proizvajalcem večje možnosti svobodnega združevanja v raznih oblikah asocia- 
cij. Odbora sta se dalj časa zadržala na razpravi o primernosti določil, ki jih 
vsebuje IV. oddelek in s katerimi se omogoča organizacija, takih pogodbenih 
skupnosti, ki bi samostojno nastopale v odnosu do tretjih oseb. Odbora sta se 
glede tega zedinila, da je predlagana rešitev o pogodbenih skupnostih v 
temelju primerna, ker ščiti kmete pred monopolističnimi težnjami nekaterih 
zadrug in kombinatov. 

V razpravi k posameznim členom sta odbora sprejela naslednje pripombe: 
k 2. členu : prvi odstavek tega člena naj se dopolni tako, da bo jasno, 

da se lahko zadruge oziroma druge organizacije kmetov ukvarjajo z naštetimi 
dejavnostmi le, če izpolnjujejo z zakonom predpisane pogoje; 

k 3. členu: v prvem odstavku dodati besede ... »zaradi trajnejšega 
izboljšanja družbenoekonomskega položaja kmetov.« S tem bi to postal glavni 
motiv za združevanje in ne le večji dohodek; 

k 8. členu: v prvi vrsti se za besedama »delovni ljudje« dodajo besede 
»ki z osebnim delom opravljajo kmetijsko dejavnost.« Na ta način ostanejo 
ustanovitelji zadruge kmetje in kmetijski delavci, ki pa pozneje lahko spreje- 
majo v zadrugo tudi druge delovne ljudi; 

k 22. členu : zaradi jasnosti je treba dodati določbo, da druge organe 
zadruge določa statut zadruge; 

k 25. členu : v predzadnji vrsti drugega odstavka je treba dodati za 
besedama »uspeha zadruge« besede »v skladu z merili iz samoupravnega spo- 
razuma«. S to dopolnitvijo bi tudi za te delavce nedvoumno povedali, da si 
delijo dohodek kot delavci v ostalih organizacijah združenega dela; 

k 28. členu : v tem členu naj se določi, da je organizacija združenega 
dela pri drugih delovnih organizacijah pravna oseba. Ta določba bi znatno 
povečala občutek samostojnosti take organizacije in bi zbujala večje zaupanje 
kmetov. Po drugi strani daje možnost samostojnega žiro računa in čistih 
računov med obema delovnima organizacijama; 

k 33. členu: variantni dodatek k temu členu naj odpade; 
k 37. členu : v prvem odstavku naj ostane besedilo »5 delavcev«, ker 

sta bila odbora mnenja, da vsaj v prvi fazi pogodbene skupnosti ne bodo 
prerasle te meje. 

Odbora sta za sejo republiškega zbora določila poslanca Štefana Sambta. 

St.: 37-1/71 
Ljubljana, 10. 11. 1971 
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Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora 
skupščine SR Slovenije je na seji dne 2. novembra 1971 obravnaval zakon o 
združevanju kmetov v zadruge, organizacije združenega dela in pogodbene 
skupnosti, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet SR Slovenije. 

Uvodoma je predstavnik predlagatelja pojasnil, da osnutek zakona temelji 
v celoti na načelih, vsebovanih že v predlogu za izdajo zakona, poleg' tega 
pa je sestavljalec predloga upošteval vse pripombe in sugestije, ki so prispele 
pozneje. 

Po izčrpni razpravi je odbor ugotovil, da je zakon o združevanju kmetov 
potreben in da ga je treba sprejeti brez nepotrebnega odlašanja. Z njim se bo 
namreč uredila vrsta odprtih in nerešenih vprašanj in dilem na vasi. 

Poudarjeno je bilo, da je zakon o združevanju kmetov organizacijski pred- 
pis, ki je namenjen in tudi mora biti namenjen kmetom, ki na podlagi pogodbe 
in v skladu z zakonom združujejo svoje delo in sredstva v kmetijskih zadrugah, 
organizacijah združenega dela in pogodbenih skupnostih. Namenjen je torej 
širokemu krogu naših občanov, ki bodo zakon tako rekoč neposredno uporab- 
ljali v vsakodnevnem življenju. V njegovih določbah bodo iskali svoj položaj, 
ki jim ga družba daje in priznava. Tako ga bodo neposredno uporabljali v vseh 
treh nakazanih oblikah združevanja. Glede na to, da je zakon namenjen širo- 
kemu krogu občanov, ki pravno niso podkovani, je v prvi vrsti treba poudariti, 
da je osnutek zakona napisan visoko strokovno in je preprostemu občanu težko 
razumljiv ali celo nerazumljiv oziroma na nekaterih mestih zelo nejasen. Tako 
bo morda že samo to dejstvo odvračalo kmete, da bi svoje delo in sredstva 
združevali v nakazane oblike kmetijskega združevanja. 

Med tremi nakazanimi oblikami združevanja ni jasne zakonske razmejitve. 
Zlasti ni jasne razmejitve med zadrugo na eni strani in organizacijo kmetov na 
drugi strani. V interesu urejanja razmer na vasi bi bilo namreč potrebno, 
da bi se kmetje združevali res v treh oblikah, ki so nakazane v osnutku zakona. 
Pojem zadruge bi bilo treba v zakonu natančno opredeliti. Zaželeno bi bilo 
tudi, da bi zakon usvojil čisti pojem zadruge brez kakršnekoli druge primesi 
organizacije združenega dela. 

Poleg omenjene nejasne razmejitve med zadrugo in organizacijo kmetov 
pa so v osnutku zakona še druge nejasnosti in sicer v naslednjih določbah: 

1. V petem odstavku 3. člena je govor o tem, da pridobi kmet pravico do 
nadomestila in do dela dohodka glede na vrednost vloženih sredstev v zadrugo 
ali organizacijo kmetov, ta pravica pa ugasne, ko so vložena sredstva amorti- 
zirana. Jasno je, da bodo kmetje v zadrugo ali organizacijo kmetov vlagali 
tudi lastno zemljo, ki je tudi sredstvo. Zemlja se ne more amortizirati. Zaradi 
jasnosti bi bilo potrebno že v zakonu povedati, da gre v tem primeru samo za 
delovna sredstva (traktor, kosilnica itd.). 

2. Besedilo 4. člena govori o tem, kdaj lahko član zadruge oziroma organi- 
zacije kmetov pridobi s svojim vloženim delom in sredstvi pravico oziroma 
pogoje za zdravstveno varstvo in pokojninsko zavarovanje. Ta določba na 
nek način izpeljuje ustavna načela XXI., XXII. in XXIV. amandmaja ustave 
SFRJ oziroma določila XXVI. in XXVII. osnutka amandmaja, k ustavi SR 
Slovenije. Ob besedilu citirane določbe osnutka zakona je namreč zelo nejasno, 
kdo bo ugotavljal, kdaj je kmet s svojim trajnim gospodarskim sodelovanjem 
dosegel tolikšno vrednost kot povprečno delavci v združenem delu in kako 
se bo to sploh ugotovilo oziroma ugotavljalo. Pridobitev pravice iz delovnega 
razmerja je vezana na pogoj, ki ne daje zadostne pravne varnosti kmetu kot 
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človeku v družbeni reprodukciji, v smislu, zgoraj navedenih ustavnih dopolnil. 
Merjenje »ustvarjene vrednosti« je v veliki meri odvisno od subjektivnega 
ocenjevanja, kar bi lahko povzročalo stalne spore. Položaj, ko se od kmeta 
zahteva trajno sodelovanje, pa mu tak položaj tudi ne garantira trajne pravice 
osebe v delovnem razmerju, ker se pridobitev te pravice na osnovi »merjenja« 
določa za nazaj. V takih odnosih je kmet v procesu proizvodnje v stalni ne- 
gotovosti, kaj mu bo to »merjenje« prineslo in niti ne more biti posebej zainte- 
resiran, da organizacija združenega dela, s katero stalno sodeluje, posebej na- 
preduje. Ustavna določila opredeljujejo proces, ki naj ustvari ustavno podlago 
preraščanja osebnega dela z sebnimi sredstvi v družbeno delo. Glede na to 
bi kazalo razmisliti in v tem zakonu predvideti tudi tak proces. Praktično 
gre za položaj kmeta, ki se s pogodbo za določeno dobo (najmanj 5 let) vključi 
s svojim osebnim delom In sredstvi v trajno sodelovanje z organizacijo združe- 
nega dela in dela — proizvaja po proizvodnem načrtu te organizacije. Iz takega 
odnosa naj bi mu sledila pravica osebe v delovnem razmerju. Zakon bi moral 
določiti tudi pogoje, na podlagi katerih je mogoče tako sklenjene pogodbene 
odnose prekiniti. Doloičiti bi bilo treba tudi, kateri organ bo pristojen za odlo- 
čanje o spornih vprašanjih med kmetom in zadrugo. 

3. V drugem odstavku 8. člena je govor o tem, kdo lahko postane član 
zadruge in kdaj. Glede dobe se zahteva »trajnejše gospodarsko sodelovanje«. 
Kot »trajnejše gospodarsko sodelovanje« pa se šteje združevanje dela in sred- 
stev ali poslovno sodelovanje z zadrugo za daljše obdobje. Kaj je »daljše ob- 
dobje«, iz zakona ne izhaja. Menimo, da bi moral zakon določiti minimalno 
dobo dela oziroma sodelovanja, ali pa naložiti tako obveznost statutu zadruge 
ali organizaciji kmetov. 

4. 15. člen osnutka zakona govori o tem, kdaj preneha članstvo v zadrugi. 
Menimo, da bi morali za dediče po umrlem zadružniku vnesti novo določbo, 
ki naj določi, da lahko dediči obnovijo članstvo z zadrugo s samo izjavo brez 
plačila osnovnega deleža, oziroma da nadaljujejo članstvo v zadrugi kot pravni 
nasledniki svojca, ki je umrl, pa je bil član zadruge. Ne bi bilo namreč pra- 
vično, če bi tudi od dediča zahtevali, da vloži v zadrugo tisti osnovni delež, 
ki je predpisan oziroma določen v statutu. 

5. Menimo, da je določba drugega odstavka 17. člena nevzdržna. Deleži 
ob vstopu v zadrugo ne smejo biti različni glede na moč kmeta, ki vstopa 
v zadrugo. S tako določbo močnejših kmetov sploh ne bomo mogli pritegniti 
v zadrugo, ti kmetje pa so za zadrugo še posebej zanimivi glede na svojo 
gospodarsko moč. Tako je torej treba v zakonu določiti, da so deleži vseh 
zadružnikov enaki ne glede na njihovo gospodarsko moč. 

6. Drugi del odstavka 23. člena je delni prepis 2. točke XXI. amandmaja 
zvezne ustave. Menimo, da bi se lahko v tem zakonu to ustavno besedilo 
smiselno jasneje Opisalo oziroma da bi lahko bila ta določba za kmete jasneje 
in preprosteje formulirala. V zakon naj se vnese duh amandmajev, ne pa 
prepis. 

7. Ista pripomba kakor pod 6 velja tudi za prvi odstavek 28. člena osnutka 
zakona. 

8. V četrtem odstavku 33. člena osnutka zakona je predvideno, da člani 
pogodbene skupnosti kmetov odgovarjajo za obveznosti skupnosti nerazdelno. 
Taka nerazdelna odgovornost je nevzdržna. Kmete bo odvračala od sklepanja 
teh pogodbenih skupnosti, poleg tega pa ta določba tudi nima nikjer niti 
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moralne niti pravne podlage. Nastopa vprašanje, zakaj bi moral posamezni član 
pogodbene skupnosti odgovarjati za obveznosti vseh ostalih. 

9. 37. člen osnutka zakona uvaja še v bistvu novo obliko združevanja, 
ki je sicer zajeta v poglavju o združevanju kmetov v pogodbene skupnosti, 
pa je zaradi svoje specifičnosti v bistvu nova oblika združevanja, ki pa se 
močno približuje združevanju kmetov v okviru delovnih skupnosti oziroma 
delovnih organizacij (III. poglavje osnutka zakona). Zato je prevladalo mnenje, 
naj iz osnutka zakona popolnoma izpade 37. člen. 

Odbor je sprejel sklep, da se zgoraj navedena mnenja in predlogi pošljejo 
matičnemu odboru, to je odboru za proizvodnjo in blagovni promet, poleg 
tega pa tudi predsedniku republiškega zbora. 

St.: 37-1/71 
Ljubljana, 4. 11. 1971 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora je na seji 
dne 3. novembra 1971 obravnaval osnutek zakona o združevanju kmetov v za- 
druge, organizacije združenega dela in v pogodbene skupnosti, ki ga je skup- 
ščini SR Slovenije predložil izvršni svet. Odbor je hkrati obravnaval stališča 
in mnenja pravnega sveta izvršnega sveta glede skladnosti določb IV. poglavja 
predloženega osnutka zakona s pravnim sistemom, na seji pa je bil seznanjen 
tudi z mnenji in predlogi zakonodajno-pravne komisije skupščine SR Slovenije 
k osnutku omenjenega zakona. 

Predstavnik predlagatelja je uvodoma poudaril, da predloženi osnutek 
zakona predstavlja sintezo včasih tudi razli finih stališfi, ki so se izoblikovala 
tako v javni razpravi kot tudi v razpravah v skupščinskih telesih, družbeno- 
političnih organizacijah in strokovnih institucijah. Opozorjeno je bilo na težave, 
ki jih je imel predlagatelj pri reševanju posameznih vprašanj tako s političnega 
kot pravnega vidika, še posebej pa na tista vprašanja, ki jih osnutek zakona 
ureja podrobneje oziroma celo drugače, kot je to bilo v predlogu za izdajo 
zakona oziroma v tezah za zakon. 

V načelni razpravi so poslanci podprli zakonski osnutek in soglašali s 
potrebo, da se v okviru nove republiške zakonodaje in sprejetih dokumentov, 
zlasti pa na podlagi XXIV. zveznega ustavnega amandmaja pospeši proces 
združevanja kmetov na novih osnovah, pri čemer naj imajo delovni ljudje, 
ki delajo z zasebnimi sredstvi v kmetijstvu, v osnovi enak družbenoekonomski 
položaj kot delovni ljudje v drugih organizacijah združenega dela. Opozarjajoč 
na dosedanje razprave, na različnost pogojev in potreb v republiki ter na 
dosežke najnaprednejših kmetijskih organizacij, so se poslanci zavzeli zlasti 
za to, da bi se z novim republiškim zakonom uredil tudi položaj kmeta-koope- 
ranta v delovnih organizacijah, kakor tudi združevanje kmetov v različne vrste 
pogodbenih skupnosti. 

Razprava je opozorila, da gre v bistvu za organizacijski zakon, ki lahko 
ima ekonomske posledice, vendar se z njegovo uveljavitvijo ne more pričakovati 
razrešitev kmetijske problematike v celoti, ki je predvsem ekonomske narave. 
Izraženo je bilo mnenje, da se je v iskanju rešitev pogosto zatekalo h kritiki 
in spreminjanju obstoječih organizacijskih oblik, čeprav bi vzroke za neugodne 
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razmere v kmetijstvu morali iskati drugod. Predloženemu osnutku zakona bi 
po mnenju poslancev morali slediti tudi drugi ukrepi, ki bi omogočili izbolj- 
šanje materialnega stanja kmetov in uresničitev zastavljenih nalog na tem 
področju. Pri tem je bilo poudarjeno, da je potrebno znova proučiti vprašanje 
zemljiškega maksimuma in sicer predvsem s stališča dohodka, ki naj ga ustvari 
kmet, in ne toliko s stališča zasebne lastnine. 

V obravnavi zakonskega osnutka po posameznih členih so bile dane na- 
slednje pripombe, mnenja in predlogi: 

k 1. členu : Člen naj se preuredi tako, da bo iz njega nedvoumno raz- 
vidno, da se združujejo kmetje in drugi delovni ljudje, ki opravljajo z osebnim 
delom kmetijsko dejavnost. Takšno formulacijo je vseboval že predlog za izdajo 
tega zakona, bila bi pa tudi v skladu z naslovom predloženega osnutka zakona. 
Obstoječa formulacija »drugi delovni ljudje« omogoča tolmačenje, da ne gre 
le za ljudi, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, temveč tudi vse druge nekmete, 
kar pa ne bi bilo v skladu ne z naslovom zakona ne z ustreznim ustavnim 
amandmajem. 

— V členu naj bo poudarjeno, da gre za 2druževanje dela in delovnih 
sredstev. V sedanji formulaciji, ki posebej ne poudarja delovna sredstva, bi 
se lahko razumelo, da je možno tudi združevanje denarnih sredstev, kar pa 
ne bi bilo v skladu z intencijami zakona in XXIV. amandmaja k zvezni ustavi. 

k 3. členu : — Prvi odstavek tega člena naj se preuredi in dopolni v 
smislu pripomb, danih k 1. členu. 

—• v drugi vrsti predzadnjega odstavka naj se pred besedo »sredstva« 
vstavi beseda »delovna«. Zadnji stavek tega odstavka naj se v celoti črta, ker 
je nepotreben. 

k 8. členu : — Prvi odstavek tega člena je dopolniti v smislu pripombe 
k 1. členu. 

— Trajnejše gospodarsko sodelovanje naj se podrobneje opredeli in sicer 
tako, da se v predzadnji vrsti drugega odstavka tega člena za besedo »sredstev« 
doda besedilo »zaradi skupne proizvodnje«. 

k 10. členu : Izraženo je bilo mnenje, da je predvideni postopek za 
ustanovitev zadruge prekompliciran in neživljenjski, saj s sklenitvijo ustano- 
vitvene pogodbe ni mogoče že vnaprej za 10 ali več let predvideti razvoj 
in potrebe zadruge, zato odbor predlaga, da se ponovno prouči smotrnost 
uvedbe ustanovitvene pogodbe. Odbor meni, da bi za ustanovitev zadruge na- 
mesto pogodbe zadoščal sklenjen sporazum na ustanovitvenem zboru. 

k 12. členu : Zaradi boljšega razumevanja in jasnosti naj se v drugi 
vrsti tega člena pred besedo »pogoji« vstavi beseda »posebni«. 

k 14. č 1 e n u : V zadnji vrsti v tretjem odstavku naj se za besedo »sodišče« 
doda besedilo: »v nepravdnem postopku«. 

k 15. členu: Prvi odstavek tega člena naj se preuredi tako, da bi pre- 
nehanje članstva v zadrugi za delovne ljudi, ki so v delovnem razmerju z 
zadrugo, izločili v poseben odstavek. 

k 18. členu : V skladu s pripombo k 10. členu naj se ustrezno spremeni 
določilo o ustanovitveni pogodbi. To spremembo je izpeljati tudi v naslednjih 
členih, ki govorijo o ustanovitveni pogodbi. 

k 24. č 1 e n u : V zvezi s tem členom naj se predvidi tudi možnost, da 
zadruga ne le ustanavlja podjetja, temveč da jih tudi pripaja oziroma se z 
njimi združuje. 
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k 25. č 1 e n u : V drugem odstavku tega člena naj se v peti vrsti pred 
besedami »gospodarskega sodelovanja« Vstavi beseda »trajnejšega«. Zadnji 
stavek tega člena naj se v celoti črta, ker je nepotreben. 

k 26. členu : V okviru prvega odstavka tega člena naj se uredi tudi 
vprašanje tistih zadrug, ki v svojem sestavu nimajo temeljnih organizacij 
združenega dela. 

k 28. č 1 e n u : — odbor predlaga, da se prouči smotrnost, da imajo delovne 
skupnosti iz 27. člena osnutka zakona status pravne osebe in svoj žiro račun. 
Ne glede na to pa je potrebno v tem členu poudariti možnost, da je takšna 
enota lahko tudi pravna oseba. 

— Zadnja alinea tega člena naj se dopolni tako, da se glasi: 
»— Določa način obračuna in ugotavljanja dohodka.« 
K IV. poglavju osnutka zakona: Odbor se z določili tega po- 

glavja v načelu strinja. Glede na stališča in mnenja delovne skupine pravnega 
sveta izvršnega sveta in opozorila na sami seji, da obstaja še vrsta povsem 
pravnih vprašanj, ki jih je potrebno urediti, odbor predlaga, da ta vprašanja 
razrešijo strokovni pravni delavci. Hkrati je proučiti določila 37. člena in oceniti 
njegovo skladnost z obstoječim pravnim sistemom. 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet predlaga gospodarskemu zboru 
skupščine SR Slovenije, da sprejme osnutek zakona o združevanju kmetov v 
zadruge, organizacije združenega dela in v pogodbene skupnosti skupaj s pri- 
pombami, mnenji in predlogi, ki, jih je dal odbor. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Jožeta Javomika. 

St.: 37-1/71 
Ljubljana, 5. 11. 1971 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na sejah dne 
26. 10. 1971 in 10. 11. 1971 obravnavala osnutek zakona o združevanju kmetov 
v zadruge, organizacije združenega dela in v pogodbene skupnosti, ki ga je 
skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

V načelni razpravi je komisija ugotovila, da se z osnutkom zakona delno 
uresničujejo načela iz XXIV. amandmaja glede združevanja kmetov. Izraženi 
pa so bili pomisleki o tem,, ali so vse rešitve v tem osnutku skladne z načeli, 
ki jih določa omenjeni zvezni ustavni amandma. Ponovno naj se proučijo vpra- 
šanja v zvezi z ustanavljanjem zadrug in posebnih organizacij združenega dela, 
upoštevajoč določbi prvega odstavka 2. in 5. točke XXIV. zveznega ustavnega 
amandmaja. 

Prvi odstavek 2. točke amandmaja XXIV k zvezni ustavi določa, da lahko 
delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom, skladno 
s pogodbo in zakonom medsebojno združujejo svoje delo in svoja delovna sred- 
stva v zadrugah in podobnih organizacijah in v njih skupaj 
razpolagajo z dohodkom iz skupnega dela. Oblike združevanja v zadruge osnu- 
tek zakona ne predvideva, pač pa predvideva združevanje kmetov v pogodbeno 
skupnost, pri kateri gre za civilnopravno institucijo. Slednja oblika združevanja 
se lahko že danes ustanavlja na podlagi pravil premoženjskega prava. Po 
mnenju nekaterih članov komisije pomeni ta oblika združevanja kmetov — 
»societas« večjo privatizacijo kmetov kot pa oblika zadruge v smislu 2. točke 
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omenjenega zveznega ustavnega amandmaja, ker družba nad njo nima večje 
ingerence. 

Oblika združevanja kmetov — zadruga, ki jo obravnava osnutek zakona 
v drugem poglavju, pomeni realizacijo načela iz prvega odstavka 4. točke 
omenjenega zveznega ustavnega amandmaja. Ta namreč določa, da lahko de- 
lovni človek, ki samostojno opravlja dejavnost z osebnim delom, svoje delo in 
delovna sredstva združuje z delom drugih oseb v posebnih organiza- 
cijah združenega dela, ki jih določa zakon. Načela, ki so vsebovana 
v drugem, tretjem in četrtem odstavku 4. točke omenjenega amandmaja, pa 
v tem poglavju osnutka zakona niso dosledno realizirana. 

Posebno pozornost je komisija posvetila tudi vprašanju, katere osebe se 
lahko združujejo v zadrugah po prvem odstavku 2. točke XXIV. amandmaja 
k zvezni ustavi. Soglasno je bilo izraženo mnenje, da se v take zadruge lahko 
združujejo le kmetje, ne pa tudi drugi delovni ljudje, kar izhaja že iz naslova 
zakona. Ze predlog za izdajo zakona je vseboval načelo, da združujejo kmetje 
in drugi delovni ljudje, ki delajo s svojimi delovnimi sredstvi 
v kmetijstvu, s katerim se je komisija strinjala. Seveda pa je treba pred- 
videti tudi obliko združevanja, ki jo omogoča že omenjena 4. točka zveznega 
ustavnega amandmaja. 

Pri podrobni obravnavi osnutka zakona so bile dane naslednje pripombe, 
mnenja in predlogi: 

K 1. členu : Zaradi uskladitve s XXIV. zveznim ustavnim amandmajem 
naj se v tem členu določi, da se združujejo kmetje in drugi delovni ljudje, ki 
s svojim osebnim delom opravljajo kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: 
kmetje). 

Nadalje naj se poudari, da gre za združevanje dela in delovnih sred- 
stev. Sedanja formulacija dopušča tolmačenje, da se lahko združujejo tudi tisti, 
ki poleg svojega dela združujejo tudi denarna sredstva, taka rešitev pa ne bi 
bila v skladu z omenjenim ustavnim amandmajem. 

Zaradi večje jasnosti naj se besedilo v šesti in sedmi vrsti »organizacija 
združenega dela pri drugih delovnih organizacijah« nadomesti z besedilom 
»organizacija združenega dela v sestavi drugih delovnih organizacij«. 

K 2. členu: V sedmi vrsti naj se besedi »z zakonom« nadomestita z 
besedama »s predpisi«, ker vprašanja prometa z gozdnimi asortimenti ne ureja 
samo zakon o gozdovih. 

K 3. členu : Skladno s pripombo k 1. členu naj se v prvem odstavku 
v tretji vrsti besedilo »kmetje in drugi delovni ljudje« nadomesti z besedo 
»kmetje«, v četrti vrsti pa med besedama »svoja« in »sredstva« vnese beseda 
»delovna« (zaradi terminološke uskladitve z besedilom XXIV. ustavnega amand- 
maja). 

V drugem odstavku naj se beseda »lasti« nadomesti z besedo »lastnini«. 
V predzadnjem odstavku naj se, glede na pripombo k prvemu odstavku, 

ponovno prouči, ali gre za delovna in druga sredstva ali pa samo za delovna 
sredstva. V primeru, da bi šlo le za vložitev delovnih sredstev, kmetu ne gre 
pravica do nadomestila, ker ta pravica izhaja le na temelju vložitve denarnih 
sredstev, kot to določa 5. točka XXII. zveznega ustavnega amandmaja. Nadalje 
naj se ponovno prouči rešitev, da pravica do nadomestila in do dela dohodka 
glede na vrednost vloženih sredstev ugasne, ko so vložena sredstva amorti- 
zirana. Po mnenju nekaterih ta pravica ne bi smela ugasniti, če bi zadruga 
z delovnimi sredstvi, ki so sicer amortizirana, še naprej ustvarjala dohodek. 
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V tej zvezi je bilo izraženo mnenje, naj bi bilo to vprašanje predmet ustano- 
vitvene pogodbe. 

Ponovno naj se prouči rešitev, da članski delež ne daje pravice do nado- 
mestila. 

K 4. členu : Opozorjeno je bilo-, da bo to določbo v praksi težko realizi- 
rati, ker se bo predvidena vrednost lahko ugotavljala za eno leto nazaj. Na- 
dalje naj se razčisti, ali gre le za zdravstveno varstvo ali tudi za zdravstveno 
zavarovanje. Tudi ni rešeno vprašanje invalidskega zavarovanja. Prav tako 
naj se ocenijo posledice izvajanja te določbe za izvajanje zakona o zdrav- 
stvenem zavarovanju kmetov. 

K 8. členu : Skladno s pripombo k 1. členu naj se v prvi vrsti govori 
le o kmetih. 

Zaradi večje jasnosti naj se v šesti vrsti drugega odstavka govori o sred- 
stvih zaradi skupne proizvodnje. 

Po mnenju večine bi bilo treba v tem členu rešiti le vprašanje ustanovi- 
teljev zadruge, vprašanje članstva pa naj se celovito obravnava v okviru 14. 
člena. Zaradi tega naj bi se določba drugega odstavka v celoti prenesla v 14. 
člen, s tem da se črta prvi odstavek 14. člena in poudari, da ima vsak kmet, 
ne glede na svoje proizvodne zmogljivosti, ki se odloča za trajnejše gospo- 
darsko sodelovanje z zadrugo, pravico1, da postane član zadruge. 

K 10. členu : Predvideni postopek ustanovitve zadruge je zelo kom- 
pliciran in s pravnega gledišča nesprejemljiv. Po mnenju večine zadošča za 
ustanovitev zadruge le en akt in je treba sprejetje začasnega statuta smatrati 
kot ustanovitveno pogodbo, saj v bistvu rešuje ista vprašanja kot ta pogodba. 
Ponovno pa naj se prouči vprašanje primernosti terminologije »začasnega 
statuta«, ker ne gre za začasni, temveč konstitutivni akt. Nekateri so se 
zavzemali za to, nai se govori le o sklenitvi ustanovitvene pogodbe. 

K 12. členu : Zaradi večje jasnosti oziroma preciznosti formulacije naj 
bi se določba tega člena glasila: »Ce so za opravljanje določene dejavnosti 
predpisani posebni pogoji, sme zadruga začeti z delom, ko te pogoje izpolni.« 

K 13. členu : Določba drugega odstavka sodi v okvir 10. člena. 
K 14. členu : V tretjem odstavku naj se precizira, da občinsko sodišče 

odloča v nepravdnem postopku. 
K 17. členu : Nekateri so imeli pomisleke k primernosti rešitve v zad- 

njem odstavku. Po mnenju večine naj bi to vprašanje rešil statut zadruge. 
K 18. č 1 e n u : Za tem členom bi bilo treba dodati nov člen, ki naj bi 

rešil vprašanje sprememb statuta zadruge glede nekaterih bistvenih določb o 
članstvu, deležih, jamstvu in o načinu uveljavljanja samoupravnih pravic kme- 
tov in delavcev. Po mnenju nekaterih naj bi se take odločbe spreminjale oziroma 
dopolnjevale le s kvalificirano večino oziroma z 2/s večino. Rešiti bi bilo treba 
tudi vprašanje zavarovanja pravic tistih članov zadruge, ki se s temi spre- 
membami oziroma dopolnitvami ne bi strinjali. 

K 19. členu : Ta člen naj se črta. 
Glede na določbo 7. člena osnutka naj se člen kot nepotreben črta. 
K 20. členu : Ponovno naj se prouči rešitev, predvidena v tretjem od- 

stavku. 
K 21. členu : Prva dva odstavka na osmi strani spadata v 21. člen, ki 

pomotoma ni naveden. Rešitev, predvidena v drugem stavku prvega odstavka, 
naj se ponovno prouči, ker bi bilo predvideno načelo v praksi težko izvedljivo. 
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K 22. č 1 e n u : V drugem odstavku naj se v tretji vrsti uporabi pravilna 
terminologija in beseda »kolegijskega« nadomesti z besedo »kolektivnega« 
(XIII. amandma k republiški ustavi). 

K 23. členu: V drugem odstavku tega člena je potrebno upoštevati 
omejitev, ki jo določa četrti odstavek 2. točke XXI. amandmaja k zvezni ustavi. 

K 25. č 1 e n u : Določbe tega člena naj se ponovno proučijo zaradi pravilne 
in dosledne realizacije načel zveznih ustavnih amandmajev (XXI, XXII, XXIV). 
Se posebej naj se prouči tudi primernost rešitve v zadnjem odstavku. 

K 26. členu : V okviru prvega odstavka bi bilo treba rešiti tudi vpra- 
šanje tistih zadrug, ki v svojem sestavu nimajo temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela. 

Zaradi boljše sistematike naj bi se drugi odstavek formuliral kot samo- 
stojni 26. a člen s tem, da se reši tudi vprašanje drugih primerov prenehanja 
zadruge. 

K naslovu III. poglavja: Skladno s pripombo k 1. členu naj se 
naslov tega poglavja spremeni tako, da se glasi: »ZDRUŽEVANJE KMETOV V 
ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA V SESTAVI DELOVNIH ORGANI- 
ZACIJ«. 

K 27. členu : Ta določba je potrebna redakcije glede na pripombo k 
drugemu odstavku 8. člena. 

K 28. č 1 e n u : V predzadnji alinei tretjega odstavka naj se beseda »vidike« 
redakcijsko popravi v »osnove«. 

K 30. členu : Zaradi večje jasnosti naj se v tretjem odstavku določi, da 
kmetje odgovarjajo za obveznosti delovne organizacije le, če tako določa samo- 
upravni sporazum. 

K 31. členu: Zaradi večje preciznosti naj se v prvem odstavku tega 
člena poudari, da imajo vsi člani delovne skupnosti organizacije kmetov 
enake pravice. 

K 33. členu: V zvezi z variantnim dodatkom je bilo poudarjeno, da 
število kmetov ni primeren kriterij in da bi bil objektivnejši kriterij vrednost 
sredstev, ki jih kmetje združujejo. 

K 35. i n 36. č 1 e n u : Primernost rešitve, predvidene v 35. členu, naj se 
ponovno prouči zlasti s stališča, kakšen cilj se zasleduje z navedeno priglasitvijo. 
Kolikor se bo pri tej rešitvi vztrajalo — priglasitev pa ima po 36. členu značaj 
konstitutivnega akta — bi bilo treba predvideti sankcije za primer, če ustano- 
vitelji ne priglasijo pogodbe o ustanovitvi. 

K 37. č 1 e n u : Določbe tega člena naj se ponovno proučijo v luči XXIV. 
amandmaja k zvezni ustavi. Ker gre za posebno organizacijo združenega dela, 
naj se ne obravnava v okviru poglavja združevanja kmetov v pogodbene skup- 
nosti, temveč v posebnem poglavju. Pri tem je bilo še posebej opozorjeno, naj se 
ponovno prouči vprašanje umestnosti limita glede števila zaposlenih delavcev 
v tem zakonu. Po mnenju nekaterih bi lahko to vprašanje rešili v predvidenem 
zakonu o osebnem delu. Nadalje je bilo opozorjeno, da v petem odstavku drugi 
stavek ni potreben. 

Komisija je še posebej opozorila, da ni sprejemljiva rešitev, da se skupnost, 
ki zaposluje več delavcev, kot je določeno z limitom, po sili zakona spremeni 
v posebno organizacijo združenega dela. Sprejemljiva je le rešitev, da zakon 
določi, da v takem primeru skupnost preneha in je potem stvar odločitve 
kmetov, v kakšno obliko se bodo združili. 
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K 38. členu : Glede na pripombo k 37. členu naj se v prvem odstavku 
črta besedilo »in iz registra pri okrožnem gospodarskem sodišču (37. člen)«, 
v drugem odstavku pa besedilo »akt organa iz 37. člena pa sklep v nepravdnem 
postopku«. 

K 40. čl enu : Kolikor pred sprejetjem tega zakona ne bo sprejet ustavni 
zakon za izvedbo republiških ustavnih amandmajev, naj se ta člen spremeni 
tako, da se glasi: 

»Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati temeljni zakon o 
kmetijskih zadrugah (Uradni list SFRJ, št. 13/65 in 7/67), na podlagi 21. točke 
16. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XXII do XLI.« 

Št: 37-1/71 
Ljubljana, 11. 11. 1971 

PREDLOG ZAKONA 

o ustanovitvi republiškega sekretariata za kmetijstvo in gozdarstvo 

1. člen 

Ustanovi se republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo. 
V sestavu republiškega sekretariata za kmetijstvo in gozdarstvo so: 
— republiški kmetijski inšpektorat, 
— republiški gozdarski inšpektorat, 
— republiška veterinarska uprava. 

2. člen 

Republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo opravlja upravne zadeve 
iz republiške pristojnosti na področju kmetijstva, veterinarstva, gozdarstva, 
lovstva in ribištva. 

Republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo izvaja politiko pospeše- 
vanja in modernizacije celotnega kmetijstva v smeri specializacije in intenzifi- 
kacije proizvodnje teir politiko racionalnega gospodarjenja z gozdovi; skrbi, da 
se ustvarjajo splosni pogoji za izboljšanje prometa in predelave s kmetijskimi 
oziroma gozdarskimi proizvodi ter za stabilizacijo tržišča s temi proizvodi; 
spodbuja povezovanje družbenih in zasebnih proizvajalcev v proizvodnji, pre- 
delavi in prometu; spodbuja smotrno urejanje in združevanje kmetijskih po- 
vršin v ustrezne gospodarske enote (komasacija, preprečevanje drobljenja, 
melioracije itd.); spodbuja strokovno izobraževanje kmetijskih proizvajalcev; 
spodbuja razvoj raziskovalne dejavnosti v kmetijstvu in gozdarstvu ter aplika- 
cijo znanstvenih dognanj v prakso (pospeševalna služba); sodeluje pri reševanju 
socialnih vprašanj, ki nastajajo v zvezi z modernizacijo kmetijstva na vasi. 

3. člen 

Republiška veterinarska uprava skrbi za razvoj veterinarske službe na 
območju SR Slovenije, spremlja stanje in gibanje živalskih bolezni, izdaja 
ukrepe za preprečevanje in zatiranje posebno nevarnih kužnih bolezni in oprav- 
lja naloge veterinarske inšpekcije iz republiške pristojnosti v skladu z zakonom. 
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4. člen 

Repuliški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo začne z delom 1. januarja 
1972. S tem dnem preneha pristojnost republiškega sekretariata za gospodarstvo 
po določbah 8. člena zakona o organizaciji republiške uprave SR Slovenije 
(Uradni list SRS, št. 14/65) za opravljanje zadev iz 2. in 3. člena tega zakona. 

5. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SR Slovenije«. 

OBRAZLOŽITEV 

I. 

Republiški zbor skupščine SR Slovenije je 30. 6. 1971 obravnaval predlog 
za izdajo zakona o ustanovitvi republiškega sekretariata za kmetijstvo in go- 
zdarstvo, ga po skrajšanem postopku sprejel kot osnutek zakona in naročil 
izvršnemu svetu, da predloži do 30. 9. 1971 obrazložen predlog zakona, pri 
čemer naj prouči vse pripombe in predloge, dane k osnutku zakona. 

Po 7. členu odloka o delovnem področju zborov skupščine Socialistične 
republike Slovenije o vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje delegati 
občin na zasedanju v skupščini Socialistične republike Slovenije in o razmerjih 
med zbori skupščine Socialistične republike Slovenije pri njihovem delu (Uradni 
list SRS, št. 1/70) odloča o sprejemu zakonov glede organizacije in dela državnih 
organov in drugih služb, ki opravljajo zadeve, pomembne za republiko, repu- 
bliški zbor samostojno. 

II. 

Predlog zakona upošteva pripombe in predloge, dane na seji republiškega 
zbora k osnutku zakona. 

Tako je bilo na seji poudarjeno, da bo imel bodoči sekretariat veliko vlogo 
pri realizaciji srednjega in dolgoročnega razvoja kmetijstva in gozdarstva v 
Sloveniji, da bo moral sodelovati pri kreditiranju družbenega in zasebnega 
kmetijstva, pri izvajanju davčne politike glede obeh sektorjev, pri zboljševanju 
socialnih razmer na vasi, pri pripravi predpisov s področja kmetijstva in pri 
urejanju zemljiških razmerij v zvezi z arondacijo ter komasacijo družbenih in 
zasebnih kmetijskih zemljišč. 

Vse te naloge so zajete z opisom področja dela v 2. členu predloga zakona. 
Predlog zakona upošteva tudi sugestijo, izraženo na seji republiškega 

zbora, naj bi v delovno področje novega sekretariata spadala tudi živilska pre- 
delovalna industrija. 

Novi sekretariat naj ne skrbi, da se ustvarjajo splošni pogoji samo za 
izboljšanje prometa s kmetijskimi oz. gozdarskimi proizvodi, temveč mora 
skrbeti tudi za zboljšanje pogojev predelave. Seveda ne bi bilo primerno, da bi 
v pristojnost republiškega sekretariata za kmetijstvo in gozdarstvo prešla 
celotna problematika živilske industrije, tako kot tudi ne bi bilo primerno, da bi 
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se promet s kmetijskimi oz. gozdarskimi proizvodi v celoti izločil iz pristojnosti 
republiškega sekretariata za gospodarstvo. Tako kot za ostalo industrijo naj 
tudi za živilsko industrijo tudi v bodoče še ostane kot matični resor sekre- 
tariat za gozdarstvo, ki bo spremljal gibanje industrije kot celote in predlagal 
ekonomske ukrepe za njeno zboljšanje. 

K predlogu za izdajo zakona oz. k osnutku zakona pa je zakonodajno- 
pravna komisija skupščine SR Slovenije menila, da naloge, navedene v drugem 
odstavku 2. člena, ne sodijo v celoti v pristojnost republiškega upravnega organa 
in da je predvidena rešitev celo v nasprotju z ustavno ureditvijo-. 

Po tej sporni določbi izvaja sekretariat politiko pospeševanja in moderni- 
zacije celotnega kmetijstva v smeri specializacije in intenzifikacije proizvodnje 
ter politiko sodobnega gospodarjenja z gozdovi. Podrobneje so še naštete naloge 
o skrbi sekretariata za zboljšanje splošnih pogojev prometa in sedaj tudi pre- 
delave kmetijskih in gozdarskih proizvodov, za stabilizacijo tržišča, za spodbu- 
janje povezovanja proizvajalcev, za urejevanje in združevanje kmetijskih po- 
vršin, za spodbujanje strokovnega izobraževanja, za organizacijo pospeševalne 
službe in za sodelovanje pri reševanju socialnih problemov na vasi. 

Sklicujemo se na drugi odstavek 63. člena ustave SR Slovenije, ki ostane 
predvidoma tudi po ustavnih amandmajih neizpremenjen. Po tej ustavni 
določbi izvršujejo upravni organi zakone, družbene plane in druge akte pred- 
stavniških teles,, izvajajo politiko, ki je bila določena, spremljajo stanje na 
ustreznem področju, itd. Menimo, da je besedilo drugega odstavka 2. člena 
le konkretizacija cit, ustavne določbe za področje kmetijstva in gozdarstva in 
da je smisel novega sekretariata prav v tem, da ne izvaja samo zakonskih 
predpisov, temveč da izvaja tudi gospodarsko politiko in sodeluje pri izvajanju 
socialne politike, ki jo vodita skupščina in izvršni svet na tem. področju. 

III. 

Predlog zakona je izpopolnjen še z določbami s področja veterinarstva. 
Na pobudo zveze veterinarjev in veterinarskih tehnikov SRS in skupnosti 

veterinarskih zavodov SRS naj bi se namreč v sestavu republiškega sekretariata 
za kmetijstvo in gozdarstvo formirala republiška veterinarska uprava, ki bi 
poleg upravnih zadev s področja veterinarstva opravljala tudi naloge veteri- 
narske inšpekcije iz republiške pristojnosti, seveda v skladu z novim zakonom 
o ukrepih za pospeševanje živinoreje in o zdravstvenem varstvu živine. Ta 
republiški zakon bo po prilagoditvi sedanjega temeljnega zakona zveznim 
ustavnim amandmaje na novo uredil tudi zdravstveno varstvo živine, obenem 
pa nadomestil sedanji republiški zakon o veterinarski službi v SRS. Pobuda 
veterinarskih organizacij je utemeljena, ker v merilu republike na področju 
veterinarstva ne gre le za inšpekcijsko službo, temveč tudi za strokovno usmer- 
janje in nadzorstvo veterinarske službe v celoti. 

Zaradi tega naj bi se v 1. členu predloga zakona namesto določbe, da je 
v sestavu novega sekretariata republiški veterinarski inšpektorat, določilo, da 
je v sestavu sekretariata republiška veterinarska uprava. V 2. členu naj bi se 
posebej poudarilo, da opravlja sekretariat upravne zadeve iz republiške pri- 
stojnosti tudi na področju veterinarstva. 

V posebnem 3. členu naj bi bile koncizno navedene naloge republiške vete- 
rinarske uprave. Ta naj skrbi za razvoj veterinarske službe na območju SR 
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Slovenije, spremlja naj stanje in gibanje živalskih bolezni, izvaja ukrepe za 
preprečevanje in zatiranje posebno nevarnih kužnih bolezni, opravlja pa naj 
tudi naloge veterinarske inšpekcije iz republiške pristojnosti v skladu z za- 
konom. 

Predlagamo tudi, naj bi pričel novi sekretariat z delom 1. januarja 1972. 
To bi iz proračunskih in tudi drugih razlogov najbolj ustrezalo. V tem primeru 
ni potrebna posebna določba o zagotovitvi potrebnih sredstev sekretariatu 
oz. o razmejitvi teh sredstev z republiškim sekretariatom za gospodarstvo', ker 
bodo morala biti potrebna sredstva določena v republiškem proračunu za leto 
1972. 

IV. 

Za opravljanje navedenih nalog bi bila potrebna naslednja organizacija 
novega sekretariata. 

Sekretariat naj bi vodil republiški sekretar, ki naj bi bil član izvršnega 
sveta. 

V sekretariatu naj bi bila sektor za kmetijstvo in sektor. za gozdarstvo, 
vsak na čelu s podsekretarjem. 

V sektorju za kmetijstvo bi bili: 
— samostojni svetovalec za ekonomiko kmetijstva; 
— samostojni svetovalec za kmetijski družbeni sektor; 
— samostojni svetovalec za kmetijski zasebni sektor; 
— samostojni svetovalec za rastlinsko proizvodnjo; 
— samostojni svetovalec za živinorejo; 
— svetovalec za živilsko industrijo. 
V sektorju za gozdarstvo bi bih: 
— samostojni svetovalec za gozdno-ureditvena dela; 
— samostojni svetovalec za izkoriščanje gozdov; 
— samostojni svetovalec za lovstvo in ribištvo. 
V sestavu sekretariata bo republiška veterinarska uprava na čelu z na- 

čelnikom uprave, ki vodi upravne in inšpekcijske zadeve s področja veterinar- 
stva. 

V sestavu uprave sta še dva republiška veterinarska inšpektorja in stati- 
stik. 

Pravne zadeve bo opravljala posebna pravna služba, ki bi jo sestavljali: 
— samostojni svetovalec za agrarna vprašanja, ki povezuje tudi celotno 

pravno službo; 
—• samostojni svetovalec za področja gozdarstva; 
— pripravnik. 
Sekretariat bo opravljal tudi zadeve obmejne fitokarantenske in veteri- 

narske službe. Službo vodi podsekretar za kmetijstvo, v njenem sestavu pa so: 
— samostojni svetovalec za organizacijo službe; 
—• računovodja; 
— 8 fitokarantenskih inšpektorjev; 
— 11 veterinarskih inšpektorjev; 
— 4 administratorji; 
— 2 snažilki. 
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Poleg teh rednih delavcev obmejne službe opravlja delo za obmejno 
službo še določeno število fitokarantenskih in veterinarskih inšpektorjev. Nji- 
hovo število je odvisno od obsega dela. 

Zadeve splošnega značaja (računovodstvo, administracija, kurirska služba, 
snažilke) bi bile skupne z republiškim sekretariatom za gospodarstvo1, seveda 
pod pogojem, da so prostori novega sekretariata v isti zgradbi. To službo pa bi 
povezoval strokovni svetovalec, ki bi vodil obenem personalne in vojaške zadeve 
ter skrbel za pripravo splošnih aktov novega sekretariata. 

Republiškemu sekretarju in obema podsekretarjema bi bili dodeljeni dve 
tajnici. 

V republiškem kmetijskem inšpektoratu bi bih poleg glavnega republiškega 
inšpektorja še trije republiški kmetijski inšpektorji in to za področje živinoreje, 
varstva rastlin in vinarstva. 

V republiškem gozdarskem inšpektoratu bi bil le glavni republiški in- 
špektor. 

Administrativne zadeve za oba inšpektorata in republiško veterinarsko 
upravo naj bi opravljal administrator. 

Poleg delavcev v obmejni službi, ki se financira iz posebnih sredstev, bi 
bilo torej v novem sekretariatu 28 delavcev, za katere bodo potrebna repu- 
bliška proračunska sredstva. Razen štirih s srednjo bodo vsi delavci z visoko 
izobrazbo. 

Ker samoupravni sporazum za delavce v republiški upravi še ni sprejet, 
je mogoče le aproksimativno navesti višino osebnih dohodkov. Ti bi znašali 
okrog 1 780 000 din letno. K temu bi bilo treba prišteti prispevek republiškemu 
sekretariatu za gospodarstvo in za skupne službe v višini ene desetine nave- 
denih stroškov, kar bi zneslo okrog 178 000 din. Kolikor do skupnih služb ne bi 
prišlo, bodo seveda ti stroški znatno višji. 

Materialni stroški bi znašali ob dejstvu, da odpade v repubhškem sekre- 
tariatu za gospodarstvo povprečno na leto na enega delavca 10 100 din, okrog 
300 000 din. 

K vsem tem izdatkom je treba prišteti še sredstva za skupno porabo 
(rekreacija, strokovno izobraževanje in pod.) v višini okrog 50 000 din in sred- 
stva za posebne namene (reprezentanca, delo komisij, analize pri delu inšpek- 
cijskih služb) okrog 150 000 din oz. skupno 200 000 din. 

Celoletni proračun novega sekretariata bi torej znašal 2 458 000 din. 

POROČILA 

Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora 
skupščine SR Slovenije je na seji dne 2. novembra 1971 obravnaval predlog 
zakona o ustanovitvi republiškega sekretariata za kmetijstvo in gozdarstvo, ki 
ga je skupščini posredoval oziroma predložil izvršni svet SR Slovenije. 

V uvodni obrazložitvi je predstavnik predlagatelja poudaril, da bo imel 
bodoči sekretariat veliko vlogo pri realizaciji srednjega in dolgoročnega razvoja 
kmetijstva in gozdarstva v Sloveniji, da bo moral sodelovati pri kreditiranju 
družbenega in zasebnega kmetijstva, pri izvajanju davčne politike glede obeh 
sektorjev, pri zboljšanju socialnih razmer na vasi, pri pripravi predpisov s 
področja kmetijstva in pri urejanju zemljiških razmerij. Predlog zakona upo- 
števa tudi sugestijo, da v delovno področje novega sekretariata spada tudi 
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živilska predelovalna industrija. Izpopolnjen je tudi z določbami s področja 
veterinarstva, ko se formira republiška veterinarska uprava, ki bo opravljala 
poleg upravnih zadev s področja veterinarstva tudi naloge veterinarske inšpek- 
cije iz republiške pristojnosti. 

Po izčrpni razpravi je odbor ugotovil, da je izločitev kmetijstva in gozdar- 
stva iz dosedanjega delovnega področja republiškega sekretariata za gospo- 
darstvo in ustanovitev za ta področja novega republiškega sekretariata za 
kmetijstvo in gozdarstvo potrebna. 

K predlogu zakona pa je odbor sprejel naslednji amandma: 
Drugi odstavek 2. člena predloga zakona o ustanovitvi republiškega sekre- 

tariata za kmetijstvo in gozdarstvo se dopolni tako, da se za besedo »gozdarstvo« 
doda naslednje besedilo: 

»spremlja gibanje kmetijske in gozdarske proizvodnje ter ekonomske po- 
goje gospodarjenja na teh področjih; predlaga ukrepe za uresničevanje gospo- 
darske politike na področju kmetijstva, gozdarstva, lovstva in ribištva; izvaja 
ukrepe, za katere je pooblaščen;«. 

Gornji amandma utemeljuje odbor z naslednjim: 
Delovno področje sekretariata za kmetijstvo in gozdarstvo, katerega s tem 

zakonom ustanavljamo, je bilo do sedaj zajeto v delovnem področju repu- 
bliškega sekretariata za gospodarstvo. Iz tega sekretariata se torej izloča pod- 
ročje kmetijstva, gozdarstva, veterinarstva, lovstva in ribištva. 

V prvem odstavku 2. člena predloga zakona je navedeno, da sekretariat 
opravlja upravne zadeve iz republiške pristojnosti na navedenih področjih. 
Katere upravne zadeve so to, izhaja iz posameznih določb zakona o republiški 
upravi SR Slovenije (Ur. 1. SRS, št. 14-149/65). Poleg teh pristojnosti pa je v 
prvem odstavku 8. člena zakona o organizaciji republiške uprave SR Slovenije 
(Ur. 1. SRS, št. 14-150/65) določeno, da republiški sekretariat za gospodarstvo, 
ki je do sedaj opravljal dejavnost sekretariata, ki ga ustanavljamo, poleg 
opravljanja upravnih zadev še »spremlja gibanje proizvodnje in drugih gospo- 
darskih dejavnosti ter ekonomske pogoje gospodarjenja; predlaga ukrepe za 
uresničevanje gospodarske politike; sam izvaja ukrepe, za katere je pooblaščen, 
in skrbi za preskrbljenost trga in za zagotavljanje ustreznih materialnih rezerv.« 
Teh do sedaj naštetih nalog pa v drugem odstavku 2. člena predloga zakona ni. 
Res da so v tej določbi naštete naloge sekretariata, vendar ne vse tiste, ki jih 
vsebuje prvi odstavek 8. člena zakona o organizaciji republiške uprave SR 
Slovenije. Zato odbor meni, da je treba uvodoma v drugem odstavku 2. člena 
predloga zakona najprej navesti tiste naloge, ki jih je že do sedaj nalagal 
skupnemu sekretariatu prvi odstavek 8. člena zgoraj citiranega zakona o orga- 
nizaciji republiške uprave SR Slovenije, nato pa naj se še dodatno opišejo 
naloge, ki so naštete v drugem odstavku 2. člena predloga zakona. Zato tudi 
predlaga, da se takoj v uvodu drugega odstavka 2. člena predloga zakona 
povzamejo najprej tiste naloge, ki so navedene v prvem odstavku 8. člena 
zakona o organizaciji republiške uprave SR Slovenije, te naloge so opisane in 
navedene v besedilu amandmaja, nato pa naj se naštejejo še naloge, ki jih je 
navedel sestavi j alec predloga zakona. 

Za gornjo dopolnitev predloga zakona govori tudi besedilo 4. člena tega 
zakona, ki določa, da sekretariat začne z delom 1. 1. 1.972, s tem dnem pa 
preneha pristojnost republiškega sekretariata za gospodarstvo^ po določbah 
8. člena zakona o organizaciji republiške uprave SR Slovenije za opravljanje 
zadev iz 2. in 3. člena predloga zakona. 
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Član odbora poslanec Mirko Zlender je bil drugačnega mnenja pri obrav- 
navi drugega člena predloga zakona. Menil je namreč, da je drugi odstavek 
2. člena nepotreben, saj že iz prvega odstavka jasno izhaja, da je novoustanov- 
ljeni sekretariat dolžan opravljati upravne zadeve iz republiške pristojnosti na 
področju kmetijstva, veterinarstva, gozdarstva, lovstva in ribištva. S tem be- 
sedilom so zadostno opredeljene njegove naloge. V drugem odstavku se namreč 
upravne naloge sekretariata samo še opisujejo'. Z besedilom »opravlja upravne 
zadeve« je namreč povedano v bistvu vse to, kar se podrobneje opisuje v 
drugem odstavku 2. člena, tako da bi moral drugi odstavek drugega člena 
popolnoma odpasti. 

Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen predsednik odbora 
Martin Košir. 

St: 021-83/71 
Ljubljana, 4. 11. 1971 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 26. 10. 
1971, št. 021-83/71 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 
26. oktobra 1971 obravnavala predlog zakona o ustanovitvi republiškega sekre1- 
tariata za kmetijstvo in gozdarstvo, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil 
izvršni svet. 

V načelni razpravi so bili izraženi pomisleki o predlaganem konceptu opre- 
delitve nalog republiškega sekretariata za kmetijstvo in gozdarstvo. Naloge 
tega sekretariata naj bi bile, tako kot naloge drugih upravnih organov, le 
načelno opredeljene. Kakšne so naloge upravnih organov, jasno izhaja že iz 
63. člena ustave SR Slovenije. 

Večina članov komisije pa se je strinjala s stališčem predlagatelja, da je 
primerno, da se že v zakonu konkretneje opredelijo naloge republiškega sekre- 
tariata za kmetijstvo in gozdarstvo. Tudi v javni razpravi je bila izražena 
zahteva, da se precizirajo naloge sekretariata. Zato je večina članov komisije 
soglašala z vsebino 2. člena predloga zakona. Dane pa so bile nekatere pripombe 
v smeri jasnejše opredelitve nalog sekretariata. 

Pri podrobni obravnavi besedila predloga zakona je komisija sprejela 
naslednji amandma: 

K 2. členu : Ta člen naj se dopolni tako, da se glasi: 
»Republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo izvaja politiko pospe- 

ševanja in modernizacije kmetijstva, veterinarstva, gozdarstva, lovstva in ri- 
bištva v smeri specializacije in intenzifikacije proizvodnje; skrbi, da se uresni- 
čujejo splošni pogoji za izboljšanje prometa in predelave s kmetijskimi oziroma 
gozdarskimi proizvodi ter za stabilizacijo tržišča s temi proizvodi; spodbuja 
povezovanje družbenih in zasebnih proizvajalcev pri proizvodnji, predelavi in 
prometu; spodbuja smotrno urejanje in združevanje kmetijskih površin v 
ustrezne gospodarske enote (komasacija, preprečevanje drobljenja, melioracije 
itd.); spodbuja strokovno izobraževanje kmetijskih proizvajalcev; spodbuja 
razvoj raziskovalne dejavnosti ter aplikacijo znanstvenih dognanj v prakso 
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(pospeševalna služba); sodeluje pri reševanju socialnih vprašanj, ki nastajajo 
v zvezi z modernizacijo kmetijstva na vasi; opravlja tudi druge upravne na- 
loge iz republiške pristojnosti na področju kmetijstva, veterinarstva, gozdarstva, 
lovstva in ribištva.« 

Po mnenju komisije bolj ustreza besedilo, da sekretariat skrbi za uresni- 
čevanje splošnih pogojev za izboljšanje prometa... kot pa za ustvar- 
janje teh pogojev. Poudariti je tudi treba, da ta sekretariat upravlja tudi 
druge upravne naloge iz svoje pristojnosti, kot to izhaja iz 63. člena ustave 
SR Slovenije. 

Komisija je vzela na znanje pojasnilo predstavnika predlagatelja, da je 
treba v 3. č 1 e n u v tretji vrsti odpraviti tiskovno napako in besedo »izvaja« 
nadomestiti z besedo »izdaja«. 

Na seji navzoči predstavnik predlagatelja se o amandmaju komisije k 2. 
členu ni izrekel. 

St.: 021-83/71 
Ljubljana, 28. 10. 1971 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 
10. novembra 1971 obravnavala amandma k predlogu zakona o ustanovitvi 
republiškega sekretariata za kmetijstvo in gozdarstvo, ki ga je skupščini SR 
Slovenije predložil odbor republiškega zbora za družbenopolitični sistem in 
notranjo politiko. 

Komisija ni imela pripomb k amandmaju odbora k 2. členu predloga za- 
kona, ki je razviden iz poročila odbora. 

St.: 021-83/71 
Ljubljana, 11. 11. 1971 

POROČILO 

k informaciji o kategorizaciji otrok z motnjami v telesnem 
in duševnem razvoju 

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in iz- 
obraževanje je na seji dne 13. oktobra 1971 obravnaval informacijo o 
kategorizaciji otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki sta jo 
pripravila in predložila v obravnavo republiški sekretariat za prosveto in 
kulturo in republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo. 

Strokovno skrbno pripravljena informacija prikazuje problematiko katego- 
rizacije otrok in mladine z motnjami v telesnem in duševnem razvoju z vseh 
vidikov, tako socialno-zdravstvenih kot tudi pedagoških. Ugotovitve in predlogi, 
vsebovani v informaciji^ so takšne narave, da obravnava na prosvetno-kultur- 
nem zboru ni odveč, kljub temu da je zbor letos že razpravljal in zavzel 
stališče do programa za razvoj zavodov za usposabljanje otrok in mladostnikov 
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki ga je pripravil republiški 
sekretariat za prosveto in kulturo. 
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V razpravi so člani odbora poudarili, da je izvajanje kategorizacije le 
široka prva stopnja pri obravnavi prizadetih otrok in mladine. Tej mora nujno 
slediti širše družbeno angažiranje, da se z ustreznimi strokovnimi oblikami 
poskrbi za nadaljnji razvoj in preorientacijo prizadete mlade populacije. S tem 
nikakor ni zmanjšana pomembnost pravočasnega ukrepa kategorizacije, ki 
mora v vsakem primeru biti rezultat visoko strokovnega in teamskega dela, 
kot to določata zakon in ustrezni pravilnik. Ocene kategorizacijske komisije, 
ki so seveda subjektivne, večkrat lahko strokovno tudi zmotne, posledice pa 
usodne za otrokov nadaljnji razvoj, kaže po določenem obdobju ponovno 
strokovno proučiti. 

Ker posebne šole in šole za nadaljnje usposabljanje po kategorizacijskem 
ukrepu lahko največ pripomorejo k pravilnemu obravnavanju in vodenju otrok 
in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, je odbor posvetil 
tem vprašanjem posebno pozornost. Ugotovil je, da bi bila sedanja mreža 
posebnih osnovnih šol popolnejša, delo samih šol pa učinkovitejše, če bi 
poskrbeli za več dislociranih oddelkov, vezanih na posebne in ne na redne 
osnovne šole. Le v takšni povezavi bi se ti oddelki lahko razvijali v smislu 
določil zakona o usposabljanju. Vsa prizadevanja pa bodo zaman, če ne bo na 
eni strani večje pripravljenosti staršev za vključevanje prizadetih otrok v 
posebne šole, na drugi strani pa ne bo poskrbljeno za ustrezne zavode za 
nadaljnje usposabljanje prizadete mladine. Duševno in telesno prizadeti otroci 
z uspešno končano osnovnošolsko obveznostjo, pridobljeno v posebni osnovni 
šoli, namreč le s težavo ali pa sploh ne dobe mesta v poklicnih aH drugih 
šolah; dogaja se celo, da ima prizadeti otrok več možnosti za pridobitev po- 
klica, če konča le šest razredov redne osnovne šole. Odbor je zato ponovno pod- 
prl in poudaril nujnost ustanovitve zavoda za usposabljanje zlasti vedenjsko 
motenih duševno prizadetih mladostnikov, kot je to predvideno v že obrav- 
navanem programu za razvoj zavodov za usposabljanje otrok in mladostnikov 
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. 

Člani odbora so v celoti podprli predloge sestavljalcev informacije, da se 
nekateri prekategorizacijski postopki kompleksneje povežejo s samo kategori- 
zacijo. Pri tem so menili, da bi pri pregledih vseh otrok ob tretjem starostnem 
letu morali ob sodelovanju potrebnih strokovnjakov ugotavljati njihovo zdrav- 
stveno in tudi siceršnje stanje. Ker je vpliv »malih šol« na intelektualni razvoj 
otrok pred vstopom v šolo že z dosedanjim delom potrjen, se odbor strinja 
s predlogom, da se v male šole, ki naj delajo po enotnem minimalnem pro- 
gramu, zajame kar največje število otrok. Prav tako velja nadaljevati s siste- 
matičnim spremljanjem intelektualnih zmogljivosti učencev v prvem razredu 
osnovne šole, vendar pri tem poenotiti metode testiranja. Ker je pravočasno 
ugotavljanje motenj v duševnem in telesnem razvoju otrok prvenstvenega 
pomena, bi se morale osnovne šole tudi glede tega močneje povezovati z vzgojno- 
varstvenimi zavodi in upoštevati njihove ugotovitve. Kadrovske šole pa tudi 
zavod za šolstvo SR Slovenije naj bi v študijskih načrtih oziroma v okviru 
obveznega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev poskrbeli za poglobljeno stro- 
kovno znanje, potrebno za odkrivanje v razvoju duševno in telesno prizadetih 
otrok. 

Za poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora je odbor določil svojega 
člana Borisa Feldina. 

St.: 560-2/71 
Ljubljana, 14. 10. 1971 

51 
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POROČILO 
o izidu nadomestnih volitev poslanca v republiški zbor 

skupščine SR Slovenije 

Republiška volilna komisija za volitve poslancev 
skupščine SR Slovenije daje po drugem in tretjem odstavku 117. 
člena v zvezi s 156. členom zakona o volitvah poslancev skupščine SR Slovenije 
(Uradni list SRS, št. 5-22/69) republiškemu zboru skupščine SR Slovenije tole 

poročilo : 

Za nadomestne volitve poslanca republiškega zbora skupščine SR Slovenije 
v 9. volilni, enoti Domžale II, ki jih je razpisal predsednik skupščine SR Slo- 
venije z odlokom dne 21. septembra 1971 (Uradni list SRS, št. 35-230/71), je bila 
potrjena kandidatura kandidacijske konference za kandidata Mirka Jermana iz 
Ljubljane, Titova 91. 

O predlaganem kandidatu so volivci neposredno glasovali dne 5. decembra 
1971. 

Republiška volilna komisija je na podlagi volilnih spisov, ki jih je po 
opravljenih neposrednih volitvah prevzela od občinske volilne komisije Dom- 
žale, preizkusila zakonitost volitev in ugotovila, da sta bila postopek za do- 
ločitev kandidatov in volitve izvedene v skladu z zakonom in da ni bilo ne- 
pravilnosti, ki bi lahko vplivale na kandidaturo ali na izid volitev. 

Po ugotovitvi izida volitev pristojne občinske volilne komisije je v 9. 
volilni enoti Domžale II vpisanih v volilni imenih 9315 volivcev. Glasovalo je 
7828 volivcev. Pri glasovanju je dobil kandidat Mirko Jerman 7028 glasov. 
Neveljavnih je bilo 800 glasovnic. 

Na podlagi tega je občinska volilna komisija ugotovila, da je bi po prvem 
odstavku 112. člena zakona o volitvah poslancev skupščine SR Slovenije iz- 
voljen za poslanca republiškega zbora skupščine SR Slovenije Mirko Jerman, 
ki je dobil večino glasov vseh volivcev, ki so vpisani v volilni imenik na ob- 
močju volilne enote. 

St.: 13-2/71 
Ljubljana, 7. 12. 1971 

POROČILO 
o izidu nadomestnih volitev poslanca v gospodarski zbor 

skupščine SR Slovenije 

Republiška volilna komisija za volitve poslancev 
skupščine SR Slovenije daje po četrtem1 in petem odstavku 146. člena 
v zvezi s 156. členom zakona o volitvah poslancev skupščine SR Slovenije 
(Uradni list SRS, št. 5-22/69) gospodarskem^ zboru skupščine SR Slovenije tole 

poročilo : 

Za nadomestne volitve poslanca gospodarskega zbora skupščine SR Slo- 
venije v 6. volilni enoti Slovenska Bistrica, ki jih je razpisal predsednik skup- 
ščine SR Slovenije z odlokom dne 11. oktobra 1971 (Uradni list SRS, št 
38-234/71), je bila potrjena kandidatura kandidacijske konference za kandidata 
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Miomira Deleviča, direktorja podjetja »LIP« v Slovenskih Konjicah, in Štefana 
Vida, ing. kemije v usnjarskem kombinatu »KONUS« v Slovenskih Konjicah. 

O predlaganih kandidatih sta glasovali volilni telesi dne 26. novembra 1971. 
Republiška volilna komisija je na podlagi volilnih spisov, ki jih je po 

opravljenih volitvah prevzela od občinske volilne komisije Slovenska Bistrica, 
preizkusila zakonitost volitev in ugotovila, da so bili postopek za določitev 
kandidatov in volitve izvedeni v skladu z zakonom in da ni bilo nepravilnosti, 
ki bi lahko vplivale na kandidaturo ah na izid volitev. 

Po ugotovitvi izida volitev pristojne občinske volilne komisije je v 6. 
volilni enoti Slovenska Bistrica 172 članov volilnih teles in sicer 60 odbornikov 
občinske skupščine Slovenska Bistrica in 28 delegatov delovnih skupnosti z 
območja občine Slovenska Bistrica ter 57 odbornikov občinske skupščine Slo- 
venske Konjice in 27 delegatov delovnih skupnosti z območja občine Slovenske 
Konjice. Skupaj je glasovalo 86 odbornikov, od tega 41 odbornikov občinske 
skupščine Slovenska Bistrica in 45 odbornikov občinske skupščine Slovenske 
Konjice, ter 36 delegatov delovnih skupnosti in sicer 19 delegatov z območja 
Slovenska Bistrica in 17 delegatov z območja občine Slovenske Konjice; gla- 
sovalo je skupaj 122 članov volilnih teles. 

Pri glasovanju je prejel kandidat Miomir Delevič 81 glasov, kandidat Šte- 
fan Vida 41 glasov. Neveljavnih glasovnic ni bilo 

Na podlagi tega je občinska volilna komisija ugotovali, da je bil po 
tretjem odstavku 143. člena zakona o volitvah poslancev skupščine SR Slo- 
venije izvoljen za poslanca gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije Mio- 
mir Delevič, ki je dobil največ glasov v volilnih telesih v obeh občinah z 
območja volilne enote. 

St: 16-2/71 
Ljubljana, 2. 12. 1971 

PREDLOG ZAKONA 
o javnih cestah* 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Za javno cesto se šteje prometna površina, ki je splošnega pomena za 
javni promet in izpolnjuje pogoje, ki jih določa ta zakon in na njegovi podlagi 
izdani predpisi. 

Cesta postane javna cesta, ko se razvrsti in odpre za javno uporabo. 

2. člen 

Javne ceste so družbena lastnina v splošni rabi. 
Na javnih cestah ni mogoče pridobiti služnosti, razen za splošne družbene 

potrebe, kot so pravica napeljevanja vodovoda in kanalizacije ter električnih, 
telefonskih in telegrafskih nadzemnih vodov, podzemnih kablov in podobno. 

Na javnih cestah ni mogoče priposestvovati premoženjskih pravic. 

* Besedilo, tiskano s kurzivo, pomeni sprejete predloge amandmajev. 
51» 
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3. člen 

Upravljanje, gospodarjenje in vzdrževanje javnih cest so zadeve posebnega 
družbenega pomena. 

4. člen 

Upravljalec lahko opusti javno cesto, če zgradi novo cesto, ki nadomesti 
prejšnjo. 

Opuščeno javno mesto lahko prevzame drug upravljalec. Prejšnji uprav- 
ljalec ne more zahtevati odškodnine za opuščeno javno cesto, naprave ter 
objekte na cesti. 

Ce opuščene javne ceste ni prevzel drug upravljalec, mora dosedanji uprav- 
ljalec opuščeno cesto agrotehnično obdelati tako, kot je obdelana njena okolica. 

5. člen 

Glede na gospodarski in družbeni pomen, glede na območje, za katero so 
namenjene in glede na pomen, ki ga imajo za promet, se javne ceste delijo na 
kategorizirane, ki so magistralne, regionalne in lokalne ceste ter na nekatego- 
rizirane ceste. 

6. člen 

Magistralne ceste so ceste I. reda, ki povezujejo glavna mesta ali pomembna 
gospodarska območja več republik oziroma pokrajin, kot tudi mednarodne 
ceste, ki služijo za prevajanje glavnih prometnih tokov. 

Regionalne ceste so ceste II. reda, ki povezujejo med seboj gospodarska 
območja in sedež občin v republiki, se navezujejo na omrežje cest v sosednjih 
državah prek urejenih prehodov, ki so trajno odprti za ves promet ter na 
osnovno cestno omrežje sosednje republike; regionalne ceste so tudi ceste, ki 
imajo sicer poseben pomen za promet ter se navezujejo na magistralne ceste. 

Regionalne ceste določi s svojim aktom skupščina SR Slovenije. 
Za magistralne in regionalne ceste, ki potekajo skozi naseljeni kraj, določi 

republiška skupnost za ceste sporazumno s pristojno občinsko skupščino potek, 
dolžino in širino takih cest; če do sporazuma ne pride, odloča o tem dokončno 
skupščina republiške skupnosti za ceste. 

Lokalne ceste so ceste IV. reda, ki povezujejo med seboj kraje v eni občini 
ali med več občinami in s tem zadovoljujejo lokalne potrebe prometa. 

Nekategorizirane ceste so ceste, ulice, trgi, javne poti, dovozne ceste in 
druge prometne površine, ki so splošnega pomena za javni promet. 

Lokalne ceste in nekategorizirane ceste določijo občinske skupščine. 

7. člen 

Dovozne ceste so ceste, ki povezujejo železniške postaje, morske luke, 
notranja pristanišča, javna letališča in podobne objekte z javnimi cestami. 

Dovozne ceste so nekategorizirane javne ceste; izjemoma pa se glede na 
svoj pomen lahko razvrstijo v ustrezno kategorijo. 

8. člen 

Po namenu je javna cesta lahko določena za mešani promet, za promet 
samo z motornimi vozili ali za posamezne vrste drugega prometa. 
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Namen javne ceste je določen z investicijskim programom za izgradnjo 
javne ceste v skladu z ustreznimi tehničnimi predpisi ali pa se določi pozneje 
na podlagi cestnoprometnih predpisov. 

Za promet samo z motornimi vozili se lahko določi javna cesta ali del 
ceste le v "primeru, če ima za takšen promet zgrajeno in opremljeno vozišče in 
če poteka vzporedno ustrezna cestna povezava za druge vrste prometa. 

9. člen 

Nekategorizirane javne ceste, ki so namenjene za promet z motornimi 
vozili, morajo izpolnjevati vse tehnične pogoje, ki so predpisani za lokalne 
ceste. 

Za varstvo nekategoriziranih cest v splošni rabi se uporabljajo veljavni 
predpisi o varstvu javnih cesth. 

II. Upravljanje javnih cest 

10. člen 

Za upravljanje in gospodarjenje z magistralnimi in regionalnimi cestami 
se ustanovi samoupravna interesna skupnost za ceste SR Slovenije (v nadalj- 
njem besedilu: republiška skupnost za ceste). 

11. člen 

Način upravljanja in gospodarjenja z lokalnimi in nekategoriziranimi ce- 
stami določijo občinske skupščine s svojimi predpisi. 

Da bi se bolj enotno urejala vprašanja lokalnih cest, da bi se te ceste 
ustrezno vključevale v cestno omrežje magistralnih in regionalnih cest ter da 
bi se zagotovil vpliv občin na gospodarjenje z magistralnimi in regionalnimi 
cestami, lahko več občin skupaj ustanovi svojo regionalno skupnost za ceste. 

a) Republiška skupnost za ceste 

12. člen 

V republiški skupnosti za ceste, kot samoupravni interesni skupnosti, zdru- 
žujejo in usklajujejo delovni ljudje in občani, delovne organizacije in družbeno- 
politične skupnosti svoje interese in potrebe. 

Republiška skupnost za ceste je odgovorna za vzdrževanje, rekonstrukcijo 
in gradnjo magistralnih in regionalnih cest. 

13. člen 

Republiška skupnost za ceste ima svoj statut, s katerim ureja svojo no- 
tranjo organizacijo, način poslovanja in druga vprašanja, ki so pomembna za 
opravljanje njenih nalog. 

14. člen 

Republiška skupnost za ceste upravlja z magistralnimi in regionalnimi 
cestami in pri tem: 
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— izdela in predloži skupščini SR Slovenije osnutek dolgoročnega pro- 
grama za vzdrževanje, rekonstrukcijo in gradnjo magistralnih in regionalnih 
cest; 

—. sprejema srednjeročne in letne programe za vzdrževanje, rekonstrukcijo 
in gradnjo magistralnih in regionalnih cest; 

— sprejema programe raziskovalnih del, študij in projektiranja s področja 
cest; 

— skrbi za ustrezen priliv sredstev za potrebe cestnega gospodarstva in za 
krepitev njegove materialne osnove; 

— skrbi za izvajanje sprejetih programov; 
-— sprejema letni finančni načrt in zaključni račun; 
— obravnava vprašanja, ki so splošnega pomena za ceste v SR Sloveniji; 
— opravlja druge naloge, ki so določene s tem zakonom ali z drugimi 

predpisi in s statutom skupnosti. 
Republiška skupnost za ceste mora seznaniti občine oziroma regionalne 

skupnosti za ceste z osnutki programov iz prejšnjega odstavka in jim omogočiti, 
da lahko dajo pripombe na te osnutke. 

15. člen 

Republiška skupnost za ceste snuje in spodbuja tudi razvoj tistih gospo- 
darskih dejavnosti, ki so v zvezi s cestnim gospodarstvom, kot so: servisne in 
črpalne postaje ter remontne delavnice, moteli in drugi objekti na cestah. 

Republiška skupnost za ceste lahko tudi samostojno organizira pridobivanje 
gradbenega materiala za vzdrževanje in rekonstrukcijo cest. 

16. člen 

Republiška skupnost za ceste ima skupščino in izvršilni odbor. Skupščina 
republiške skupnosti za ceste je najvišji organ upravljanja republiške skup- 
nosti za ceste. 

17. člen 

Skupščino republiške skupnosti za ceste sestavljajo: 
—• predstavniki, ki jih imenuje skupščina SR Slovenije; 
— predstavniki občin, ki jih določijo občine po medsebojnem sporazumu 

za posamezna obnkpčja, določena s statutom republiške skupnosti za ceste; 
— predstavniki delovnih in drugih organizacij, institucij in društev, katerih 

dejavnost je vezana na cestno gospodarstvo; 
— predstavniki oticanov, ki so lastniki prevoznih sredstev; 
— predstavniki regionalnih skupnosti za ceste. 
Statut republiške skupnosti za ceste določi število članov skupščine repu- 

bliške skupnosti za ceste, način njihovega imenovanja, razen za predstavnike, 
ki jih imenuje skupščina SR Slovenije, in mandatno dobo članov. 

18. člen 

Republiška skupnost za ceste ima strokovne in tehnične službe, ki jih vodi 
direktor. 

Direktor je po položaju član izvršilnega odbora skupnosti. 
Direktor je za svoje delo odgovoren skupščini republiške skupnosti za ceste. 
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b) Organizacija vzdrževanja in rekonstrukcije magistralnih 
in regionalnih cest 

19. člen 

Republiška skupnost za ceste poverja dela na vzdrževanju magistralnih in 
regionalnih cest za to usposobljenim delovnim organizacijam (v nadaljnjem 
besedilu: cestna podjetja), posamezna dela pa lahko poveri tudi lastni tehnični 
službi. 

20. člen 

Republiška skupnost za ceste in cestno podjetje skleneta okvirno pogodbo 
za srednjeročno razdobje, za vsako leto pa posebno pogodbo o vzdrževanju 
magistralnih in regionalnih cest na ustreznem območju. 

Republiška skupnost za ceste lahko s pogodbo poveri cestnim podjetjem 
tudi opravljanje določenih upravnih opravil na teh cestah v okviru svojih 
pristojnosti (izredni prevozi, dovoljevanje lokalnih priključkov in podobno). 

21. člen 

S pogodbo iz prvega odstavka prejšnjega člena mora biti zagotovljeno tako 
vzdrževanje ceste, da omogoča promet na javni cesti v skladu s prometnimi in 
drugimi predpisi, ki urejajo varnost prometa na javnih cestah. 

Republiška skupnost za ceste lahko določi v pogodbi posebne tehnične, 
tehnološke in organizacijske pogoje, ki jih mora izpolniti cestno podjetje pri 
vzdrževanju cest. 

Ce pride v zvezi s sklepanjem pogodb do spora glede cene za dogovorjena 
dela oziroma storitve, lahko zahteva -republiška skupnost za ceste ali cestno 
podjetje, da ugotovi sporno ceno posebna arbitražna komisija, ki jo sestavljajo 
po dva predstavnika vsake pogodbene stranke in predstavnik, ki ga določi za 
ceste pristojni republiški upravni organ. 

22. člen 

Ce pride zaradi elementarnih nesreč ali kakega drugega vzroka do takega 
poškodovanja ceste, da je promet onemogočen, je dolžno cestno podjetje ne 
glede na pogodbo čimprej usposobiti cesto za promet, kolikor republiška skup- 
nost za ceste ne določi drugače (prenos trase itd.). 

O plačilu del iz; prejšnjega odstavka in o drugih vprašanjih, ki se nanašajo 
na usposobitev ceste, se republiška skupnost za ceste in cestno podjetje spo- 
razumeta s posebnim dogoyorpm. Ce se ne moreta sporazumeti o vrednosti 
opravljenih del, lahko zahteva vsaka stranka odločitev arbitražne komisije, 
sestavljene po določbah iz prejšnjega člena. 

23. člen 

Položaj in organizacijo strokovnih in tehničnih služb, ki jih ustanovi repu- 
bliška skupnost za ceste, določi ta skupnost s svojim statutom. 

24. člen 

Pri oddaji rekonstrukcijskih del ima cestno podjetje, ki izvaja vzdrževalna 
dela na teh cestah, pod enakimi pogoji ponudbe, prednostno pravico. 
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25. člen 

Za ceste pristojni republiški upravni organ lahko predpiše, katere podatke 
o javnih cestah mora voditi republiška skupnost za ceste, in katerim upravnim 
organom mora pošiljati te podatke. 

c) Razmerje med republiško skupnostjo za ceste in organi SR Slovenije 

26. člen 
Skupščina SR Slovenije: 
sprejema dolgoročne programe za vzdrževanje, rekonstrukcijo in gradnjo 

magistralnih in regionalnih cest; 
— daje soglasje k srednjeročnim programom za vzdrževanje, rekonstruk- 

cijo in gradnjo magistralnih in regionalnih cest ter k programu raziskovalnih 
del, študij in projektiranja s področja cest; 

— obravnava poročila o izvajanju dolgoročnih in srednjeročnih programov; 
— skrbi za potrebna sredstva za ceste; 
— daje soglasje k statutu republiške skupnosti za ceste. 

27. člen 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije: 
— obravnava dolgoročne in srednjeročne programe za vzdrževanje, rekon- 

strukcijo in gradnjo magistralnih in regionalnih cest ter raziskovalnih del, študij 
in projektiranja s področja cest in jih s svojim mnenjem predloži skupščini 
SR Slovenije; 

— daje soglasje k finančnim načrtom in letnim programom ter potrjuje 
zaključni račun republiške skupnosti za ceste; 

—■ daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja strokovnih služb 
republiške skupnosti za ceste; 

— zadrži izvršitev splošnega akta republiške skupnosti za ceste, če je ta 
v nasprotju z zakonom, drugim predpisom ali statutom republiške skupnosti 
za ceste. 

28. člen 

Republiška skupnost za ceste mora obravnavati pripombe, mnenja in pri- 
poročila organov skupščine SR Slovenije in jo obveščati o svojih sklepih in 
stališčih. 

III. Financiranje javnih cest 

29. člen 

Sredstva za ceste se zagotavljajo: 
1. z določenim zneskom od cene za bencin in plinsko olje v prodaji na 

drobno; 
2. s pristojbinami, ki se plačujejo za cestna motorna vozila; 
3. s taksami na tuja motorna vozila; 
4. z zneski, ki jih namenjajo za ceste družbenopolitične skupnosti iz 

svojih proračunov; 
5. s posojili; 
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6. z drugimi sredstvi, določenimi za javne ceste s posebnimi predpisi. 
Način plačevanja in višino zneskov oziroma pristojbin iz 2. točke tega 

člena določa izvršni svet skupščine SR Slovenije. 
Občinska skupščina lahko določi višino in način plačevanja oziroma opro- 

stitve plačevanja pristojbin za kmetijske traktorje in njihove priklopnike ter 
specialna motorna vozila komunalnih delovnih organizacij, s katerimi opravljajo 
svojo temeljno dejavnost na območju občine. 

30. člen 

Od sredstev, zbranih po tem zakonu, pripada občinam za potrebe lokalnih 
cest in nekategoriziranih javnih cest: 

1. 15'% od zneska, ki je vsebovan v ceni bencina in plinskega olja v prodaji 
na drobno; 

2. 50'% dohodkov od pristojbin za cestna motorna vozila in 
3. 100 % dohodka od pristojbin za specialna motoma vozila komunalnih 

delovnih organizacij in kmetijskih traktorjev ter njihovih priklopnikov. 
Vsa ostala sredstva pripadajo republiški skupnosti za ceste za vzdrževanje, 

rekonstrukcijo in gradnjo magistralnih in regionalnih cest. 
Od zneska iz 1. točke tega člena pripada posamezni občini: 
— 66,67'% zneska v sorazmerju z dolžino lokalnih cest, ki so z občinskimi 

odloki, veljavnimi na dan 1. 1. 1971, kategorizirane kot ceste IV. reda in tistimi 
javnimi cestami, ki bodo z republiškimi predpisi razvrščene v lokalne ceste; 

— 33,33°/o pa na podlagi prodanih količin bencina in plinskega olja na 
območju občine. 

IV. Gradnja in rekonstrukcija javnih cest 

31. člen 

Javno cesto sestavljajo spodnji in zgornji ustroj (cestno telo), cestni grad- 
beni objekti, zemljiški pas na obeh straneh cestnega telesa (cestni svet), oprema 
ceste in zračni prostor v višini 7 m. Za sestavni del javne ceste se štejejo tudi 
zgrajena avtobusna postajališča, odstavni prostori in parkirišča na cestnem 
svetu, zgradbe in zemljišča, namenjena za vzdrževanje javnih cest, telekomu- 
nikacijske, električne in druge naprave, vgrajene v ceste, ki služijo cestnemu 
prometu, kakor tudi naprave, ki služijo za usmerjanje in urejanje prometa 
na javnih cestah (prometni znaki, opozorilni znaki, obvestila itd.). 

32. člen 

Elementi za projektiranje javne ceste se določijo tako, da ustrezajo kate- 
goriji ceste, vrsti in konfiguraciji terena, po katerem naj cesta pelje, računski 
hitrosti, gostoti in vrsti prometa ter obremenitvi. 

Stopnja gostote prometa in razred se merita po predpisih o projektiranju 
in gradnji javnih cest. 

33. člen 

Trasa in elementi za izdelavo projektov za graditev javne ceste se dolo- 
čijo z investicijskim programom. 
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34. člen 
Širina vozišča regionalne in lokalne ceste znaša najmanj 6 m za dvosmerni 

promet oziroma najmanj 3,5 m za enosmerni promet. 
Izjemoma se cesta iz prejšnjega odstavka z dovoljenjem za javne ceste 

pristojnega republiškega oziroma upravnega organa lahko zgradi z voziščem 
širine najmanj 5 za dvosmerni promet oziroma najmanj 3 m za enosmerni pro- 
met, če zaradi terenskih ali drugih krajevnih razmer ne bi bilo gospodarno 
graditi širšega vozišča, ali če zaradi predvidene manjše gostote in. vrste prometa 
to ni potrebno in če se istočasno na taki cesti uvede ustrezen prometni režim 
in drugi prometni pogoji. 

35. člen 

Javna cesta, ki je namenjena za enosmerni promet, mora imeti na ustreznih 
vidnih razdaljah, najmanj pa na vsakih 500 m, urejene prostore za prehitevanje 
vozil ter mora biti opremljena s predpisanimi prometnimi znaki in obvestili o 
pogojih prometa na cesti. 

36. člen 

Nad voziščem ceste mora biti prost prostor v višino 4,5 m, računano od naj- 
višje točke vozišča (svetli profil). 

Ce bi višina 4,5 m pri gradnji objektov na cesti povzročala nesorazmerno 
velike stroške, se sme svetli profil z investicijskim programom znižati do 
višine 4,2 m. 

V primeru iz drugega odstavka tega člena mora biti zmanjšanje svetlega 
profila na objektu primerno označeno. 

37. člen 

Javna cesta mora biti .zgrajena oziroma rekonstruirana na osni pritisk 
najmanj 10 ton. 

Lokalna cesta, na kateri je zaradi posebnih krajevnih razmer predviden 
samo promet z vozili z manj kot 10 ton osnega pritiska, se lahko s poprejšnjim 
dovoljenjem za javne ceste pristojnega občinskega upravnega organa zgradi 
oziroma rekonstruira tudi za manjši osni pritisk, vendar najmanj za 6 ton. 

Vozišče regionalne ceste mora biti zgrajeno iz betona, asfalta ah drugega 
sodobnega gradiva, vozišče lokalne ceste, na katerem so predvidene samo 
manjše prometne obremenitve, pa je lahko tudi makadamsko. 

38. člen 

Križišča javnih cest v istem nivoju ter priključki na javne ceste morajo 
biti pregledni in morajo biti opremljeni s predpisanimi prometnimi znaki. Šte- 
vilo križišč v nivoju in število priključkov mora biti kar najbolj omejeno na ta 
način, da je več cest usmerjenih na skupno križišče oziroma priključek. 

Križanje javne ceste z zelo gostim motornim prometom z drugo javno 
cesto je treba urediti v različnih nivojih. 

39. člen 

Ce se investitorji oziroma upravljala, javnih cest ali drugih prometnih 
naprav,, ki se križajo oziroma priključujejo, ne dogovorijo drugače ali če ni 
s posebnimi predpisi drugače določeno, trpi stroške graditve ali ureditve križišča 



Priloge 81.1 

oziroma priključka investitor [gradnje ali rekonstrukcije, zaradi katere je 
treba zgraditi in urediti križišče oziroma priključek. 

Ce se na zahtevo zgradi ali uredi križišče oziroma priključek v večjem 
obsegu, kot je to določeno s tehničnimi predpisi, trpi presežne stroške tisti, ki 
je to zahteval. 

40. člen 

Križišča javne ceste z železniško progo v istem nivoju morajo biti označena 
in zavarovana tako, kot je to določeno s predpisi o varnosti cestnega prometa. 

Stroške za vzdrževanje cestnega prehoda in stroške za zagotovitev var- 
nega in neoviranega prometa na cestnem prehodu trpijo: 

— stroške za vzdrževanje tirov in drugih delov železniške proge na cestnem 
prehodu, signalnih naprav in znakov, ki opozarjajo železniške delavce v vlaku 
na cestni prehod in stroške za železniške telefonske zveze s cestnim prehodom 
— železniška organizacija, 

— stroške za vzdrževanje vozišča na cestnem prehodu ter cestih prometnih 
znakov, ki opozarjajo udeležence v cestnem prometu na cestni prehod — uprav- 
ljalee ceste, 

— stroške za vzdrževanje naprav, s katerimi se udeležencem v cestnem 
prometu dajejo znaki, da se cestnemu prihodu približuje vl^k, in naprav za 
zapiranje prometa na cestnem prehodu v pogojih in obsegu, kot to predpisujejo 
veljavni predpisi o varnosti cestnega prometa, ter nujne stroške za ravnanje 
s takimi napravami, v enakih delih železniška organizacija in upravljalee 
ceste. 

Železniška organizacija trpi vse stroške, ki jih imajo železniške postaje 
in druga mesta, na katerih se ureja železniški promet ali, ki neposredno sode- 
lujejo v železniškem prometu z urejanjem vožnje vlakov in z drugim delom, 
ki je v zvezi z zagotovitvijo varnega in neoviranega prometa na cestnem 
prehodu. 

Podrobneje uredita medsebojna razmerja, glede vzdrževanja križišč iz 
prvega odstavka tega člena železniška organizacija in upravljalee ceste s po- 
godbo. 

41. člen 

Ob javni cesti, na kateri je predviden gost motorni promet, morajo biti 
urejena mesta zunaj vozišča, na katerih lahko ustavljajo vozila, in prostori 
za zgraditev pomožnih objektov, kot so: bencinske postaje, avtoservisi, moteli, 
avtobusne postaje in postajališča, prostori za parkiranje vozil, prostori za izlo- 
čanje tovornih prometnih motornih vozil, reševalne postaje, telefonske govo- 
rilnice, avtomehanične delavnice in podobno. 

42. člen 

Na javni cesti z gostim motornim prometom ter v drugih primerih, kadar 
to zahteva varnost prometa na javni cesti, morajo biti avtobusna postajališča 
urejena zunaj vozišča. 

Avtobusno postajališče se lahko gradi s soglasjem pristojnega upravi j alca 
ceste na podlagi lokacijskega in gradbenega dovoljenja, uporabljati pa se lahko 
začne po izdanem uporabnem dovoljenju. 

Stroške graditve avtobusnega postajališča trpi naročnik gradnje. Zgra- 
jeno avtobusno postajališče postane del javne ceste. 
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Za ceste pristojni republiški upravni organ izda tehnične predpise o mini- 
malnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč. 

43. člen 

Dovoljenje za določitev avtobusnega postajališča na samem vozišču javne 
ceste izda za ceste pristojni republiški oziroma občinski upravni organ v so^ 
glasju z upravljalcem ceste po presoji okoliščin glede varnosti prometa. Če 
ugotovi, da je tako postajališče postalo nevarno za cestni promet, lahko svoje 
dovoljenje prekliče. 

44. člen 

V lokacijski in investicijsko-tehnični dokumentaciji za izgradnjo oziroma 
rekonstrukcijo javne ceste je treba predvideti tudi gradnjo oziroma rekonstruk- 
cijo potrebnih dovoznih priključkov in pristopov na sosednja zemljišča. 

45. člen 

Na plazovitih tleh ali na mestih, ki so izpostavljena snežnim plazovom, 
zametom, močnim vetrovom in padajočemu kamenju, morata biti cesti in 
promet zavarovana s stalnimi objekti (varovalni gozdni pasovi, zidovi, vetro- 
brani in podobno), ali pa z začasnimi napravami (palisade, snežne ograje, že- 
lezne mreže ipd.). 

46. člen 

Investitor ob zahtevku za lokacijsko dovoljenje za javno cesto ni dolžan 
predložiti dokazila, da je upravičen razpolagati z zemljiščem, mora pa ga pred- 
ložiti pred izdajo gradbenega dovoljenja. 

47. člen 

Investitor mora nameravano gradnjo oziroma rekonstrukcijo javne ceste 
pravočasno razglasiti v dnevnem tisku ali na drug primeren način, da lahko 
upravljalec oziroma investitorji naprav v cestnem telesu uskladijo svoja dela 
in naprave z gradnjo oziroma rekonstrukcijo javne ceste. 

Investitor javne ceste mora dati upravljalcu oziroma investitorju naprave 
v cestnem telesu na razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del. 

Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za upravljalce oz. investitorje na- 
prav v cestnem telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje naprave 
v cestnem telesu. 

48. člen 

Ce je treba obstoječo javno cesto prestaviti zaradi gradnje kakšnega 
objekta, kot je železniška proga, hidroenergetska naprava, rudarska naprava 
in podobno, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo 
kategoriji ceste oziroma drugim predpisom za javne ceste, ne glede na dejansko 
stanje, v kakršnem je bila cesta pred prestavitvijo. 

Stroške za prestavitev javne ceste iz prvega odstavka tega člena trpi 
investitor objekta, zaradi katerega je treba cesto prestaviti. 

49. člen 

Ce je treba zaradi sporazumno ugotovljenih prometno tehničnih potreb 
zgraditi ali rekonstruirati magistralno oziroma regionalno cesto, ki poteka skozi 
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naseljeni kraj, v večjem, obsegu, kot je to določeno po sporazumu iz 6. člena 
tega zakona, trpi presežne stroške občina. 

50. člen 

Tehnični pregled javne ceste in objekta na javni cesti opravi komisija, ki jo 
imenuje za ceste pristojni upravni organ ustrezne družbenopolitične skupnosti. 

S tehničnim pregledom se ugotovi, ali je javna cesta, njen del ali objekt 
na njej zgrajen v skladu z investicijsko tehnično dokumentacijo. 

51. člen 

Javna cesta, del javne ceste ali objekt na cesti se smejo izročiti prometu 
samo na podlagi odločbe. Odločbo o izročitvi ceste ali objekta na cesti prometu 
izda upravni organ, ki je imenoval komisijo za tehnični pregled, na njen 
predlog. 

Upravni organ iz prejšnjega odstavka tega člena mora na primeren način 
razglasiti, da je cesta oziroma objekt izročen prometu. 

Za ceste pristojni republiški upravni organ uredi s posebnim predpisom 
način tehničnega pregleda javne ceste. 

52. člen 

Za rekonstrukcijo javne ceste se štejejo razširitev ceste in njenih objektov, 
dograditev enega ali več prometnih pasov, deviacija ceste zaradi zboljšanja 
prometno-tehničnih pogojev, zgraditev ali dograditev nove podlage za pred- 
pisano nosilnost cestišča, izgradnja manjkajočega mostu, zamenjava starega 
ali provizornega mostu z novim stalnim mostom, izgradnja nadvoza ali podvoza 
na obstoječi cesti ter modernizacija makadamskega cestišča. 

53. člen 

Določbe členov 31 do 51 tega zakona veljajo tudi za rekonstrukcijo javnih 
cest. 

V. Vzdrževanje javnih cest 

54. člen 

Javne ceste je treba vzdrževati v takem stanju, da je omogočen promet, 
za katerega so namenjene, in sicer na tak način in ob tistih pogojih, kot to 
določajo ta zakon in drugi predpisi o javnih cestah ter predpisi o prometu 
na javnih cestah. 

Za ceste pristojni republiški upravni organ s svojim predpisom določi, 
kaj se šteje za vzdrževanje javne ceste. 

55. člen 

Vzdrževalna dela na javni cesti je treba izvajati tako, da se zaradi tega 
ne ustavi promet na cesti. 

Mesta, na katerih se izvajajo vzdrževalna dela, morajo biti označena s 
prometnimi znaki, ustrezno značaju in obsegu del ter primerno zavarovana. 



814 Priloge 

56. člen 

Magistralno oziroma regionalno cesto, ki poteka skozi naseljeni kraj, je 
republiška skupnost za ceste dolžna vzdrževati v obsegu, kot je to določeno 
na podlagi 6. člena tega zakona, 

57. člen 

Ce je javna cesta ali objekt na njej v takem stanju, da ni mogoč promet, 
ali je mogoč promet samo za posamezne vrste vozil, ali če bi promet posameznih 
vrst vozil škodoval javni cesti ali objektom na njej, ali če se rekonstrukcijska 
dela na cesti ne dajo izvesti, ne da bi se ustavil promet, ali če to terjajo drugi 
utemeljeni razlogi, ki se tičejo varnosti prometa, sme za ceste pristojni upravni 
organ ustrezne družbenopolitične skupnosti na predlog upravljalca ceste pre- 
povedati promet v celoti ali za posamezne vrste vozil, in sicer na vsej cesti ali 
samo na posameznih njenih odsekih. Splošna prepoved prometa na javni cesti 
sme biti samo začasna, prepoved prometa za posamezne vrste vozil pa je lahko 
začasna ali trajna. 

Prepoved prometa mora biti pravočasno razglašena v dnevnem tisku in 
na drug krajevno običajen način in označena na cesti z ustreznimi prometnimi 
znaki, poleg tega je treba storiti tudi druga zavarovanja. 

Upravljalec ceste, ki je v smislu prvega odstavka tega člena zahteval 
prepoved prometa, je dolžan zagotoviti ustrezen obvoz in povrniti stroške za 
prekomerno uporabo dovozne ceste, če je ta v upravljanju drugega uprav- 
ljalca. 

58. člen 

Ce je na javni cesti prekinjen promet zaradi naravnih ali drugih hudih 
nesreč ali zaradi drugih izrednih okoliščin, lahko odredi predsednik pristojne 
občinske skupščine na predlog in pod strokovnim vodstvom upravljalca ceste 
obvezno osebno delo, uporabo delovnih sredstev in materiala. Zaradi tega 
ukrepa nastale stroške trpi upravljalec javne ceste. 

59. člen 

Ce je zaradi nujnih vzdrževalnih del ali rekonstrukcijskih del potrebno 
začasno zavzeti zemljišče ob cesti ali je potrebno v tak namen začasna služnost 
na obcestnem zemljišču, odloči o tem na predlog upravljalca javne ceste ob- 
činski upravni organ, pristojen za premoženjsko-pravne zadeve v skladu s 
predpisi o razlastitvi. 

Glede odškodnine za začasno zavzeto zemljišče ob cesti oziroma za začasno 
služnost na obcestnem zemljišču se uporabljajo predpisi o razlastitvi. 

60. člen 

Ce je zaradi snega, poledice ali drugih razlogov promet na javni cesti 
nemogoč ali je varnost prometa ogrožena in ceste ni mogoče v kratkem času 
usposobiti za varen promet ah je njena usposobitev po veljavnem prioritetnem 
redu časovno odmaknjena ah sploh ni predvidena, mora upravljalec javne ceste 
cesto začasno zapreti. O tem ukrepu mora takoj obvestiti za javne ceste pristojni 
upravni organ in za notranje zadeve pristojni upravni organ. 



Priloge 815 

V primeru iz prvega odstavka tega člena mora upravljalec javne ceste 
na zahtevo določenega interesenta takšno cesto usposobiti in vzdrževati v 
ustreznem stanju, če interesent povrne vse stroške za usposobitev in vzdr- 
ževanje. 

61. člen 

Za tehnično ureditev prometa na magistralnih in regionalnih cestah je 
odgovoren za ceste pristojni republiški upravni organ. 

Za tehnično ureditev prometa na lokalnih in na nekategorizirarih cestah 
je odgovoren za ceste pristojni občinski upravni organ. 

Za ceste pristojni republiški upravni organ uredi s svojim predpisom način 
tehnične opreme "javnih cest. 

Za cesto, ki se gradi ali rekonstruira, mora biti tehnična ureditev določena 
v investicijsko-tehnični dokumentaciji. 

62. člen 

Upravljalec javnih cest mora zagotoviti nadzorstvo nad stanjem na javnih 
cestah in dogajanjem v varovalnem pasu ob njih tako, da lahko pravočasno 
stori ustrezne ukrepe. 

63. člen 

Javne ceste morajo biti opremljene s stalnimi prometnimi znaki. Prometne 
znake postavlja in vzdržuje upravljalec javne ceste. 

Po potrebi mora upravljalec na javni cesti postaviti tudi začasne ali pre- 
nosne prometne znake. 

VI. Uporaba in varstvo javnih cest 

64. člen 

Promet na javnih cestah je dovoljen samo na način in ob pogojih, kot to 
določajo ta zakon in predpisi o prometu na javnih cestah. 

65. člen 

Motorna vozila, ki vozijo po javnih cestah, in njihovi priklopniki, izvzemivši 
vozila z gosenicami, morajo imeti kolesa, ki ne poškodujejo vozišča. 

Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po javnih cestah z modernim 
cestiščem samo, če imajo gosenice obložene s primernimi oblogami. 

Ne glede na prejšnji odstavek smejo voziti vojaška motorna vozila z gose- 
nicami po javnih cestah z moderno utrjenim, voziščem, čeprav na gosenicah 
nimajo oblog, vendar pa morajo povrniti škodo, ki jo s tem povzročijo. 

66. člen 

Največji dovoljeni osni pritisk motornih vozil sme biti 10 ton na enojni osi 
in 16 ton na dvojni osi; največja skupna teža vozila in tovora sme biti 40 ton. 

67. člen 

Vprežna vozila s skupno težo (lastna teža in teža tovora) nad 3 tone morajo 
imeti gumijasta kolesa z zračnicami ali prekati ali kolesa s podobnimi gumami. 
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68. člen 

Prevoz z vozili, ki prazna ali skupaj z bremenom presegajo predpisani osni 
pritisk, skupno težo, dolžino in gabarit, se šteje za izreden prevoz. 

Dovoljenje za izreden prevoz lahko izda upravljalec ceste, kadar prevoza 
ni mogoče opraviti ž drugimi prometnimi sredstvi ali na drug primeren način 
in če stanje ceste in prometa to dopuščata. Kadar je za izreden prevoz potrebno 
spremstvo organov za notranje zadeve, mora upravljalec ceste dobiti soglasje 
republiškega sekretariata za notranje zadeve. 

V dovoljenju za izreden prevoz se določijo način in pogoji za tak prevoz. 
Za ceste pristojni republiški upravni organ izda v soglasju z republiškim 

sekretariatom za notranje zadeve predpis o izvajanju izrednih prevozov in o 
višini pristojbin za take prevoze. 

69. člen 

Kontrolo osnega pritiska in drugih izrednosti prevozov na javnih cestah 
opravljajo pooblaščene osebe upravljalca javne ceste, ki imajo pravico za- 
ustavljanja motornih vozih. Upravljalec javne ceste ima v primeru ugotovljene 
kršitve predpisov pravico do povračila škode in plačila pristojbine za izreden 
prevoz. 

Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena izdaja za javne ceste pristojni 
upravni organ. 

70. člen 

Ce so za izredni prevoz potrebna posebna zavarovanja, kot je podpiranje 
mostov, ojačenje objektov in drugi ukrepi, trpi stroške v zvezi s takima, zavaro- 
vanji prevoznik. 

71. člen 

Prepovedano je začasno ali trajno zasesti javno cesto, izvajati na njej 
kakršnakoli dela, ki niso v zvezi z vzdrževanjem ali rekonstrukcijo, stresati, 
puščati ali metati na cesto kakršnekoli predmete ali material ali delati karkoli 
podobnega, kar bi lahko poškodovalo cesto ali objekte na cesti ali pa oviralo 
ali ogrožalo promet na njej. 

72. člen 

Ce se vozilo na javni cesti pokvari ali če pade z vozila tovor, mora voznik 
vozilo oziroma tovor takoj odstraniti z vozišča. Pri tem se ne sme ovirati ah 
ogrožati prometa ali poškodovati ceste. Če vozila oziroma tovora takoj ne 
odstrani, stori to upravljalec ceste na stroške lastnika oz. upravljalca vozila. 

73. člen 

Kdor javno cesto onesnaži, jo mora takoj očistiti. 
Lastniki oziroma uporabniki javnih prostorov (gostilne, kinematografi, sej- 

mišča, prostori za javne prireditve in pod.) morajo takoj očistiti cesto pred 
javnim prostorom, če jo onesnažijo obiskovalci takih prostorov. 

Čiščenje ceste je treba opraviti tako, da s tem ni oviran ali ogrožen promet 
in da se ne poškoduje cesta. 

Če tisti, ki mora cesto očistiti, tega ne stori, neposredno po onesnažitvi, 
očisti cesto na njegove stroške upravljalec ceste. 



Priloge 817 

74. člen 

Da se preprečijo škodljivi vplivi okolice na javno cesto in cestni promet, je 
ob magistralnih, regionalnih in lokalnih cestah varovalni pas. V varovalnem 
pasu se ne smejo graditi stanovanjske hiše in druge stavbe ter naprave. 

Varovalni pas je širok za industrijske, rudarske in druge gospodarske ob- 
jekte in naprave pri magistralnih cestah 100 m, pri regionalnih cestah 60 m 
in pri lokalnih cestah 30 m; za stanovanjske, poslovne, pomožne in podobne 
stavbe je varovalni pas širok pri magistralnih cestah 60 m, pri regionalnih 
cestah 20 m in pri lokalnih cestah 10 m; za ograje, razen za tiste, ki so po- 
stavljene na vrhu podpornega ah opornega zidu, je varovalni pas širok pri 
magistralnih cestah 10 m, pri regionalnih in lokalnih cestah pa 3 m. 

Širina varovalnega pasu se računa od zunanjega roba cestnega sveta. 
V naseljenih krajih in v hribovitih predelih se sme v upravičenih primerih 

glede na krajevne razmere dovoliti gradnja objektov in naprav tudi v varo- 
valnem pasu, če to ni v nasprotju s koristmi ceste in prometa. Pri taki izjemi 
je treba upoštevati najmanjši odmik od zunanjega roba cestnega sveta, ki bi 
ga zahtevala morebitna razširitev ceste. 

75. člen 

Nadzemne telegrafske, telefonske in kabelske linije, nizkonapetostni elek- 
trični oziroma napajalni vodi, se smejo postavljati v taki oddaljenosti od zuna- 
njega roba cestnega sveta, ki je najmanj za 3 m večja od višinp take naprave. 

Kanalizacija, vodovodi, toplovodi in druge podobne naprave se smejo na- 
peljevati oziroma postavljati v varovalnem pasu. če se s tem strinjajo za 
izdajo dovoljenj o varovalnem pasu pristojni upravni organi. 

76. člen 

Dovoljenja za gradnjo v varovalnem pasu izdajajo pristojni upravni organi 
v soglasju z upravljalcem javne ceste. 

77. člen 

Določbe 74. in 75. člena tega zakona ne veljajo za naseljene kraje, za katere 
obstojajo potrjeni urbanistični načrti ali odloki, ki jih nadomestujejo. 

78. člen 

Skladišča lahko vnetljivih snovi in eksplozivov se smejo graditi v taki 
oddaljenosti od zunanjega roba cestnega sveta, kot je to določeno v ustreznih 
varnostnih predpisih za oddaljenost takih objektov od naselij. 

79. člen 

V bližini javne ceste ali objekta na cesti niso dovoljena dela, s katerimi 
bi se lahko poškodovala ah spravila v nevarnost cesta ali objekti na njej, 
povečali stroški za vzdrževanje ceste ali objektov ali pa Oviral oz. ogrožal 
promet na cesti zaradi spremembe terenskih razmer ali iz kakršnegakoli dru- 
gega vzroka, ki bi nastal zaradi takih del. 

52 
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80. člen 

Pri določanju poteka trase ceste si je treba prizadevati, da se cesta čimbolj 
prilagodi naravnemu okolju. 

Po dokončanju gradbenih del mora investitor sanirati okolico ceste, odjemna 
mesta gradbenih materialov in podobno ter vzpostaviti prostor v prvotno stanje 
oziroma ta prostor krajinsko urediti. 

81. člen 

Ce pelje javna cesta z najmanj srednje gostim prometom mimo zemljišča 
oziroma objekta, na katerem se zbirajo ljudje (športni. prostori, prostori za 
druge prireditve, otroška igrišča, šole in pod.), mora biti zemljišče oziroma 
objekt ob cesti ustrezno ograjen, če je to potrebno za varnost prometa. 

Ce pelje taka javna cesta mimo zemljišča, ki je namenjeno za živali, ali 
iz katerega pogosto prihaja na cesto živina, mora biti zemljišče ob cesti ustrezno 
ograjeno. 

Zaščitno ograjo po prejšnjih odstavkih postavlja in vzdržuje lastnik oziroma 
uporabnik zemljišča ali objekta. 

82. člen 

V bližini križišča dveh cest v nivoju ali priključka javne ceste na drugo 
javno cesto, ali v bližini križišča javne ceste z železniško progo v nivoju, ni 
dovoljeno saditi dreves, postavljati predmetov ali naprav, ali storiti karkoli 
drugega, kar bi oviralo preglednost ceste ali železniške proge (pregledni 
trikotnik). 

83. člen 

Napisi in opozorilni znaki, ki niso prometni znaki, se smejo postavljati 
na javnih cestah zunaj naselij, in sicer v pasu 100 m, računajoč od zunanjega 
roba cestnega sveta; za postavitev je potrebno dovoljenje upravljalca javne 
ceste. 

Upravljalec javne ceste mora izdati dovoljenje za postavitev znaka, ki 
opozarja na kulturni spomenik ali zgodovinsko ali naravno znamenitost, ah ki 
obvešča o napravah, ki so v neposredni zvezi s turizmom. 

Napisi in opozorilni znaki morajo biti postavljeni tako, da ne ovirajo ali 
ogrožajo prometa, da ne poškodujejo ceste in ne kvarijo javnega okolja. 

Pravilnik o postavljanju napisov in opozorilnih' znakov na javnih cestah 
in v varovalnem pasu predpiše za ceste pristojni republiški upravni organ. 

84. člen 

Napise in opozorilne znake postavlja in vzdržuje upravljalec ceste; na,- 
ročnik napisa oziroma opozorilnega znaka mora povrniti upravljalcu ceste 
vse stroške, ki so s tem zvezani. 

85. člen 

Dovozni priključki in pristopi na javno cesto morajo biti urejeni tako, da 
se z njimi ne ovira ali Ogroža promet in ne poškoduje cesta in cestni objekti. 

V naseljih morajo biti dovozni priključki in pristopi navezani praviloma 
na stranske poti s skupnim priključkom na cesto. 
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Pri gradnji noVih stavb pri rekonstrukciji stavb in naprav ob cestah je 
treba dovozne priključke in pristope predvideti že v projektu teh gradenj. 

86. člen 

Dovozni priključki in pristopi na ceste se smejo napraviti ali rekonstruirati 
samo z dovoljenjem, ki ga da upravljalec ceste v soglasju s pristojnim upravnim 
organom za ceste ustrezne družbenopolitične skupnosti in v skladu s tehničnimi 
in drugimi pogoji, ki sć predpišejo z dovoljenjem. 

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka je potrebno tudi za vsako bistveno 
povečanje prometa na dovoznem priključku oziroma pristopu in za uporabo 
dovoznega priključka oziroma pristopa za drugačen promet kot doslej. 

87. člen 

Za ceste pristojni upravni organ lahko prepove uporabo obstoječega do- 
voznega priključka ah pristopa, če je drugje zagotovljena možnost pristopa na 
cesto, ali odredi, da se več dovoznih priključkov ali drugih pristopov na cesto 
usmeri na skupen priključek, če je to potrebno zaradi varstva ceste, cestnih 
objektov ah varnosti prometa. 

88. člen 

Da se zavaruje javna cesta, lahko razglasi za gospodarstvo pristojni upravni 
organ ustrezne družbenopolitične skupnosti na zahtevo upravljalca javne ceste 
posamezne gozdne pasove v bližini ceste ali ob cesti za varovalne gozdove 
v skladu s predpisi o gozdovih. 

Organi oz. organizacije, ki pogozdujejo goljave ter urejajo hudournike 
in deroče reke ob javni cesti, morajo sodelovati z upravljalcem javne ceste 
in prilagoditi vrsto in obseg takih del potrebi, da se zavaruje javna cesta. 

Upravljalec javne ceste prispeva k stroškom, za pogozditev goljav in za 
ureditev hudournikov in deročih rek glede na pomen, ki ga imajo taka dela 
za varstvo javne ceste in glede na obseg takih del ob javni cesti. 

89. člen 

Prepovedano je odstranjevati, prestavljati, zakrivati ali poškodovati pro- 
metne znake na javnih cestah. 

Ce ni več potrebno, da bi bil na kakšnem mestu prometni znak, ah če 
zaradi spremenjenih razmer na javni cesti pomen prometnega znaka ne ustreza 
več novim razmeram, mora upravljalec javne ceste tak prometni znak umakniti 
ali ga nadomestiti z ustreznim drugim znakom. 

90. člen 

Republiška skupnost za ceste skrbi, da se na lokalni javni cesti ali na 
nekategorizirani javni cesti postavijo in vzdržujejo ustrezni prometni znaki 
in nosi stroške, kadar se taka cesta priključuje ali križa z magistralno ali regio- 
nalno cesto. 

91. člen 

Na mejnih prehodih je upravljalec javne ceste dolžan skrbeti samo za 
vozišče javne ceste. 

52* 
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92. člen 

Zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo žičnic nad javnimi 
cestami ali ob njih mora investitor predložiti soglasje upravljalca cest; taka 
gradnja se lahko izvaja le ob pogojih, ki jih določi upravljalec ceste. 

93. člen 

Zahtevi za izdajo dovoljenja za rudarjenje v varovalnem stožcu javne ceste 
mora investitor priložiti soglasje upravljalca ceste. 

94. člen 

Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje voznih del izven varovalnega 
pasu, katerih posledica bi lahko bila sprememba vodostaja oziroma višine 
podzemskih voda, ki bi lahko vplivala na stabilnost cestnega telesa oziroma 
na stroške vzdrževanja ali na promet na cesti, mora investitor priložiti soglasje 
upravljalca ceste; taka dela se lahko opravljajo le na način, ki ga določi 
upravljalec ceste. 

95. člen 
Prepovedano je: 

1. odvajati na javno cesto vodo, gnojnico, odplake ter druge tekočine; 
2. puščati na javni cesti sneg ali led, ki pada ali zdrsne na cesto; 
3. ovirati odtekanje vode z javne ceste; 
4. puščati na javno cesto živali, napajati živali v obcestnih jarkih, pasti 

živino na cestnem svetu, ali graditi na cestah ali v njih neposredni bližini 
napajališča za živali; 

5. puščati na javno cesto z moderno urejenim voziščem konje ali druge 
živali, ki so tako podkovani, da lahko poškodujejo cesto; 

6. uporabljati na javni cesti vozila, ki imajo železne obroče na kolesnih 
platiščih tako pritrjene, da lahko poškodujejo cesto; 

7. z mazili ali drugimi mastnimi snovmi pomastiti javno cesto ali z njimi 
tako ravnati, da lahko pomastijo cesto; 

8. voziti ali parkirati po neurejenih bankinah, hodnikih za pešce in drugih 
delih javne ceste, ki niso namenjeni za promet z vozili, razen, če je parkiranje 
izrecno dovoljeno; 

9. postavljati ob javni cesti ograje, zasejati živo mejo, drevje, trto ali 
druge nasade, nameščati les, opeko ter druge materiale ali predmete, če se 
s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače ovira ali ogroža 
promet, ali če se s tem poškoduje javna cesta; 

10. orati v razdalji 4 m od meje cestnega sveta v smeri proti cestišču 
ali v širini 1 m od cestne meje vzporedno s cestiščem; 

11. obračati na javni cesti živali, traktorje, pluge ter drugo kmetijsko orodje 
in stroje; 

12. nameščati in uporabljati na cesti ah ob cesti luči ah druge svetlobne 
naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale promet; 

13. opravljati brez ustreznega zavarovanja na zemljišču ali stavbah ob 
javni cesti kakršnakoli dela, ki bi utegnila poškodovati cesto ah ovirati ali 
ogrožati promet; 

14. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s coklami; 
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15. vlačiti po javni cesti hlode, veje, skale in podobne druge predmete, kot 
tudi pluge, brane in drugo orodje ter druge dele tovora; 

16. spuščati po pobočjih cestnih nasipov in usekov kamenje, les, druge 
predmete ter material; 

17. uporabljati za dovoz ali pristop na javno cesto mesto, kjer ni dovolje- 
nega dovoznega priključka oziroma pristopa. 

VII. Inšpekcija javnih cest 

96. člen 

Magistralne in regionalne ceste nadzoruje republiški prometni inšpektorat. 
Lokalne in nekategorizirane javne ceste nadzorujejo1 občinski upravni 

organi, ki so pristojni za inšpekcijo javnih cest. 

97. člen 

Organi za inšpekcijo javnih cest nadzorujejo zlasti: 
— stanje javnih cest, njihovo vzdrževanje po tehničnih in drugih pred- 

pisih ter izpolnjevanje tehničnih in drugih pogojev, s katerimi se zagotovi 
sposobnost ceste za varen in neoviran promet, 

— izvrševanje določb tega zakona o pogojih za promet na javnih cestah 
in o ukrepih za varstvo javnih cest, 

— uporabo tehničnih predpisov, normativov in standardov pri izvajanju 
del in uporabi materiala pri rekonstrukciji ah gradnji javne ceste. 

98. člen 

Inšpektor za javne ceste opravlja inšpekcijo javnih cest samostojno in 
izdaja odločbe v mejah dolžnosti, ki jih ima po tem zakonu in po drugih 
predpisih. 

Pri opravljanju inšpekcije javnih cest je inšpektor upravičen: 
1. pregledovati dela na vzdrževanju, rekonstrukciji in gradnji javnih cest 

in njih objektov; 
2. pregledovati tehnično dokumentacijo v zvezi z vzdrževanjem, rekon- 

strukcijo in gradnjo javnih cest; 
3. zaustaviti dela, ki se izvajajo v nasprotju s tehničnimi normativi in 

standardi pri izvajanju del in uporabi materiala pri vzdrževanju, rekonstruk- 
ciji in gradnji javnih cest, v nasprotju z določbami o pogojih za promet na 
javnih cestah ah v nasprotju z določbami o ukrepih za varstvo javnih cest; 

4. odrediti, da se rruorajo odpraviti pomanjkljivosti na javnih cestah, ki 
ogrožajo varnost prometa na njih; 

5. odrediti, da se morajo ustaviti dela v neposredni bližini javne ceste, 
ki lahko spravijo v nevarnost javno cesto in promet na njej; 

6. odrediti ukrepe za zavarovanje javne ceste in, če je treba, začasno 
prepovedati promet cestnim vozilom, ki utegnejo zaradi svoje skupne teže, 
dimenzije ali drugih tehničnih lastnosti prizadeti javni cesti škodo ali spraviti 
v nevarnost promet; 

7. odrediti začasno prepoved prometa na novi ali rekonstruirani javni 
cesti, ki še ni tehnično pregledana; 
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8. ukreniti in storiti drugo, kar je upravičen po posebnih predpisih. 
Ce je javna cesta v takem stanju, da na njej ni mogoč varen promet, 

odredi inšpektor za javne ceste takojšnje zavarovanje, po potrebi pa začasno 
prepove tudi promet na cesti oziroma promet na ogroženem odseku. 

O vsem, kar je ugotovil in kar je ukrenil, mora inšpektor nemudoma ob- 
vestiti pristojni organ za inšpekcijo javnih cest in upravljalca javne ceste. 

99. člen 

Državni org'ani, delovne in druge organizacije in občani, ki uporabljajo 
javne ceste, ter cestna podjetja in druge, delovne organizacije, ki izvajajo na 
cesti ah v neposredni bližini javne ceste ali objekta na cesti kakšna dela ali 
delajo kaj drugega, kar bi lahko spravilo v nevarnost javno cesto ali promet 
na njej, morajo inšpektorjem za javne ceste omogočiti inšpekcije, jim dati 
potrebna pojasnila in na vpogled pogrebno tehnično dokumentacijo. 

100. člen 

Inšpektorji za javne ceste izdajajo svoje odredbe s pismeno odločbo, 
Zoper inšpektorjevo odločbo je dovoljen v osmih dneh od njene vročitve 

ugovor pri organu za inšpekcijo javnih cest; ta lahko inšpektorjevo odločbo 
potrdi, spremeni ali odpravi. 

Ugovor iz drugega odstavka tega člena odloži izvršitev odločbe. 
Inšpektor za javne ceste sme v odločbi določiti, da ugovor ne zadrži njene 

izvršitve, če to terja nujnost v odločbi odrejenega ukrepa. 

101. člen 

Zoper odločbo, ki jo o ugovoru izda za inšpekcijo javnih cest pristojni 
občinski upravni organ, je dovoljena pritožba na republiški prometni in- 
špektorat. 

Zoper odločbo, ki jo o ugovoru izda republiški prometni inšpektorat, je 
dovoljena pritožba na republiški upravni organ, ki je pristojen za javne ceste. 

Pritožbe je treba vložiti v osmih dneh od vročitve odločbe o ugovoru. 
Pritožba ne odloži izvršitve odločbe. 
Organ za inšpekcijo javnih cest, ki je zoper njegovo odločbo vložena pri- 

tožba, lahko na obrazloženo zahtevo pritožnika odloži izvršitev odločbe, če bi 
mu izvršitev povzročila škodo, ki bi se težko dala popraviti. 

102. člen 

Ce inšpektor za javne ceste pri inšpekciji spozna, da je bil storjen pre- 
kršek, da predlog za uvedbo postopka o prekršku; če spozna, da je bil storjen 
gospodarski prestopek ali kaznivo dejanje, mora to naznaniti organu, ki je 
pristojen za uvedbo postopka zoper kršilca. 

103. člen 

Republiški prometni inšpektorat ima nasproti občinskim upravnim, orga- 
nom, ki so pristojni za inšpekcijo javnih cest, tele pravice in dolžnosti: 

— odloča o pritožbah zoper njihove odločitve, 
— neposredno nadzoruje njihovo delo, 



Priloge 823 

— lahko jim daje obvezna strokovna navodila za njihovo delo, 
. — lahko odredi, da morajo opraviti posamezno inšpekcijsko zadevo iz ob- 

činske pristojnosti. Lahko pa tudi sam opravi tako zadevo, če ugotovi, da 
občinski organ posamezne nadzorstvene zadeve ni opravil ah je ni opravil 
pravilno; o tem mora obvestiti občinski organ, 

— lahko jim odredi, da morajo opraviti posamezno inšpekcijsko zadevo 
iz republiške pristojnosti, vendar mora povrniti vse stroške, ki so s to zadevo 
nastali, 

— lahko sam z odločbo izreče upravni ukrep in naznani kaznivo dejanje 
ah gospodarski prestopek, oziroma predlaga uvedbo postopka za prekršek, če 
tega ni storil v okviru svoje pristojnosti občinski organ, ki je pristojen za 
inšpekcijo javnih cest, čeprav je bil dolžan to storiti. 

104. člen 

Občinski organi, ki so pristojni za inšpekcijo javnih cest, morajo pošiljati 
republiškemu prometnemu inšpektoratu na njegovo zahtevo poročila s svojega 
delovnega področja in podatke o stanju in pojavih, ki nastajajo v zvezi z 
izvrševanjem predpisov o javnih cestah, ki jih nadzorujejo. 

105. člen 

Pri opravljanju inšpekcije mora imeti inšpektor za javne ceste izkaznico, 
s katero dokazuje svoje uradno svojstvo. Obrazec izkaznice in kako se izkaznice 
izdajajo, predpiše predstojnik za javne ceste pristojnega republiškega upravnega 
organa. 

VIII. Kazenske določbe 

106. člen 

Z denarno kaznijo od 3000 do 100 000 dinarjev se kaznuje za gospodarski 
prestopek organizacija, ki je prevzela vzdrževanje javne ceste: 

1. če ne usposobi ah ne vzdržuje javne ceste za tak promet, kot to določajo 
zakoniti predpisi o javnih cestah in predpisi o prometu na javnih cestah 
(54. člen), 

2. če ravna v nasprotju z obveznostjo preventivnega nadzorstva nad do- 
gajanjem na javnih cestah oziroma v njihovem varovalnem pasu in takoj 
ne ukrepa (62. člen). 

Za dejanja iz prejšnjega odstavka se kaznuje tudi odgovorna oseba orga- 
nizacije, ki je prevzela vzdrževanje javne ceste z denarno kaznijo 300 do 3000 
dinarjev. 

107. člen 

Z denarno kaznijo od 300 do 10 000 din se kaznuje za prekršek pravna 
oseba: 

1. če prepreči postavitev začasnih varovalnih naprav (palisad, snežnih 
ograj, železnih mrež in podobno) ali jih odstrani (45. člen); 

2. če pravočasno ne razglasi nameravane gradnje ali rekonstrukcije ceste 
oziroma naprave v cestnem telesu ali če ne da upravljalcu oziroma investitorju 
naprave v cestnem telesu potrebnih načrtov in drugih podatkov (47. člen); 
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3. če voza po javni cesti ali- njenem delu, na katerem je pristojni organ 
sploh prepovedal promet, ali vozi po določenem delu ceste z vozilom, s katerim 
je pristojni organ prepovedal voziti (5-7. člen); 

4. če vozi po javni cesti z motornim vozilom s kolesi, ki mu lahko poško- 
dujejo vozišče, oziroma z gosenicami brez primernih oblog (65. člen); 

5. če vozi po javni cesti z motornim vozilom, pri katerem skupna teža 
presega največji dovoljeni osni pritisk, ali vozi po njej z motornim vozilom, 
pri katerem osni pritisk ni v skladu s tehničnim stanjem javne ceste (66. člen); 

6. če vozi po javni cesti z vprežnim vozilom s skupno težo nad 3 tone, ki 
nima v 67. členu tega zakona predpisanih koles; 

7. če brez posebnega dovoljenja opravi izredni prevoz ali ne opravi izred- 
nega prevoza na takšen način in po takih pogojih, kot je to določeno v dovo- 
ljenju za izredni prevoz (68. člen); 

8. če izvaja v bližini ceste ali njenih objektov kakšna dela ali kaj drugega, 
kar lahko spravi v nevarnost cesto oziroma objekt ah promet na cesti ali spre- 
meni terenske razmere (79. člen). 

Za dejanje iz prejšnjega odstavka se kaznuje tudi odgovorna oseba z 
denarno kaznijo od 100 do 500 din. 

108. člen 

Z denarno kaznijo od 100 do 1000 din se kaznuje pravna oseba za prekršek: 
1. če začasno ali trajno zasede javno cesto ali izvaja na cesti kakršnakoli 

dela, ki niso v zvezi z njenim vzdrževanjem ali rekonstrukcijo, če stresa, 
pušča ali meče na cesto kakršnekoli predmete ali material, ali če stori kaj 
drugega, kar lahko poškoduje cesto ah njen objekt, ah ovira ali ogroža promet 
na cesti (71. člen); 

2. če ne odstrani z javne ceste pokvarjenega vozila ali tovora tako, kot je 
predpisano (72. člen); 

3. če onesnaži javno cesto in je ne očisti, ah če pred javnim prostorom 
ne očisti javne ceste, ki so jo onesnažili obiskovalci javnega prostora ali 
živali (73. člen); 

4. če brez dovoljenja pristojnega organa postavi v varovalnem pasu stavbo 
ali kakšen drug objekt, ki se v tem pasu brez dovoljenja ne sme postaviti 
(74. člen); 

5. če ne ogradi zemljišča v primerih, ko je to dolžan storiti (81. člen); 
6. če zasadi v bližini križišča dveh cest v nivoju, v bližini priključka 

javne ceste z drugo javno cesto ali v bližini križišča ceste z železniško progo 
v nivoju drevje, postavi tam predmete, ali stori kaj drugega, kar ovira pre- 
glednost ceste ah železniške proge (82. člen); 

7. če na javni cesti ali ob cesti postavi napis ali drug znak brez dovoljenja 
upravljalca ceste ali v nasprotju s pogoji dovoljenja (83. člen); 

8. če zgradi dovozni priključek ali pristop na javno cesto v nasprotju z 
določbami 86. člena tega zakona; 

9. če odstrani, prestavi, zakrije ali poškoduje prometni znak na javni 
cesti (89. člen); 

10. če ravna v nasprotju s prepovedmi iz 95. člena tega zakona. 
Za prekrške iz prejšnjega odstavka se kaznuje tudi odgovorna oseba z 

denarno kaznijo od 10 do 300 din. 
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109. člen 

Posamezniki se kaznujejo za prekrške iz 1., 3., 7. in 8. točke 107. člena in 1., 
2., 4., 6., 8., 9. in 10. točke 108. člena tega zakona z denarno kaznijo do 3000 din; 
za prekrške iz 2., 4., 5. in 6. točke 107. člena in 3., 5. in 7. točke 108. člena 
tega zakona pa z denarno kaznijo 500 din. 

110. člen 

Organizacija, ki vzdržuje javne ceste, se kaznuje za prekrške z denarno 
kaznijo od 100 do 3000 din: 

1. če se ne ravna po odredbi, ki jo izda inšpektor po 98. členu tega zakona; 
2. če onemogoča ali ovira opravljanje zadev z delovnega področja inšpek- 

torja javnih cest (99. člen). 
Za dejanje iz prvega odstavka tega člena se kaznuje tudi odgovorna 

oseba organizacije iz prvega odstavka z denarno kaznijo od 50 do 200 din. 

IX. Prehodne in končne določbe 

111. člen 

Republiška skupnost za ceste se mora konstituirati do 1. julija 1972. 

112. člen 

Priprave za ustanovitev republiške skupnosti za ceste izvrši iniciativni 
odbor. 

Iniciativni odbor šteje 31 članov; od tega: 
— 10 članov, ki jih imenuje skupščina SR Slovenije, 
— 6 članov predstavnikov občin, ki jih imenujejo delegati občin na zase- 

danju v skupščini SR Slovenije, 
— 6 članov predstavnikov delovnih organizacij, ki jih imenuje gospodarska 

zbornica SR Slovenije, 
— 3 člani predstavniki občanov, ki so lastniki prevoznih sredstev, in ki 

jih imenuje Avto-moto zveza Slovenije, 
— 2 člana predstavnika cestnih podjetij, ki jih imenuje republiški odbor 

sindikatov Slovenije delavcev prometa in zvez, 
— 2 člana upravnega odbora in 2 člana strokovne službe cestnega sklada 

SR Slovenije, ki jih imenuje upravni odbor tega sklada. 

113. člen 

Iniciativni odbor pripravi začasni statut republiške skupnosti za ceste ter 
organizira in skliče skupščino republiške skupnosti za ceste. 

114. člen 

Cestni sklad SR Slovenije preneha z dnem konstituiranja republiške 
skupnosti za ceste. 

Sredstva cestnega sklada SRS, njegove pravice in obveznosti ter arhivsko 
gradivo (tehnična dokumentacija, spisi in drugo gradivo), se prenesejo na 
republiško skupnost za ceste. 

Sredstva sklada se prenesejo po prevzemni bilanci. 
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115. člen 

Ureditev obstoječih avtobusnih postajališč je treba uskladiti z določbami 
tega zakona v treh letih od njegove uveljavitve. 

116. člen 

Z odloki družbenopolitičnih skupnosti se določi kategorija obstoječih javnih 
cest glede na njihov pomen. 

Javne ceste, ki se jim po prejšnjem odstavku določi kategorija, kot druoe 
javne ceste, zgrajene do uveljavitve tega zakona, ki ne izpolnjujejo predpisanih 
tehničnih pogojev za kategorijo, ki jim je določena, je treba prilagoditi tem 
pogojem ob njihovi rekonstrukciji oziroma ob ponovni gradnji. 

117. člen 

Obstoječe stanje glede napisov in opozorilnih znakov na javnih cestah 
in ob njih mora upravljalec javne ceste prilagoditi določbam 83. člena tega 
zakona v treh mesecih od dneva njegove uveljavitve. 

118. člen 

Obstoječe dovoljene dovozne priključke in pristope na javne ceste je 
treba urediti v skladu z določbami tega zakona v dveh letih od dneva njegove 
uveljavitve. Ce jih koristniki v tem roku ne uredijo, jih morajo odpraviti; če 
tega ne storijo, jih odpravi upravljalec ceste na stroške koristnikov. 

119. člen 

Za ceste pristojni republiški upravni organ je pooblaščen, da lahko v 
predpisih, ki jih izdaja po pooblastilu iz tega zakona, določa prekrške in 
predpisuje zanje kazni. 

120. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati: 
1. Zakon o javnih cestah (Uradni list LRS, št. 39-275/62 in Uradni list SRS, 

št. 12-79/67). 
2. Zakon o delitvi sredstev za ceste na območju SR Slovenije (Uradni list 

SRS, št. 12-78/67); 
3. Zakon o cestnem skladu SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 8-62/65, 

30-310/65 in 12-80/67); 
4. Odlok o pristojbinah za vprežna vozila (Uradni list LRS, št. 31-276/61); 
5. 11. člen zakona o modernizaciji ceste državna meja pri Šentilju—Mari- 

bor—Celje—Ljubljana-—Postojna—državna meja pri Novi Gorici (Uradni list 
SRS, št. 9-63/69). 

121. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, razen 
določb II. in III. poglavja (od 10. do vključno 30. člena), ki začne veljati 
1. julija 1972. 
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OBRAZLOŽITEV 

Predloženo besedilo predloga republiškega .zakona o javnih cestah, je 
nastalo v obdobju, ko so bili sprejeti ustavni amandmaji k zvezni ustavi in 
ustavni zakon za izvedbo teh amandmajev. Zaradi teh okoliščin je potrebno 
omeniti nekatere značilnosti tega zakonskega predloga. 

XXX. ustavni amandma določa, da bo federacija na področju javnih cest 
urejala osnovne temelje sistema komunikacij, vse ostalo torej sodi v pristojnost 
republike. Določilo drugega odstavka 16. člena ustavnega zakona za izvedbo 
ustavnih amandmajev pravi, da temeljni zakon o javnih cestah velja do 31. 
12. 1971, kolikor republika s svojim zakonom ne določi drugače, ter določa, 
katere določbe tega zakona še vedno ostanejo v veljavi. Te določbe zajemajo 
obsežen in bistveni del zakona, ker so to splošne določbe o gradnji, rekonstruk- 
ciji in pogojih prometa na cestah ter ukrepi za varstvo cest, določbe v zvezi 
z režimom sredstev, zbranih iz cene za bencin in plinsko olje v maloprodaji, 
določbe o inšpekciji javnih cest in prehodne ter končne določbe. Tako je v 
republiški pristojnosti ostalo samo tisto, kar je bilo v temeljnem zakonu že 
doslej določeno kot njena pristojnost, pridobila pa samo na pravici določanja 
pristojbin za cestna motorna vozila ter namembnosti uporabe sredstev za javne 
ceste. S takim ukrepom je v zvezni pristojnosti ostalo več, kot naj bi zveza 
imela po XXX. ustavnem amandmaju, čeprav so načela in okvir bodočega 
zveznega zakona o javnih cestah že bila opredeljena s tezami za revizijo temelj- 
nega zakona, ki jih je izdelala posebna komisija zvezne skupščine januarja 
1971. Poudariti moramo, da so te teze v celoti v skladu z ustavnimi amandmaji 
in so nam služile že pri izdelavi osnutka republiškega zakona o javnih cestah. 

Tako obstajata dve možnosti za ureditev republiške zakonodaje na področju 
javnih cest. Ptrva je uskladitev republiškega zakona s temeljnim zakonom. To 
pomeni, da bi bil republiški zakon še nadalje samo dopolnilni zakon in sicer 
do 31. decembra 1972, ko se mora temeljni zakon uskladiti z ustavnimi amand- 
maji. V tem primeru bi sicer lahko uredili sistem upravljanja in gospodar- 
jenja z javnimi cestami, tako kot je v predlogu zakona predvideno, določili 
bi lahko zakonsko osnovo za določanje pristojbin za motorna vozila v repu- 
bliški pristojnosti in lahko bi drugače uredili delitev sredstev za ceste in 
njihovo uporabo. Za vse drugo pa bi še vedno veljala določila temeljnega 
zakona. 

Druga možnost je izdelava sistemskega zakona, ki kompleksno ureja vsa 
vprašanja na področju javnih cest v skladu s sprejetimi ustavnimi amandmaji. 
Za to drugo pot se je skupščina izrekla že pred razglasitvijo ustavnih amand- 
majev, na podlagi njihovih osnutkov, ki se kasneje niso spremenili, ter na 
podlagi tez za revizijo temeljnega zakona, ki so v skladu s stališči naše repu- 
blike. Tako stališče omogoča aktivno vplivanje na kreiranje bodočega zveznega 
zakona oziroma hitrejše uveljavljanje republiških pristojbin na področju javnih 
cest. Tako odločitev je zahtevala tudi potreba, da se na začetku izvajanja 
programa srednjeročnega in dolgoročnega razvoja cestnega omrežja na ob- 
močju SR Slovenije sistemsko boljše in kompleksno uredijo vsa vprašanja 
gospodarjenja z javnimi cestami. Med temi vprašanji pa so upravljanje in 
gospodarjenje z javnimi cestami, smotrnejša in racionalnejša razvrstitev javnih 
cest ter ustreznejši sistem financiranja vsekakor najvažnejša. Kolikor se za 



828 Priloge 

to drugo pot ne bi odločili, bi to pomenilo-, da bi še nadalje imeli sedanjo ne- 
enotno in razdrobljeno zakonodajo na tem področju in bi še vedno pričakovali 
drugačno ureditev, na katero čakamo že vrsto let. 

V predlogu zakona so upoštevane vse pripombe in predlogi, ki so bile izre- 
čene v razpravi o osnutku in med njimi predvsem pripombe zakonodajno- 
pravne komisije. Največ pripomb je bilo izrečenih na poglavje o financiranju 
cest in bilo je zahtevano, da se za to področje posebej prouči. To je tudi 
storjeno v obliki gradiva »Sistem zbiranja in delitev sredstev za javne ceste 
v SR Sloveniji«, ki je priloženo. 

Da bi predlog zakona ne bil v nasprotju s temeljnim zakonom, smo spre- 
menili tista določila, ki urejajo razvrstitev javnih cest tako-, da smo vnesli 
tudi kategorije po temeljnem zakonu in pustili odprto vprašanje pristojnosti 
določanja magistralnih cest ali cest I. reda. Tako so magistralne ceste po 
temeljnem zakonu ceste I. reda, regionalne ceste so ceste II. reda in lokalne 
ceste so ceste IV. reda. Tudi kriteriji za razvrstitev cest v predlogu republiškega 
zakona so usklajeni s temeljnim zakonom. III. red javnih cest po temeljnem 
zakonu smo v predlogu republiškega zakona opustih, ker so to bivše okrajne 
ceste, ki se bodo po predlogu nove razvrstitve cest v SR Sloveniji razvrstile 
med.ostale kategorije. Tem spremembam bo potrebno prilagoditi osnutek odloka 
o razvrstitvi javnih cest v SR Sloveniji. 

Vsa ostala določila predloga republiškega zakona o javnih cestah še doslej 
niso bila v nasprotju s temeljnim zakonom. 

V skladu z osnutkom XXVII. ustavnega amandmaja k republiški ustavi 
smo dejavnost vzdrževanja javnih cest v 20. členu predloga opredelili kot 
dejavnost posebnega družbenega pomena. S tem je omogočeno, da se na pod- 
ročju vzdrževanja javnih cest v večji meri zagotovi družbeni interes. Drugih 
bistvenih sprememb v poglavju o upravljanju javnih cest ni. V poglavju o 
financiranju cest smo se na podlagi stališča večine občin in proučitve problema 
financiranja lokalnih cest opredelili za -rešitev, da se za potrebe lokalnih cest 
nameni 50 % od pristojbin za motorna vozila namesto 25 %, kot je bilo pred- 
lagano v osnutku, in 10 %> od zneska, ki je vsebovan v ceni bencina in plinskega 
olja v maloprodaji, ki se deli občinam po dolžini lokalnih cest v posamezni 
občini. Iz priložene analize je razvidno, da se s takim načinom delitve sredstev 
za lokalne ceste zmanjšujejo neopravičene razlike med občinami, kljub temu 
pa bodo razvitejše občine še vedno razpolagale z večjimi sredstvi za svoje 
ceste. Takšna delitev je tudi ugodnejša za manj razvite občine, ker jim zago- 
tavlja stalen vir dohodkov za ceste in so v manjši meri odvisne od izven- 
sistemskih rešitev. 

Poglavja, ki določajo tehnične normative javnih cest v zvezi z gradnjo-, 
rekonstrukcijo, vzdrževanjem in določbe o uporabi in varstvu, so ostala skoraj 
v celoti nespremenjena, razen manjših stilističnih korektur. Poglavje o kazen- 
skih določbah je vsebinsko ostalo nespremenjeno. Zvišane so samo kazni za 
posamezne prekrške po predlogu republiškega sekretariata za pravosodje in 
občo upravo. 
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STALIŠČA IZVRŠNEGA SVETA 
DO AMANDMAJEV 

Predloženo besedilo predloga zakona o javnih cestah je prečiščen tekst, 
ki ga je predlagatelj izdelal na podlagi amandmajev in predlogov, danih v raz- 
pravi o predloga zakona. Amandmaji, ki jih je predlagatelj sprejel, so v tekstu 
podčrtani. 

O predlogu zakona sta kot matična odbora najprej razpravljala odbora 
za proizvodnjo in blagovni promet obeh ziborov na skupni seji dne 11. 11. 1971 
in sprejela svoje amandmaje, ki jih je predlagatelj v celoti upošteval. Dne 
10. in 16. 11. 1971 je o predlogu zakona razpravljala zakonodajno-pravna 
komisija, ki je podala amandmaje vsebinskega značaja in več redakcijskih 
sprememb in dopolnitev, ki jih je predlagatelj ravno tako v celoti upošteval. 
Poleg tega je predlagatelj na predlog republiškega sekretariata za notranje 
zadeve vnesel v besedilo tudi lastne amandmaje, ki so posledica spremenjene 
vloge organov za notranje zadeve pri urejanju cestnega prometa. Delegati 
občin na 16. zasedanju dne 19. 11. 1971 niso dah amandmajev, pač pa le mnenja 
oziroma predloge. Od teh predlogov je predlagatelj sprejel 1. varianto delitev 
sredstev za ceste med republiško skupnostjo za ceste in občino. Ostali pred- 
logi delegatov občin pa so zajeti v amandmajih predvsem matičnih odborov. 

Matična odbora in zakonodajno-pravna komisija so na sejah dne 24. 11. 1971 
obravnavali amandmaje drugih predlagateljev. Na tej seji sta matična odbora 
izmed teh amandmajev sprejela nekatere kot svoje dodatne amandmaje. 

V nadaljnjem predlagatelj navaja svoje razloge, zakaj posamezne amand- 
maje zavrača. Zaradi večje jasnosti citiramo številke členov po predloženem 
besedilu predloga zakona. 

k 4. členu : Predlagatelj meni, da je predlog odveč, ker je upravljalec 
dolžan financirati vsa dela, ki jih po zakonu mora opraviti. 

k 6. členu : amandmaji ljubljanskih občin: Predlog, da se opusti nava- 
janje cest I., II. in IV. reda, se ne more sprejeti, ker mora biti republiški zakon 
usklajen s sedaj še veljavnim temeljnim zakonom o javnih cestah. 

Ravno tako ni možna opredelitev mestne ulice kot magistralne ali regio- 
nalne ceste samo zaradi tega, ker ta cesta poteka skozi mesto. Za take ceste 
je značilna njihova povezovalna in tranzitna funkcija, zaradi česar tudi ni 
sprejemljiv predlog, da naj bi jih kategorizirala le občinska oziroma mestna 
skupščina. Magistralne in regionalne ceste so v celotnem potezu kategorizirane 
ne glede na to, da potekajo skozi naseljen kraj. 

Ker predloženi amandma v celoti torej ni sprejemljiv, predlagatelj osvaja 
le modificirano besedilo četrtega odstavka amandmaja in ga vnaša v predlog 
zakona kot nov četrti odstavek 6. člena. S tako rešitvijo predlagatelj meni, 
da v celoti zadovoljuje zahtevo, podano v amandmaju, ker priznava, da so 
magistralne in regionalne ceste, ki potekajo skozi naselje ali kraj, neprekinjene 
in so kot take sestavni del republiškega omrežja. 

Predlagatelj tudi ne sprejema korekture v šestem odstavku amandmaja, 
kjer naj se gozdne ceste razvrste v nekategorizirane ceste. Gozdne ceste so 
po zakonu v gozdovih (Uradni list SRS, št. 30/65 in 14/68) osnovno sredstvo 
gozdnih gospodarstev in se lahko razvrste v ustrezno kategorijo le po dogovoru 
s pristojno občinsko skupščino. 

k 11. členu : amandma odbora za družbenoekonomske odnose in ma- 
tičnih odborov: 
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Drugi odstavek 11. člena naj bi se glasil: »Občinske skupščine lahko same 
ali v dogovoru z republiško skupnostjo za ceste ustanovijo regionalno skupnost 
za ceste. Z ustanovitvijo določijo tudi obseg njihovih nalog, sredstva in način 
delovanja .« 

Predlagatelj ta amandma zavrača, ker je upravljanje in gospodarjenje 
z lokalnimi in nekategoriziranimi cestami izključna pristojnost občin, kakor 
je tudi izključna pristojnost občin ustanavljanje regionalnih skupnosti za ceste. 
Morebitnega sodelovanja z republiško skupnostjo za ceste in regionalnimi 
skupnostmi ni potrebno precizirati z zakonom, ker se taki dogovori lahko 
vedno sklepajo. 

k 14. členu : amandma odbora za družbenoekonomske odnose in ma- 
tičnih odborov: 

Amandma se glasi: »V prvi vrsti druge alinee se za besedo »priliv« vstavi 
beseda »dodatnih«. 

Predlagatelj meni, da je sprememba nepotrebna, ker republiška skupnost 
za ceste skrbi za dotok vseh sredstev in ne le dodatnih, kar predlog povsem 
jasno določa. 

Predlagatelj predlaga preformulacijo 14,, 26. in 27. člena zaradi sistema- 
tičnosti pri razporeditvi posameznih obveznosti oziroma dolžnosti glede na 
njihov pomen, predvsem pri sprejemanju in potrjevanju dolgoročnih, srednje- 
ročnih in letnih programov del. Predlagatelj predlaga, da bi skupščina SR 
Slovenije sprejemala dolgoročne programe, dajala soglasje k srednjeročnim 
programom, medtem ko bi izvršni svet obravnaval dolgoročne in srednjeročne 
programe, dajal soglasje k finančnemu načrtu in letnemu programu ter potr- 
jeval zaključni račun. Predlagatelj meni, da določila o organizaciji dela skup- 
ščine republiške skupnosti za ceste in pristojnosti izvršilnega odbora v celoti 
sodijo v statut republiške skupnosti za ceste. 

k 19. členu : amandma odbora za družbenoekonomske odnose in ma- 
tičnih odborov je bil, da se v tem členu črta besedilo*, s katerim je bilo omo- 
gočeno, da republiška skupnost za ceste lahko za vzdrževanje cest ustanovi 
svoje lastne enote. 

Odbora sta sicer menila, da zadostuje besedilo sedanjega 18. člena (prvi od- 
stavek), ki določa, da ima republiška skupnost za ceste tudi svoje tehnične 
službe. Predlagatelj pa meni, da je kljub temu potrebno v 19. členu določiti, 
da lahko republiška skupnost za ceste opravljanje posameznih del (oprema cest 
z enotno talno in vertikalno signalizacijo, barvanje smernikov in odbojnih ograj, 
servisna služba na novograjenih avtocestah) zaupa lastni tehnični službi, kolikor 
meni, da je to racionalnejše. Status in ustrezno organizacijsko obliko teh 
tehničnih služb bo podrobneje določil statut skupnosti. 

k 21. členu : amandma odbora za družbenoekonomske odnose in ma- 
tičnih odborov: 

»Cestna podjetja so dolžna skleniti samoupravni sporazum o enotni orga- 
nizaciji vzdrževanja, o poenotenju opreme in mehanizacije, o skupnem nabav- 
ljanju in zagotavljanju materialov za vzdrževanje cest in o ostalih oblikah 
skupnega nastopanja, ob upoštevanju načel dobrega gospodarjenja. 

Cestna podjetja lahko opuste dejavnost vzdrževanja le po dogovoru z repu- 
bliško cestno skupnostjo.« 

Predlagatelj meni, da je z drugim odstavkom 21. člena dano dovolj močno 
jamstvo za racionalno vzdrževanje cest. Predlagatelj nadalje meni, da cestna 
podjetja tudi samoiniciativno že sedaj lahko sklepajo medsebojne sporazume. 



Priloge 831 

V zvezi z drugim odstavkom amandmaja pa predlagatelj meni, da se to lahko 
v celoti reši s pogodbama. 

k 26. členu : amandma odbora za družbenoekonomske odnose: Druga 
alinea naj se glasi: 

»— določa spodnjo mejo potrebnih sredstev za vzdrževanje, rekonstrukcijo 
in gradnjo cest in okvirno določa razdelitev teh sredstev.« 

Po amandmaju naj bi republiška skupščina odločala o zadevah, ki sodijo 
v pristojnost skupščine republiške skupnosti za ceste. Predlagatelj sam predlaga 
spremembo te alinee tako-, da republiška skupščina »skrbi za« potrebna sredstva 
za ceste in ne »zagotavlja«. Menimo, da republiška skupščiria sama ne more 
in ne bo zagotavljala potrebnih sredstev za ceste. Dolžna je skupaj z republiško 
skupnostjo za ceste skrbeti za sredstva. 

k 35. č 1 e n u : amandma odbora za družbenoekonomske odnose in ma- 
tičnih odborov se glasi: 

»Javna cesta, ki je namenjena za enosmerni promet, pa glede na svojo 
nezadostno širino ne dopušča prehitevanja, kakor tudi cesta za dvosmerni 
promet, ki glede na svojo širino ne dopušča varno srečavanje, mora imeti 
na ustreznih vidnih razdaljah, najmanj pa na vsakih 500 m, urejena izogiba- 
lišča oziroma prostore...«, ostalo besedilo kot v 35. členu. 

Dopolnitev, kij je dana s tem amandmajem, se nanaša predvsem na lokalne 
ceste. Sprejetje tega amandmaja bi imelo težke finančne posledice za občine, 
ki v bližnji prihodnosti tako velikih sredstev vsekakor ne bodo imele na raz- 
polago. Zato predlagatelj ta amandma odklanja. 

k 49. in 56. členu: V zvezi s korigiranim 6. členom je predlagatelj 
korigiral tudi 49. in 56. člen predloga tega zakona, tako da so usklajeni, 

k 80. členu: amandma odbora za družbenoekonomske odnose: 
Za tem členom naj se doda nov 80. a člen, ki se glasi: 
»Cesta s svojim potekom na terenu in cestnimi objekti ne sme poškodovati 

prirodnega okolja in regionalne značilnosti prostora. Upravljalec del je dolžan 
po končanih delih cesto prilagoditi okolju.« 

Pi-edlagatelj smiselno povzema amandma odbora za družbenoekonomske 
odnose s tem, da besedilo bolj konkretizira. 

k 96., 103. i n 104. členu : amandma odbora za družbenopolitični sistem 
in notranjo politiko: 

Odbor je predlagal, da opravlja inšpekcijo lokalnih in nekategoriziranih 
cest občinski ali medobčinski inšpektor za ceste. V tem smislu so predlagani 
amandmaji k vsem trem členom. 

Predlagatelj meni, da amandmaji niso sprejemljivi, ker se s tem zakonom 
občinam ne more predpisovati, kakšno organizacijsko obliko inšpekcijskih služb 
bodo imele. Ne glede na to pa občinske skupščine lahko same, kolikor menijo, 
da je to potrebno, ustanavljajo skupne inšpekcijske službe. 

MNENJA, STALISCA IN PREDLOGI 
DELEGATOV OBČIN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Hrastnik 
in Zagorje, ter delegat mesta Ljubljane so na svojem 16. zasedanju dne 19. 11. 
1971 obravnavali predlog zakona o javnih cestah in predlog odloka o razvrstitvi 
javnih cest v SR Sloveniji. 
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V razpravi so sodelovali delegati občin Cerknica, Domžale, Grosuplje, Jese- 
nice, Kamnik, Kočevje, Lenart, Ljubljana Vič-Rudnik, Logatec, Nova Gorica, 
Ormož, Radlje ob Dravi, Sežana, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Skofja 
Loka, Tolmin, Trebnje, Velenje ter delegat občine Kranj, ki je govoril tudi 
v imenu občin Ajdovščina, Nova Gorica, Tolmin, Izola, Koper, Piran, Postojna, 
Sežana, Celje, Jesenice, Radovljica in Tržič, delegat občine Sevnica, ki je govoril 
tudi v imenu občin Brežice, Krško in Laško, delegat občine Maribor, ki je 
govoril v imenu občin Lendava, Murska Sobota, Gornja Radgona, Ormož, Ljuto- 
mer, Ptuj, Slovenska Bistrica, Maribor, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, 
Dravograd in Slovenj Gradec, delegat občine Trbovlje, ki je govoril tudi v 
imenu občin Hrastnik in Zagorje ter delegat mesta Ljubljane, ki je govoril še 
v imenu ljubljanskih občin. 

Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. -člena odloka o začasni 
ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov 
občin v skupščini SR Slovenije pošilja skupina za oblikovanje mnenj in stališč, 
izvoljena na zasedanju, ta stališča republiškemu in gospodarskemu zboru skup- 
ščine SR Slovenije, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja 
kot pristojna zbora obravnavata in zavzameta do njih svoje stališče 

Izražena in soglasno podprta je bila zahteva, da bi morali poslanci dobiti 
mnenja, stališče in predloge z zasedanj delegatov občin že ob sklicu sej zborov, 
da bi jih lahko proučili in se opredelili do njih. 

A. 

Pripombe in predlogi k predlogu zakona o javnih cestah 

Splošne in načelne pripombe 

V splošni razpravi so delegati občin ugotavljali, da je kljub nekaterim po- 
manjkljivostim in nedodelanim rešitvam predlog zakona v osnovi sprejemljiv, 
ter da pomeni napredek v primerjavi z osnutkom. V njem so v glavnem 
tudi upoštevani predlogi, ki so jih dali delegati ob obravnavi osnutka. Zaradi 
številnih konkretnih pripomb, ki so jih dali delegati občin k posameznim 
členom, pa je bila dana zahteva, da se z razporeditvijo sej pristojnih zborov 
omogoči, da bo predlagatelj te pripombe po možnosti upošteval in vključil 
v besedilo predloga, hkrati pa da tudi poslancem dovolj časa, da se seznanijo 
z njimi. Vse to pa ne pomeni, da bi bilo potrebno z obravnavo in sklepanjem 
o predlogu predolgo odlašati, temveč naj bi — ob upoštevanju te sugestije — 
o predlogu sklepali pristojni zbori še pred koncem leta. V tem času naj bi 
ustrezno dopolnili tudi predlog odloka o razvrstitvi javnih cest v SR Sloveniji. 

Pripombe k posameznim členom 

2. č 1 e n : V zvezi s tem členom je bila dana polna podpora določilu, da 
so ceste družbena lastnina v splošni rabi ter da jih zato ni mogoče šteti kot 
osnovna sredstva posameznih organizacij združenega dela, kar je predlagalo 
poslovno združenje cestnih podjetij SR Slovenije. 

3. člen : Tretji odstavek naj se dopolni z besedilom: »Sredstva za taka 
dela je predvideti že v projektu za preložitev ceste.« 



Priloge 833 

5. člen : Predlagano je bilo, naj se v tem členu pusti navajanje cest I., 
II. in IV. reda, četudi se v obrazložitvi zakona sklicuje na zvezni temeljni 
zakon o javnih cestah, ker so magistralne, regionalne in lokalne ceste samo- 
stojni pojmi. Sicer bi kazalo omeniti tudi ceste III. reda, če se sedanja dikcija 
tega člena obdrži. (Mesto Ljubljana in ljubljanske občine, Logatec, Maribor.) 

Izraženo je bilo tudi mnenje, da ne bi kazalo ulic in trgov z gradbeno- 
tehničnega, komunalnega in urbansko-funkcionalnega vidika obravnavati kot 
nekategorizirane ceste, v isti vrsti kot »druge prometne površine«, ki so sploš- 
nega pomena za javni promet. Zato naj bi se ulice in trgi opredelili kot samo- 
stojna kategorija cest, pri kateri prihajajo do izraza posebne gradbeno-tehnične, 
komunalne in urbansko-funkcionalne zahteve. 

Konkretno je bilo predlagano, naj se v tem smislu dopolnijo in spremenijo 
prvi, drugi, četrti, šesti in sedmi odstavek 5. člena, tako da se glasi (dopolnitve 
so v ležečem tisku): 

Magistralne ceste so ceste, ki povezujejo glavna mesta ali pomembna 
gospodarska območja več republik oziroma pokrajin, mednarodne ceste in 
mestne ulice, ki so del magistralnih cest na obrriočju naselja, ki služi kot pre- 
vajanje glavnih prometnih tokov. 

Regionalne ceste so ceste, ki povezujejo med seboj gospodarska območja 
ali sedeže občin v republiki ali se navezujejo na omrežje cest v sosednjih 
državah prek mejnih prehodov, ki so trajno odprti za ves promet, ali na 
osnovno cestno omrežje sosednje republike; dalje mestne ceste, ki so del regio- 
nalnih cest na območju naselja, in ceste, ki imajo poseben pomen za promet 
ter se navezujejo na magistralne ceste. 

Mestne ceste, ki so po določilih prvega in drugega odstavka tega člena 
magistralne in regionalne ceste, določi republiška skupnost za ceste spora- 
zumno s pristojno občinsko skupščino, v mestih, ki imajo več občin, pa z mestno 
skupščino, na podlagi ustrezne tehnične dokumentacije. Kolikor se republiška 
skupnost za ceste in občinske oziroma mestna skupščina ne sporazumeta, odloči 
o tem vprašanju dokončno skupščina SR Slovenije. Mestne ceste je treba 
določiti najkasneje v roku šest mesecev od dneva, ko začne veljati ta zakon. 

Nekategorizirane ceste so ceste in ulice, trgi, javne poti, gozdne ceste, do- 
vozne ceste in druge prometne površine, ki so splošnega pomena za javni 
promet. 

Lokalne ceste in nekategorizirane ceste določajo občinske skupščine, v 
mestih, ki imajo več občin, pa mestna skupščina. 

V obrazložitvi teh predlogov in predlogov, ki so bih dani k 52. in 59. členu 
predloga zakona, je bilo poudarjeno, da so prometne površine v sodobnih mestih 
(ceste, ulice, trgi itd.) vse bolj frekventirane in obremenjene, kar je predvsem 
posledica tega, da postajajo sodobna mesta središče družbene infra- in super- 
strukture ne samo za mesto in njegovo okolico, temveč tudi za širšo mestno 
regijo ali republiko. Kapacitete prometnih površin v sodobnih mestih se zato 
razširjajo daleč prek potreb samega mesta. Spričo takšne tendence razvoja je 
razumljivo, da finančno breme gradnje, rekonstrukcije in vzdrževanja pro- 
metnih površin v sodobnih mestih vse bolj prerašča finančno zmogljivost teh 
mest. Zato je vse pogostejša in odločnejša zahteva, da so v model financiranja 
prometnih površin v sodobnih mestih, zlasti pomembnejših cest (magistralnih in 
regionalnih cest idr.), vključi tudi participacija drugih, za ustrezno razvijanje 
teh prometnih površin zainteresiranih partnerjev. V mnogih državah pri tem 
sodelujejo tudi širše upravno-politične enote (okraji, kantoni, dežele, federacija 
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ipd.). Težnja, da se magistralne in regionalne ceste skozi naseljen kraj zgraju- 
jejo in vzdržujejo v enaki širini in z istim številom voznih pasov kot zima j 
naseljenega kraja, je zastarela. V današnjem hitro se premikajočem motorizi- 
ranem prometu, ki postaja vse gostejši, pomeni takšna teza onesposabljati 
magistralne in regionalne ceste za njihov pomen. Ce je danes prometno-teh- 
ničnO', upoštevajoč prometno varnost in prometno propustnost, treba na vsakem 
odcepu kot tudi na vsakem priključku razširiti vozišče z dodatnim voznim 
pasom, je to še veliko nujnejše v naseljenem kraju, in sicer toliko nujnejše, 
čim večji je kraj, čim večji recipient in distributer prometa je kraj. Razširitev 
vozišča je oziroma bi morala biti v interesu organizacije magistralne oziroma 
regionalne ceste. Zato je tudi njeno financiranje neločljiv del financiranja 
gradnje, rekonstrukcije in vzdrževanja magistralnih oziroma regionalne ceste 
sploh, če hočemo zadevno financiranje sisterrusko zasnovati. Ta ugotovitev mora 
dobiti svojo potrditev tudi v predmetnem zakonu, če želimo z njim vzpostaviti 
smisel in dovolj uspešen sistem financiranja teh cest. 

Dosedanje neupoštevanje te ugotovitve je pripeljalo v mnogih naših mestih 
(npr. v Kranju, Novem mestu, Jesenicah, Sevnici, Celju, Ptuju, Škof ji Loki, 
Mariboru, Krškem itd.) do težkih prometnih situacij. Predvsem velja to za 
Ljubljano, ki ji že v kratkem grozi pravi zastoj prometa. Tu se množijo pri- 
meri, ko na magistralnih in regionalnih cestah z mestne periferije v središče 
mesta traja vožnja z avtomobilom na relaciji 10 do 20 km 1 uro in več časa. 
To ne zadene samo potniškega prometa, marveč tudi ves gospodarski promet. 
V tem je nedvomno tudi slabo priporočilo za naš turizem. S tem se naša mesta 
vse bolj izolirajo, kar pa nujno pospešuje tudi prometno izolacijo vse Slovenije. 
Naro-dno gospodarska škoda je v tem pogledu vse večja. 

V takšnih prometnih razmerah je tudi funkcija naših mest in našega urban- 
skega sistema ohromljena. Tudi naša mesta postajajo središča družbene infra- 
in superstrukture za širše območje, prevzemajo in izvajajo vse večje in po- 
membnejše funkcije v gospodarskem, kulturnem in političnem življenju za širše 
mesto, slovensko, jugoslovansko, v določenih pogledih celo tudi za mednarodno 
območje. V tem pogledu sta ustrezna prometna varnost in prometna propustnost 
na najpomembnejših cest;ah, ki povezujejo mesta in ki omogočajo sodobnemu 
času in razvoju dovolj hitre kontakte ter zadovoljujočo distribucijo in potek 
prometa, vse bolj odločilnega pomena za razvoj vsega narodnega gospodarstva. 
To nam mora biti jasno pred očmi, ko govorimo o pomoči gospodarsko manj 
razvitim območjem. Zato je treba prenehati z improviziranimi rešitvami ter 
pristopiti k sistemski in dovolj izdatni rešitvi financiranja graditve, rekon- 
strukcije in vzdrževanja magistralnih in regionalnh cest, ki potekajo skozi 
večje naseljene kraje, predvsem mesta. (Ljubljana.) 

8. člen : Ta člen določa, da morajo nekategorizirane javne ceste, ki so 
namenjene za promet z motornimi vozili, izpolnjevati vse tehnične pogoje, 
ki so predpisani za lokalne ceste, v 37. členu pa je določeno, da mora znašati 
širina lokalne ceste najmanj 6 m za dvosmerni oziroma 3 in pol metra za eno^ 
smerni promet. Glede na določbo 5. člena, po kateri spadajo med nekategorizi- 
rane ceste tudi cestne ulice in ceste, je bilo izraženo mnenje, če to določilo 
potem primerjamo, da je ta določba prestroga, ker že zdaj ne ustrezajo mestne 
ulice povsod tem normativom. (Maribor.) 

10. č 1 e n : V zvezi s tem členom je bilo opozorjeno na problem upravljanja 
magistralnih in regionalnih cest, ki peljejo skozi mesta. V zvezi s čiščenjem 
in vzdrževanjem cestišča, kanalizacije itd. namreč prihaja do vprašanja, kdo 
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naj skrbi za posamezna opravila. Zato naj bi občinske skupščine prevzele tudi 
skrb za upravljanje takih odsekov v celoti. (Hrastnik, Trbovlje, Zagorje.) 

Predlagano je tudi bilo, da se prvi odstavek dopolni v tein smislu, da 
občinska skupščina prevzame tudi skrb za upravljanje lokalnih cest, kar je v 
drugem odstavku sicer posredno povedano. 

Omenjeno je tudi bilo, da drugi odstavek glede regionalnih skupnosti ni 
jasen, ker zakon ne določa njihove pristojnosti. Prav tako iz zakona ne izhaja 
jasno, o čem lahko odločajo občinske skupščine v zvezi z lokalnimi in ne- 
kategoriziranim! cestami. (Maribor.) 

14. člen : Predlagano je bilo, da se ta člen v celoti črta, ker navedena 
dejavnost po naravi stvari ne spada v cestno gospodarstvo1, ustvarja pa možnosti 
monopolne uporabe zemljišča. (Grosuplje.) 

16. č 1 e n : V zvezi s predstavniki, ki jih imenujeta v skupščini republiške 
skupnosti za ceste zasedanje delegatov občin in gospodarska zbornica, bi kazalo 
posebej poudariti oziroma upoštevati pri tem tudi regionalni vidik zastopanja. 
(Občine severovzhodne Slovenije.) 

Predlagano je tudi bilo, da se na koncu prvega odstavka doda nova alinea: 
.   predstavniki ustreznih znanstvenih institucij in strokovnih društev. 

(Ljubljana.) 
22. člen : V zvezi s tretjim odstavkom je bilo izraženo mnenje, da ni 

jasno, kdo je predsednik arbitražne komisije in kako komisija posluje ter odloča. 
Predsednik te komisije mora biti nevtralna, a strokovno dovolj verzirana oseba. 
(Ljubljana.) 

23. člen: Ker gre za zakon, ki ureja upravljanje vseh cest, bi moral 
določati odgovornost vseh upravljalcev cest do uporabnikov. Zato bi kazalo 
ta člen izpustiti ali pa ga ustrezno dopolniti. (Občine severovzhodne Slovenije.) 

Financiranje javnih cest (32. in 33. člen): 
Izredno široka razprava o teh vprašanjih, v katerih so sodelovali skoraj 

vsi diskutanti, je opozorila, da kljub premikom v pozitivni smeri predloženi 
način financiranja občinam ne določa ustreznih sredstev za financiranje lokalnih 
in nekategoriziranih cest. Pri tem so se zadržali tudi ob vprašanjih razporeditve 
zbranih sredstev, kar ima lahko pomembne posledice tudi za splošen razvoj 
posameznih, zlasti gospodarsko manj razvitih območij. 

Konkretno je bilo predlagano1, naj bi se zadnji odstavek 32. cIstio, dopolnil 
tako, da bi se glasil: »Občinska skupščina lahko določi višino in način plače- 
vanja oziroma oprostitve plačevanja pristojbin za specialna motorna vozila 
komunalnih in delovnih organizacij, za vprezna vozila ter traktorje, ki jih 
v svojem proizvodnem procesu uporabljajo kmetijske delovne organizacije ali 
individualni kmetijski proizvajalci-«. Tudi to bi namreč lahko bil eden od 
instrumentov sanacije politike v kmetijstvu, ki jo v sedanjem času sprejemajo 
tako republika kot občinske skupščine. Predlagana dopolnitev bi namreč stimu- 
lativno vplivala na nabavo kmetijske mehanizacije, kar je tudi eden izmed 
osnovnih pogojev za hitrejši razvoj te panoge. (Trebnje.) 

V zvezi s praktično politiko prispevkov, davkov in taks pa je bila ob 
tej prilik izražena sugestija, da bi se pristojbine za tovorne avtomobile pove- 
čale v večji meri kot za druga vozila, ker povzročajo največje poškodbe cest. 
Dana je bila tudi sugestija, da se pristojbine za avtobuse podjetij izven občine, 
ki so stalno angažirani v njihovih enotah, plačujejo tem občinam. 

Hkrati je bilo predlagano, da bi predlagatelj razmislil o predlogu, da se 
za magistralne, zlasti pa mednarodne ceste, predpišejo npr. višje cene bencina, 
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določijo višje mandatne kazni idr., kot je to že uveljavljeno na Zahodu. (Hrast- 
nik, Trbovlje, Zagorje.) 

Prav tako je bilo predlagano, naj se ponovno prouči vprašanje prometnega 
davka od nakupa avtomobila ali motornega vozila, ki naj bi se plačeval tam, 
kjer se vozilo registrira, in ne tam, kjer se vozila izdela. (Slovenske Konjice.) 

Odločno je bila poudarjena tudi zahteva, da se zagotovi sistem, po katerem 
bodo sredstva, namenjena za ceste, tudi dejansko porabljena za te namene. 
Res je sicer, da bi v tem trenutku ta sredstva težko odtegnili izobraževanju, 
proračunom, zdravstvu itn. Ce imamo za ceste premalo denarja, dajmo tisti 
denar, ki ga zbiramo za ceste, resnično cesti, druga odprta vprašanja pa 
rešujmo iz drugih virov. Ob nadaljnjih razpravah bomo morah pripraviti pro- 
gram postopnega prehoda na namensko trošenje cestnega denarja. 

V razpravi o delitvi sredstev med občinami in republiško skupnostjo (33. 
člen) je bilo poudarjeno, da bi bilo treba za lokalne ceste nameniti več sredstev, 
ker bodo sicer nekatere občine na slabšem, kot so danes. Če se že prenašajo 
nanje ceste, bi morah prenesti tudi ustrezna sredstva. Pri tem je bilo poudar- 
jeno, da bodo prizadete prav mnoge nerazvite občine, kar bo še poglobilo 
proces socialne diferenciacije. Treba bi bilo poiskati rešitev, ki bo slonela tudi 
na načelu solidarnosti. (Cerknica, Grosuplje, Lenart, Ljubljana Vič-Rudnik, 
Ormož, Slovenske Konjice.) 

V zvezi z variantami, ki so predvidene v gradivu sekretariata za gospo- 
darstvo, so v razpravi podprli varianto, ki daje občinam polovico sredstev, 
zbranih iz prispevka v ceni bencina, po teritorialnem načelu, druga polovica 
pa se jim naj dodeljuje prek republiškega izravnalnega fonda glede na dolžino 
njihovih lokalnih in nekategoriziranih cest. V tem pogledu bi bilo ta člen 
bistveno dopolniti in na ustreznem mestu predvideti tudi postopek določitve 
dolžine teh cest kot tudi postopek delitve zadevnih sredstev. (Cerknica, Ljub- 
ljana.) 

Po drugem predlogu naj bi pripadlo občinam od sredstev, zbranih po 
tem zakonu: 

1. 15'% od zneska, ki je vsebovan v ceni bencina in plinskega olja v pro- 
daji na drobno; 

2. 50% od pristojbin za cestna motorna vozila; 
3. 100% dohodka od pristojbin za specialna motorna vozila komunalnih 

delovnih organizacij. 
Vsa druga sredstva pripadajo republiški skupnosti za ceste za vzdrževanje, 

rekonstrukcijo in gradnjo magistralnih in regionalnih cest. 
Od zneska iz 1. točke tega člena pripada posameznim občinam 
— 66,67 % zneska v sorazmerju z dolžino lokalnih cest, ki so z občinskimi 

odloki, veljavnimi na dan 1. 1. 1971, kategorizirane kot ceste IV. reda, in 
tistimi javnimi cestami, ki bodo z republiškimi predpisi razvrščene v lokalne 
ceste; 

— 33,33% od zneska iz 1. točke tega člena pa od pristojbin v ceni po- 
gonskih goriv, zbranih v prodaji na drobno na območju občine. 

V obrazložitvi tega predloga je bilo poudarjeno, da bi po rešitvi, predlagani 
V predlogu zakona, občine gospodarile s 66 % km vseh javnih cest, razpolagale 
pa bi le s 17 % predvidenih skupnih sredstev. Kljub temu, da gredo znatna 
sredstva republiške skupnosti za modernizacijo in zgraditev avtocest, pa se ni 
mogoče sprijazniti s tem, da bi zanemarili ostalo cestno omrežje. Res je sicer, 
da bi občine dobile za 53 % več sredstev za 1 km svojih cest. Toda pri tem ne 
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smemo pozabiti, da: prevzemajo v oskrbo 2228 km dodatnih cest, oziroma 
2323 km makadamskih cest, torej 34 % cest, ki jih je doslej vzdrževala repu- 
blika, na podlagi tega predloga pa bi dobile le 9 l0/o odstopljenih sredstev. 

Sredstva, ki bi pripadala občinam, torej navedenih 15%, bi se znotraj delila 
na dve tretjini oziroma 10'% prek izravnalnega sklada republike, po ključu 
dolžine lokalnih cest, ena tretjina (5 %) pa naj bi bil dohodek občin, vezan 
na količino prodanih tekočih goriv v občini. Količina prodanih goriv na dolo- 
čenem območju je namreč tesno povezana z gostoto prometa oziroma z obre- 
menitvijo cest, večja ali manjša obremenitev pa pogojuje večje oziroma manjše 
stroške vzdrževanja, potrebe po amortizaciji in drugo. Izraženo je bilo mnenje, 
da bi samo linearna delitev sredstev, ki upošteva le kriterije dolžine cest po 
varianti »B« iz navedenih vzrokov ne bila sprejemljiva, poleg tega bi s tem 
zavrli iniciativnost občin pri formiranju lastnih programov gospodarjenja z 
lokalnimi cestami. Prav tako pa tudi predlagana varianta »A« nima uteme- 
ljenih osnov, ker premo>čno zapostavlja dohodek tistih občin, v katerih je pro- 
daja goriv trenutno manjhna, zaradi česar bi bilo resno ogroženo celo naj- 
nujnejše vzdrževanje na teh območjih. (Ajdovščina, Nova Gorica, Tolmin, Izola, 
Koper, Piran, Postojna, Sežana, Jesenice, Kranj, Radovljica, Tržič, Celje, Dom1- 
žale, Logatec, Sevnica, Skofja Loka, Velenje.) 

Po predlogu občin severovzhodne Slovenije naj bi pripadlo občinam, zbra- 
nih po tem zakonu: 

1. 20% od zneska, ki je vsebovan v ceni bencina in plinskega olja v pro- 
daji na drobno; 

2. 75 % od pristojbin za cestna motorna vozila. 
Po tej delitvi bi dobile občine za lokalne in nekategorizirane ceste 30 %>, 

republika pa 70 %, ker bi bile glede na dejanske potrebe ustreznejše od pred- 
lagane rešitve (17 % nasproti 83 %). 

Od zneska iz prve točke tega člena bi naj pripadla posamezni občini sred- 
stva v sorazmerju z dolžino lokalnih cest, ki so z občinskimi odloki kategorizi- 
rane kot ceste IV. reda, mestnih ulic in cest, ki bodo z republiškimi predpisi 
razvrščene v lokalne ceste. Poleg dolžine cest je treba upoštevati tudi kvaliteto 
in obremenjenost cest. (Občine severovzhodne Slovenije.) 

V razpravi je bilo poudarjeno, da je določba tretjega odstavka tega člena, 
po kateri se kot osnova za financiranje jemlje dolžina lokalnih cest, določenih 
z občinskimi odloki na dan 1. 1. 1971, neustrezna. Gre za to, da v vseh občinah 
niso določali lokalnih cest po enakih kriterijih, razen tega pa bi bilo na ta 
način onemogočeno prilagajati financiranje kasnejšim spremembam glede dol- 
žine cest. Zato naj bi zakon omogočil občinam, da s svojimi odloki uredijo 
kategorizacijo v naslednjem obdobju oziroma naj se določijo enotni kriteriji 
za kategorizacijo teh cest. (Kamnik, Kočevje, Logatec, Skofja Loka, Trebnje, 
Velenje in občine severovzhodne Slovenije.) 

37. člen : Glede na to, da se prejšnje regionalne ceste I. in II. reda 
združujejo v eno kategorijo regionalnih cest, bi vendarle kazalo glede na 
pomembnost, frekvence idr. posameznih cest napraviti potrebno razliko glede 
normativov na gradnjo. Prav tako ni nujno-, da bi bili normativi za vse lokalne 
ceste enaki; po mnenju v razpravi je zakon glede kriterijev za to cesto pre- 
zahteven. (Slovenska Bistrica, Skofja Loka.) 

43. č 1 e n : V drugi alinei drugega odstavka naj se pred pomišljajem v 
predzadnji vrsti doda besedilo: »ter stroške za vzdrževanje nivojskih križanj 
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s cestami vseh kategorij pri železnicah, ki so bile na novo zgrajene ali rekon- 
struirane po letu 1967«. (Brežice, Krško, Laško, Sevnica.) 

52. člen : Predlagano je bilo, naj se ta člen dopolni tako, da bi se glasil: 
»Da se zagotovi prometna varnost in prometna propustnost v naselju, ima 
občinska skupščina oziroma mestna skupščina pravico predlagati, da se del 
magistralne ali regionalne ceste, ki pelje skozi naseljen kraj, zgradi kot mestna 
cesta z ustrezno širino vozišča, mostovi in drugimi objekti. Ravno tako lahko 
zahteva nove poteke teh cest skozi naseljen kraj. Ti stroški gredo v breme 
sredstev za gradnjo teh cest. O teh zahtevah je treba odločiti v roku šestih 
mesecev. 

Občinska skupščina oziroma mestna skupščina lahko zahteva, da se pri 
gradnji takšne ceste upoštevajo tudi drugi elementi gradnje mestne ceste (pod- 
hodi, pešpoti, kolesarske steze, ograj in podobno). 

Gradbene stroške po drugem odstavku tega člena trpi občina.« 
Tu gre le za magistralne in regionalne ceste, ki se morajo iz prometno- 

tehničnih in prometno-varstvenih razlogov ter da zagotovijo ustrezno prometno 
propustnosit na mestnem območju zgraditi s širšim in zato z dražjim voziščem. 
Ti stroški naj gredo v celoti v breme sredstev za gradnjo magistralnih oziroma 
regionalnih cest. Magistralne in regionalne ceste čez mestno območje naj bi 
bile vsaj za en vozni pas širše kot zunaj mesta. 

Poudarjeno je bilo tudi, da je iz praktičnih razlogov nemogoča situacija, 
da ima vsak prometni pas na istem cestišču svojega upravljalca, vzdrževalca, 
svojega organa, pristojnega za izdajo aktov idr. (Ljubljana.) 

59. č 1 en : Predlagano je bilo novo besedilo tega člena: 
Na odseku magistralne in regionalne ceste, ki poteka skozi naseljen kraj 

in je zgrajena kot mestna cesta, je republiška skupnost za ceste dolžna graditi, 
rekonstruirati in vzdrževati vozišče v celotni širini s pripadajočimi objekti. 

To ne velja za komunalne naprave, ki so v cestnem telesu in za katerih 
graditev, rekonstrukcijo in vzdrževanje skrbijo komunalne organizacije ozi- 
roma občine. Isto velja tudi za naprave v smislu drugega odstavka 52. člena tega 
zakona. 

Kje se začne območje naseljenega kraja, določi občinska oziroma mestna 
skupščina. (Ljubljana, Maribor, Sežana.) 

Predlagano je že bilo, da bi se obveznosti republiške skupnosti za ceste 
ustrezno razširila še na cestišče na mednarodnih in drugih pomembnejših cestnih 
obmejnih prehodih v tisti širini, ki jo predstavljajo vsi prometni pasovi na 
mejnem prehodu. (Sežana.) 

67. člen : V zvezi s tem členom je bilo izraženo mnenje, da bi morala 
republiška skupnost za ceste v najkrajšem času najmanj pa v treh letih od 
razlastitve rezervata, priskrbeti lokacijsko-tehnično dokumentacijo in na osnovi 
te rezerviranosti pas razglasiti za varovalni pas bodočih cest. Nesprejemljivo je, 
da bi se stalni ali začasni rezervati določili le na osnovi dolgoročnih programov, 
ki v bistvu predstavljajo le predvidene smeri poteka bodočih cest. (Trebnje.) 

V zvezi s širino varovalnega pasu je bilo izraženo mnenje, da je ta nekoliko 
predimenzioniran, kar bo povzročalo pri izvajanju vrsto težav in neživljenjskih 
rešitev. (Skofja Loka, Trebnje.) 

80. člen : Ob koncu tega člena nas se doda besedilo: »po predhodnem 
soglasju prizadete občine«. (Ljubljana.) 
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98. člen: Upravljalec naj bi skrbel za celotno cestišče. (Tolmin.) 
Predlagano je še bilo, naj se v prehodnih in končnih določbah doda določilo, 

da se naj o mestnih javnih površinah v skladu s tem zakonom izdajo s strani 
republike posebni zakonski predpisi. (Ljubljana.) 

B. 

Pripombe k predlogu odloka o razvrstitvi javnih cest v SR Sloveniji 

3. člen : Delegat občine Cerknica je predlagal, da se med regionalne 
ceste uvrsti tudi cesta št. 5008 Sevšček—V. Bloke—Lužarji—Velike' Lašče. Cesta 
povezuje dve občini in je bila doslej okrajna oziroma republiška. Cesta po- 
vezuje vso Cajnarsko dolino, Vidovsko in Bloško planoto-, ki so med najmanj 
razvitimi predeli občine. Ugotovitev, da poteka v bližini regionalna cesta 210, 
ni utemeljena, ker pelje po gravitacijsko drugem območju in je v prometnem 
oziru ne more razbremeniti. Cesta: je pomembna tudi za razvoj kmečkega tu- 
rizma. 

Delegat občine Domžale je predlagal, da se med regionalne ceste uvrsti tudi 
cesta Šentjakob-—Domžale-—Duplica, št. 5028, in Trzin—Duplica (št. 323), ker 
izpolnjujejo vse pogoje za uvrstitev v regionalne ceste: 

1. povezuje in zbira promet (112), 
2. poteka čez tri občine (2. 2. 1.), 
3. pomeni cestno povezavo med centrom SR in policentri (3. 3. 1.), 
4. ima velik pomen za dve ali več občin (5), 
5. po izvoru in cilju prometa obsega opazovano območje najmanj dve 

občini (6. b.), 
6. po obsegu spada cesta v obremenjeno cesto večjega pomena čez 2500 

m. v. na 24 ur (7). 
Predlagano je bilo, da imajo regionalne ceste, ki potekajo v občini Domžale, 

naslednji potek: 
1. Trzin—Mengeš—Kamnik 
2. Šentjakob—Domžale—Duplica 
3. Zelodnik—Moravče—Kandrše—Izlake 
4. Odcep Izlake—Trojane 
5. Mengeš—Moste—Brnik—Kranj. 
Delegat občine Grosuplje je predlagal, naj se med regionalne ceste uvrsti 

tudi cesta št. 5004 Veliko Mlačevo—Račna—Videm—Dobro polje, kot je bilo 
to predvideno že v osnutku odloka. Navedena cesta povezuje gospodarska ob- 
močja Dobropoljske in Struške doline, to je predela, kateremu je bilo s sklepom 
skupščine SR Slovenije odvzeta železniška proga za potniški in tovorni promet. 
V takratnem sklepu skupščine SR Slovenije o ukinitvi železniške proge Gro- 
suplje—Kočevje je bila dana tudi konkretna naloga cestnemu skladu SR Slo- 
venije, da na vseh odsekih .in območjih, kjer so bile ukinjene železniške proge, 
cestni sklad SR Slovenije posveča posebno pozornost ureditvi primerne cestno- 
prometne povezave. V osnutku odloka je bila cesta uvrščena med regionalne 
ceste. Na tem območju živi nekaj nad 5000 prebivalcev, od katerih se vozi v 
Ljubljano 886 delavcev, učencev, študentov in vojakov. 
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Delegat občine Jesenice je v imenu svoje občine in občin Kranj, Radovljica 
in Tržič predlagal, da se med regionalne uvrsti bivša cesta I. reda Naklo— 
Črnivec. Cesta ima velik promet, saj pelje skozi zelo intenzivno naseljno pod- 
ročje in pa zlasti gospodarsko intenzivno področje. Po tej cesti vozi na rednih 
linijah okoli 120 avtobusov, nanje pa gravitirajo taki industrijski obrati, kot 
so tovarna Plamen v Kropi, dva industrijska obrata, tovarni Iskra npr. v Lipnici 
in pa v Otočah, kemična tovarna v Podnartu, lesno-industrijski obrat v Pod- 
nartu itn. 

Delegat občine Kamnik je predlagal, da se del ceste št. 217 Mengeš— 
Duplica (5 km) upošteva kot regionalna cesta. 

Delegat občine Kočevje je predlagal, da se cesta št. 214 Škofljica—Kočevje 
—Brod na Kolpi kategorizira kot magistralna cesta, ker predstavlja del t. im. 
južne magistrale. 

Delegat občine Maribor je v imenu občin severovzhodne Slovenije še po- 
udaril, da bi s predlagano rešitvijo kar 40,7 '% sedanjih republiških cest preneslo 
na občine tega dela Slovenije, kar ni v skladu s politiko policentričnega razvoja 
niti s politiko odpiranja možnosti za hitrejši razvoj manj razvitih območij. 

Delegata občine Nova Gorica in Tolmin sta predlagala, da se cesta št. 
201 Predel—Bovec—Nova Gorica prekategorizira v magistralno cesto, ker pri- 
teguje močne turistične tokove iz Avstrije in Nemčije, pomembno pa je tudi 
zaradi smučarskega centra na Kaninu, ki je v, gradnji. Delegat občine Nova 
Gorica je še predlagal, da se namesto Nova Gorica—Lokve—Cepovan—Most 
na Soči upošteva med regionalnimi cestami cesta Nova Gorica—Grgar—Most 
na Soči, ker gre za krajšo povezavo; med regionalne ceste pa naj bi vključili 
še cesto Ročinj—Kambreško—Mišček, ker povezuje stalno odprt mednarodni 
prehod. 

Delegat občine Sevnica (ki je govoril v imenu občine Brežice, Krško in 
Laško) je predlagal, da se med regionalne ceste uvrsti cesta Breg—Sevnica— 
Brestanica, ki ni bila upoštevana zaradi bližine ceste 115 A. Ta cesta pa zbira 
promet z območja treh občin in je pomembna za turistični promet na Bohor in 
Lisco; povezuje tudi več železniških postaj. Res je sicer, da cesta 115 poteka 
v bližini, vendar je vmes Sava in zelo obremenjena dvotirna železnica. 

Konkretno je pa predlagal, da se med magistralne ceste uvrstijo še ceste 
Murska Sobota—Hodoš, Radlje—Radeljski prelaz in Holmec—Velenje1—Arja 
vas, ker je bila na odcepu med Velenjem in Dravogradom ukinjena železniška 
proga; predlog za to cesto je dal tudi delegat občine Velenje, ker te ceste 
izpolnjujejo pogoje, določene v zakonu, kot regionalne ceste pa naj se v odlok 
vnesejo ceste Središče—Ljutomer (št. 6029), Ormož—Tomaž—Ljutomer (6023), 
Cmurek—Malna—Lenart, Setarova—Ptuja, Gederovci—Turnišče—Razkrižje—■ 
Ljutomer—Savči—Ptuj (6023) ter Bistrica—Crešnjevec—Ptujska gora in Zgor- 
nja Polskava—Polskava—Pragersko. 

Delegat občine Sežana je predlagal, da se odsek Sežana—Lipica—Lokev— 
križišče Motovun na cesti M, 111 uvrsti med regionalno cesto, ker glede na 
gostoto prometa in turistični promet zaradi Lipice izpolnjuje kriterije cestnega 
sklada. 

Delegat občine Trbovlje, ki je govoril še v imenu občin Hrastnik in Zagorje, 
je predlagal, da se med regionalnimi cestami namesto odcepa Hrastnik—kolo- 
dvor upošteva odcep Hrastnik—most čez Savo v Zagorje—most čez Savo v 
Trbovljah. 
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Delegat občine Logatec je v svoji razpravi poudaril, da ne bi kazalo — 
čeprav so nekateri utemeljeni razlogi — za vsako ceno vztrajati, da mora 
določene odseke sprejeti republiška skupnost za ceste, ker bi lahko prišli do 
sklepa, da bi bilo najboljše, če bi republika prevzela vse. 

St.: 34-49/71 
Ljubljana, 24. 11. 1971 

POROČILA 

Odbora za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega in republiškega 
zbora sta na skupni seji obravnavala prečiščeno besedilo predloga zakona o 
javnih cestah, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet dne 6. 12. 
1971, potem ko je umaknil prvotni predlog zakona z dne 21. 10. 1971. 

Odbora sta prvotni predlog zakona o javnih cestah z dne 21. 10. 1971 obrav- 
navala že na dveh prejšnjih sejah in sicer dne 11. 11. 1971 in 24. 11. 1971. 
Hkrati sta odbora na teh sejah obravnavala gradivo »Sistem zbiranja in delitve 
sredstev za javne ceste v SR Sloveniji«, ki ga je na podlagi sklepa obeh zborov 
pripravil republiški sekretariat zal gospodarstvo. V načelni razpravi o predlogu 
zakona sta odbora podprla stališče predlagatelja, po katerem je potrebno v 
skladu s XXX. amandmajem k zvezni ustavi že sedaj pripraviti sistemski zakon, 
ki bo kompleksno uredil vsa vprašanja na področju javnih cest, ki sodijo v 
pristojnost republik. V zvezi s tem sta odbora soglasno zavrnila mnenje, po 
katerem bi moral republiški zakon izhajati le iz temeljnega zakona, čeprav je 
veljavnost tega zakona omejena do konca leta 1972. 

Pri takšni odločitvi sta odbora izhajala iz vseh dosedanjih razprav in 
sklepov, v katerih je bila jasno izražena zahteva, da potrebujemo na tem 
področju popolni zakon, ki bo rešil vprašanje upravljanja s cestami za daljše 
obdobje in ki bo v polni meri upošteval posebnosti SR Slovenije. Ob tem sta 
odbora zavzela enotno stališče, da je potrebno skladnost predloga zakona s te- 
meljnim zakonom presojati predvsem s stališča pristojnosti, ki jih imajo repu- 
blike po XXX. amandmaju k zvezni ustavi. 

V obravnavi predloga zakona o javnih cestah z dne 6. 12. 1971 sta odbora 
ugotovila, da je predlagatelj upošteval številne spreminjevalne in dopolnilne 
predloge, ki sta jih odbora dala na prvih dveh sejah, kakor tudi predloge in 
pripombe skupščinskih teles, zasedanja delegatov občin ter nekaterih občinskih 
skupščin in nekaterih poslancev. 

V skladu z načelno obravnavo na prvih dveh sejah sta odbora v celoti 
podprla prečiščeno besedilo predloga zakona o javnih cestah z dne 6. 12. 1971, 
k posameznim členom tega predloga pa predlagata naslednje spreminjevalne in 
dopolnilne predloge: 

K 6. členu : Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Potek, dolžina in širina magistralnih in regionalnih cest, ki potekajo skozi 

naseljene kraje, se določijo sporazumno med strokovno službo republiške skup- 
nosti za ceste in pristojnim organom občine; če do sporazuma ne pride, odloči 
o tem dokončno skupščina republiške skupnosti za ceste.« 

S to dopolnitvijo se natančneje določijo organi, ki v prvi fazi sklepajo 
sporazum o poteku in širini ceste skozi naselje. Po taki dopolnitvi je arbitražna 
funkcija skupščine republiške skupnosti za ceste bolj sprejemljiva. 
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K 17. č 1 e n u : V prvem odstavku 17. člena se izpusti peta alinea. 
Odbora menita, da je nevzdržno, da zakon predvidi, da sestavljajo skupščino 

republiške skupnosti za ceste tudi predstavniki regionalnih skupnosti za ceste, 
kot to določa sporna peta alinea. Regionalne skupnosti še ne obstajajo in tudi 
ni nujno, da se bodo formirale na vseh območjih SR Slovenije. 

K 30. čl en u : Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Ne glede na določbe druge točke prejšnjega O'dstavka pripada občinam, 

ki se na podlagi zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih ob- 
močij v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 4/71) štejejo za manj razvita, 100 % 
dohodkov od pristojbin za cestna motorna vozila.« 

Odbora menita, da bi določba predstavljala konkretizacijo načel, ki jih 
vsebuje zakon o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR 
Sloveniji. 

Odbora predlagata republiškemu in gospodarskemu zboru skupščine SR 
Slovenije, da sprejmeta predlog zakona o javnih cestah skupaj s predloženimi 
amandmaji. 

Odbora hkrati predlagata, da republiški in gospodarski zbor ob sprejemu 
tega zakona sprejmeta sklep, s katerim priporočata republiški skupnosti za 
ceste, da v politiki sporazumevanja s posameznimi občinami glede angažiranja 
dodatnih sredstev za vzdrževanje in rekonstrukcijo cest posebej upošteva težak 
položaj občin Sevnica in Kočevje, ki ga v okviru sistema oziroma zakona ni 
mogoče razrešiti. Poseben položaj je nastal v občini Sevnica zaradi vzdrževanja 
številnih prehodov železniških prog prek cest, ki se z odlokom o razvrščanju 
cest v SR Sloveniji prenašata na občino, v občini Kočevje pa zaradi tega, ker 
zaradi pomanjkanja sredstev ta občina ni mogla kategorizirati nekaterih cest 
za lokalne, čeprav so po svojem značaju nedvomno bile, obseg sredstev, ki 
temelji na dolžini lokalnih cest, pa se bo še zmanjšal s prenosom novih cest 
iz pristojnosti republike na občine. 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora je za svojega 
poročevalca določil poslanca Karla Forteja, odbor za proizvodnjo in blagovni 
promet gospodarskega zbora pa poslanca Staneta Divjaka. 

St.: 34-49/71 
Ljubljana, 15. 12. 1971 

V obravnavi amandmajev k predlogu zakona o javnih cestah je odbor za 
proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora sklenil predlagati še na- 
slednje amandmaje: 

K 32. členu: Na koncu 1. odstavka se za besedo »obremenitve« črta 
pika in doda naslednje besedilo »za določeno vozno dobo, po tehničnih pred- 
pisih o elementih za projektiranje javnih cest«. 

K 37. členu : Prvi odstavek se dopolni tako, da se glasi: 
»Javna cesta mora biti zgrajena oziroma rekonstruirana po elementih iz 

32. člena za maksimalno dovoljen osni pritisk 10 ton.« 
K 52. členu: V četrti in peti vrsti se črta besedilo »nove podlage za 

predpisano nosilnost vozišča« ter se nadomesti z naslednjim besedilom: 
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»nove konstrukcije ali nasilne plasti vozišča glede na zahtevano vozno 
sposobnost in vozno dobo vozišča«. , 

K 96. členu: Drugi odstavek 96. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Lokalne in nekategorizirane javne ceste nadzoruje občinski ali med- 

občinski inšpektor za ceste, ki ne sme biti obenem upravni referent.« 
Za drugim odstavkom 96. člena se doda tretji odstavek, ki se glasi: 
»Medobčinske prometne inšpektorate ustanovijo zainteresirane občinske 

skupščine z družbenim dogovorom, če same te inšpekcije ne morejo ustanoviti.« 
K 103. členu : Prvi odstavek se do dvopičja spremeni in se glasi: 
»Republiški prometni inšpektorat ima nasproti občinskim ali medobčinskim 

inšpektoratom tele pravice in dolžnosti:« 
V šesti alinei se za besedo »pristojnosti« črta besedilo »občinski organ, ki je 

pristojen za inšpekcijo javnih cest« in nadomesti z besedilom »občinski ali 
medobčinski inšpektorat«. 

K 104. členu : Besedilo »občinski organi, ki so pristojni za inšpekcijo 
javnih cest« se nadomesti z naslednjim besedilom: »občinski ali medobčinski 
inšpektorati«. 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji 
17. decembra 1971 obravnavala predlog zakona o javnih cestah, ki ga je skup- 
ščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni razpravi komisija k predlogu zakona ni imela pripomb. 
Pri. podrobni obravnavi predloga zakona je komisija sprejela naslednje 

amandmaje: 
K 3. členu: V prvi vrsti naj se črta beseda »upravljanje«, v drugi vrsti- 

pa naj se besedi »so zadeve« nadomestita z besedo »je«. Tako se besedilo tega 
člena glasi: »Gospodarjenje in vzdrževanje javnih cest je posebnega družbenega 
pomena.« 

Sprememba je utemeljena, ker je le gospodarjenje in vzdrževanje javnih 
cest dejavnost posebnega družbenega pomena. S pojmom upravljanje je mišljena 
samo pravica in se zaradi tega le-ta ne more uvrstiti med zadeve posebnega 
družbenega pomena. 

K 6. členu : Komisija ni imela pripomb k amandmaju odbora za pro- 
izvodnjo in blagovni promet gospodarskega in republiškega zbora. 

Na predlog predlagatelja pa je komisija sklenila, da se četrti odstavek 
izloči iz tega člena in določi kot samostojni 6. a člen. 

Sprememba je potrebna, ker določba tega odstavka vsebuje povsem ločeno 
materijo, ki vsebinsko ne sodi med določbe 6. člena. 

K 9. členu: V drugem odstavku naj se črta beseda »veljavni«. 
Sprememba je primerna, ker ni potrebno posebno poudarjati, da se upo- 

rabljajo veljavni predpisi, ker nasprotnih ne moremo uporabljati. 
K 17. členu: V prvi vrsti tretje alinee naj se beseda »delovnih« na- 

domesti z besedami »organizacij združenega dela«. V drugi vrsti te alinee naj 
se črtajo besede »institucij in društev«. 

Sprememba je potrebna zaradi uporabe enotne terminologije, ki jo uvajajo 
ustavni amandmaji. Poudarjati ni potrebno poleg drugih organizacij še institu- 
cije in društva, ker so že zajeta v drugih organizacijah. 
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V zvezi s 5. alineo je komisija menila, da skupščino republiške skupnosti za 
ceste sestavljajo tudi predstavniki regionalnih skupnosti za ceste, kolikor bodo 
le-te ustanovljene. V zvezi s to pripombo komisija ni sprejela amandmaja od- 
bora za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega in republiškega zbora, ki 
sta menila, da naj bi se ta določba črtala. 

K 18. členu : V zvezi z določbo tega člena je bilo na komisiji izraženo 
posamično mnenje, da materija, ki jo obravnava ta člen, ne spada v sistemski 
zakon, pač pa je to predmet statuta republiške skupnosti za ceste. Večina 
članov komisije je menila, da naj ta člen ostane nespremenjen v taki obliki, kot 
ga je predložil predlagatelj. 

K 20. členu : V drugem odstavku naj se v tretji vrsti črta besedilo »na 
teh cestah«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 40. členu: V zadnjem odstavku naj se za prvim stavkom doda nov 

stavek, ki se glasi: 
»Ce do sporazuma ne pride, potem odloča o tem arbitražna komisija, ki jo 

sestavljajo po dva predstavnika vsake pogodbene stranke in predstavnik, ki ga 
določi za promet pristojni republiški organ.« 

Dopolnitev je utemeljena iz razlogov, da se v primeru, če ne pride do 
sporazuma, stranke izognejo sodnim sporom in zadevo rešijo po hitrejšem po- 
stopku prek posebej za to ustanovljene arbitraže. 

K 49. členu : V četrti vrsti naj se med besedo »sporazumu« in »iz« 
vnese besedilo »oziroma z odločitvijo skupščine republiške skupnosti za ceste«, 
v peti vrsti pa naj se besedi »6. člena« zamenjata z besedama »6. a člena«. 
Tako se besedilo tega člena glasi: 

»Ce je treba zaradi sporazumno ugotovljenih prometno tehničnih potreb 
zgraditi ali rekonstruirati magistralno oziroma regionalno cesto, ki poteka skozi 
naseljeni kraj, v večjem obsegu, kot je to določeno po sporazumu oziroma z 
odločitvijo skupščine republiške skupnosti za ceste iz 6. a člena tega zakona, 
trpi presežne stroške občina.« 

Dopolnitev je potrebna v zvezi z določbo četrtega odstavka 6. člena oziroma 
po predlogu komisije novega 6. a člena. Poudariti je potrebno tudi pristojnost 
skupščine republiške skupnosti za ceste, ki dokončno odloča, če ne pride do 
sporazuma, kot je navedeno v 6. a členu. 

K 80. č 1 e n u : Crta naj se besedilo drugega odstavka. 
Crtano besedilo je nepotrebno, ker bistvo tega vsebuje že prvi odstavek. 

Poleg tega pa vsebujejo osnovno intencijo, ki je v tem odstavku, tudi drugi 
predpisi. 

(Ureditev okolja je tudi predmet obravnave v postopku za izdajo grad- 
benega dovoljenja.) 

K 88. členu : V drugi vrsti prvega odstavka je besedo »gospodarstvo« 
nadomestiti z besedo »gozdarstvo«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 110. členu: V prvi točki prvega odstavka je nadomestiti besedo 

»odredbi« z besedo »odločbi«. 
Sprememba je v skladu z določbo 98. člena tega zakona, ker inšpektor 

za javne ceste izdaja le odločbe. 
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K 112. členu: V 5. alinei drugega odstavka je nadomestiti besedilo 
»republiški odbor sindikatov Slovenije delavcev prometa in zvez« z besedilom 
»republiški odbor delavcev prometa in zvez Zveze sindikatov Slovenije.« 

Sprememba je potrebna zaradi novega naziva, ki ga ima republiški odbor 
Zveze sindikatov za to dejavnost. 

K 121. členu: V drugi in tretji vrsti naj se nadomesti besedilo »razen 
določb II. in III. poglavja (od 10. do vključno 30. člena)« z besedilom »razen 
določb II. poglavja in določbe 30. člena«. 

Sprememba je na seji predlagal predlagatelj in jo je komisija sprejela, ker 
je potrebno, da nekatere določbe tretjega poglavja začnejo veljati osmi dan po 
objavi tega zakona. 

Komisija ni imela pripomb k amandmaju odborov za proizvodnjo in bla- 
govni promet gospodarskega in republiškega zbora k 30. členu. 

St.: 34-49/71 
Ljubljana, 17. 12. 1971 

PREDLOG ODLOKA 

o razvrstitvi javnih cest II. reda v SR Sloveniji 

Na podlagi zakona o javnih cestah je skupščina SR Slovenije na seji 
republiškega zbora in na seji gospodarskega zbora sprejela 

ODLOK O RAZVRSTITVI JAVNIH CEST II. REDA V SR SLOVENIJI 

1. Za javne ceste II. reda se določijo ceste v priloženem seznamu, ki je 
sestavni del tega odloka. 

2. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odločba o kategorizaciji 
cest II. reda (Ur. list LRS 40-185/51). 

3. Ta odlok začne veljati osmi dan od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 

SEZNAM CEST II. REDA 

st. 
ceste Odcep Priklj. Dolžina 

km 

300 
301 

301 a 
301 b 
301 c 
301 d 
301 e 
301 f 
301 g 

1 f 
meja 

301 
301 
301 
301 
301 
301 
301 

Rateče—Planica—Tamar - - 
Predel—Bovec—N. Gorica-—Sežana— 
Divača—c. 6—Sk. jame—Motovun—Ško- 
fije—Ribnica 6 c 
Strmec—Mangart — 
2aga—Učeja meja 
Idrsko'—Livek meja 
Solkan—Meja meja 
Šempeter—meja meja 
Dornberk—Sela 6 a 
Dutovlje—Repentabor meja 

6,340 

159,473 
11,824 
7,000 
6,910 
1,147 
0,319 
5,400 
5,333 
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St. 
ceste Odcep Priklj. Dolžina 

km 

301 h 
302 
303 
303 a 
304 

304 a 
305 
305 a 
305 b 
305 c 
306 

306 a 
306 b 
306 c 
306 e 
306 d 
307 
308 
309 
310 
311 
312 

312 a 
312 b 
313 
314 

314 a 
314 b 
315 
316 

316 a 

317 
317 a 
318 

319 

320 
321 

321 a 
321 b 
321 c 
321 d 
322 

323 

301 
1 

301 
303 

6 

304 
301 
305 
305 
305 
301 

306 
306 
306 
306 
306 e 

meja 
304 

6 
2 
2 

308 

301 
312 

6 c 
304 

314 
314 

1 
315 

316 

316 
317 

1 

meja 

6 
315 

321 
321 
321 
321 c 

1 

Divača—Lokev—Lipica 
Kranjska gora—Vršič—Bovec 
Kobarid—Rofoič 
Staro selo—Breginj—most na Nadiži 
Kalce—Godovič—Most na Soči—Tolmin 
—Peršeti 
Most na Soči—Ušnik 
Plave—Dobrovo 
Dobrovo—V ipolže 
Dobrovo—Plešivo 
Dobrovo—Neblo 
Šempeter—Miren—Lokvice—Opat je se- 
lo—Kostanj evica—Komen—Štanjel— 
Manče 
odcep Miren—meja 
odcep Lokvice—meja 
odcep Opatje selo—meja 
odcep Komen—Gorjanskoi—meja 
Gorjansko'—Brestovica—Klariči 
Krvavi potok—Kozina—Rupa 
Godovič—Črni vrh—Gol—Ajdovščina 
Aver—Kutoed 
Bertoki—Pri dvor—Gračišče 
Koper—-Dragonja 
Col—Predmeja—Lokve—Cepovan—. 
Most na Soči 
(Nova Gorica)—Solkan—Lokve—c. 312 
c. 312—Cepovan—D. Trebuša 
Prem—Obrov—Golac 
Bača—Podbrdo—zveza žel. predor— 
Skofja Loka—Jeprca—Kamnik—Staho- 
vica—Černivec—Gornji grad—Radmirje 
odcep žel. postaja—Podbrdo 
Stahovica—Kamniška Bistrica 
Lesce—Bled—Boh. Bistrica—Savica 
Bled—Gorje—Mrzli studenec—Jereka— 
zveza do c. 315 pri Bitnjah—Bohinjsko 
jezero 
odcep Mrzli studenec—Pokljuka—Rud- 
no polje 
Krnica—Zg. Radovina—Mojstrana 
odcep Zg. Radovina—Krmarica 
Javornik—Blejska Dobrava—Poljane— 
Gorje 
Jezersko—Kranj—Skofja Loka—Go- 
renja vas—Sovodenj—Cerkno'—Želin 
Planina—Bloška polica—Zlebič 
Lesce—Radovljica—Kamna gorica— 
Kropa—Jamnik—Dražgoše—Rudno—• 
Vresje—Boh. Bistrica 
odcep Kropa—Podnart—Podtabor 
odcep Rudno—Češnjica 
odcep Vresje—Sorica—Petrovo brdo 
odcep Sorica—Podrošt 
Žirovnica—Begunj e—Tržič—Golnik— 
Kokrica—c. 319—Kranj—Brniki—Moste 
—Mengeš—Trzin 
St. Vid—Tacen—Vodice—Brniki—Cer- 
klje—žičnica Krvavec 

meja 
301 
meja 
meja 

301 
301 

meja 
meja 
meja 

6 a 
meja 
meja 
meja 
meja 
meja 
SRH 
6 a 
SRH 
309 
SRH 

304 
312 
304 
SRH 

340 

315 

316 

304 
325 

315 
1 
314 
314 
314 

8,727 
42,915 

8,979 
14,200 

69,300 
4,108 

11,000 
4,650 
3,000 
5,000 

50,886 
0,200 
0,400 
0,400 
6,126 

10,040 
30,324 
24,248 
16,658 
13,950 
16,150 

44,230 
19,450 
10,890 
28,504 

119,944 
0,200 
8,326 

39,032 

40,091 

3,624 
13,750 

5,000 

7,706 

88,912 
46,063 

55,889 
7,799 
2,475 

13,700 
5,400 

55,219 

23,957 



St. 
ceste 

324 

325 
326 

326' a 
326 b 
327 

328 

329 
330 

331 

332 

333 

334 
335 
336 

336 a 
336 b 
336 c 
336 d 

337 

338 
338 a 
338 b 
339 
340 
340 a 
340 b 
341 

341a 
341b 

342 

342 a 
343 

343 a 
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Odcep Priklj. Dolžina 
km 

319 Gorenja vas—Lučine—Ljubljanica— 
Horjul—Vrhnika—Borovnica—Podpeč 
—Ig—Škofljica 325 60,109 

1 Škofljica—Kočevje—Brod na Kolpi. SRH 79,525 
325 Kočevje—Smuka—Dvor—Žužemberk— 

Dobrnič—Trebnje—Boštanj—c. 6 f— 
Radna—Sevnica—Planina—Lesično—- 
Virštajn—Golobinjek 338 125,228 

326 odcep—Planina—'Dežno 336 3,311 
326 Šmarje—Breg 330 7,625 

1 Grosuplje—c. 331—Mlačevo—Krka— 
Žužemberk—c. 326—Soteska—Podturn— 
Čremošnjice—Gaber pri Semiču—Črno- 
melj—Adlešiči 364 77,675 

6 Črnuče—Št. Jakob—Litija—Zidani 
most 6 f 66,099 

330 Reka—'Čatež—Vel. Loka 326 24,765 
1 Ljubljana—Besnica—Šmartno pri Litiji 

—Reka—Sopota—Radeče—Breg 
—Jurklošter 336 89,272 

1 Škofljica—Šmarje—'Grosuplje—Višnja 
gora—Radohova vas—Občine—c. 326— 
Mirna peč—Novo mesto 4 54,022 

326 Mokronog—Zbure—Škocjan—c. 1— 
Dobruška vas—Šentjernej 333 22,500 

327 Soteska—Novo mesto—Kostanjevica— 
Krška vas—Bregana SRH 62,682 

325 Livold—Kanižarica 335 37,200 
SRH Drašiči—Metlika—Črnomelj—Vinica SRH 42,546 

6 Zelodnik—Moravče—Kandrše—Izlake— 
Zagorje—Trbovlje—-Hrastnik—Dol—■ 
Šmarjeta—6 f—Mišji dol—Jurklošter— 
Dežno—Črnolica—Šentjur ^44 98,599 

336 odcep Izlake—Trojane 6 7,297 
336 odcep Zagorje—most čez Savo 328 2.126 
336 odcep Trbovlje—most čez Savo 328 1,000 
336 odcep Hrastnik—kolodvor—most čez 

Savo 328 1,612 
6 Slov. Konjice—Poljčane—Majšperk— 

Tržeč—Leskovec SRH 56,809 
6 Slov. Bistrica—Mestinje—Čatež 1 . 71,821 

338 Bistrica—meja (Kumrovec) SRH 1,090 
338 Bizeljsko—meja (Klanjec) SRH 5,400 

6 Višnja vas—Dobrna—Črnova 341 12,667 
6 Šentrupert—Solčava—Rinka — 59,402 

340 Solčava—Matkov kot meja 5,000 
340 Mozirje—Golte — 4,500 

meja Holmec—Dravograd—c. 3—SI. Gradec— 
Huda luknja—Arja vas 6 73,191 

341 Dravograd—Libeliče meja 8,805 
341 Ravne—Kotlje (Rimski vrelec)—Slov. 

Gradec 341 15,054 
341 Polj ana—Črna—Šentvid—Šoštanj— 

Velenje—Polzela—Dobrteša vas 6 63,594 
342 Šoštanj—Gorenje—Soteska 340 10-,647 

3 Ruta—Lovrenc na Pohorju—Pesek— 
Oplotnica—Slov. Konjice 6 31,922 

343 Oplotnica—Ložnica 6 9,362 
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St. 
ceste Odcep Priklj. Dolžina 

km 

344 6 Celje—Podplat—Bog. Slatina—Rogatec 
—Rok SRH 47,846 

345 6 Tepanje—2iče—'Drami je—Dule—Šent- 
jur—c. 336—Crnolica—Zegar—Lesično— 
Kozje—Podsreda—Bistrica ob Sotli 338 60,543 

346 344 Bogateč—Strmec—Majšperk—Ptuj— 
Senarska—c. 351—Lenart—Zg. Ščavnica 
—Trate—c. 352—most meja 70,595 

347 6 Slov. Bistrica—Hajdina (Ptuj)—c. 1 b— 
Spuhlja—Boirl—Zavrč SRH 35,410 

348 6 Maribor-—Vurberg—Ptuj 346 26,587 
349 351 Videm—Petanjci—Cankova—Sotina— 

Kuzma meja 35,543 
349 a 349 odcep Cankova-—meja meja 0,824 
350 6 d Murska Sobota—Gederovci meja 9,960 
351 meja Doforovnik—Renkovci—Beltinci—c. 6 d 

—Bratonci—Veržej—Križevci—Lokavci 
Grabe—Žihlava—Viidem—Senarska 346 54,448 

352 6 Šentilj—Sladki vrh—'Trate—Gornja 
Radgona 6 d 35,108 

353 6 d Radenci—Križevci—Ljutomer—Rado- 
merje—Ivankovci—Pavlovci—Ormož 3 36,823 

354 3 Ormož—Središče—Čakovec SRH 13,262 
355 meja Hodoš—Mačkovci—Murska Sobota 6 d 32,212 
356 355 Petrovci—Adrijanci—Sulinci—Ženavlje 

—Boreča—Martinje—Dolič—Kuzma 349 14,950 
357 355 Martjanci—Dobrovnik—'Dolga vas.— 

c. 6 d—Lendava—Pince meja 31,755 
358 351 Renkovci—Turnišče—črenšovci—Sr. 

Bistrica—Razkrižje—Stročja vas—• 
Presika—Vuzmetinci—Miklavž—Pav- 
lovci 353 32,263 

358 a 358 Razkrižje—meja SRH (Mursko Središče) SRH 3,798 
358 b 358 a Razkrižje—meja SRH (Strigova) SRH 0,420 
358 c 358 odcep Stročja vas—Ljutomer 353 2,460 
359 6 Počehova—Zg. Kungota—Jurij meja 12,500 
359 a 359 odcep Zg. Kungota—Plač meja 5,590 
360 351 Zihlava—Ptuj 346 20,670 
361 6 Hoče—Areh, ode. žičnica, Mariborska 

koča — 23,368 
362 345 Podsreda—Senovo—Videm—D. Po- 

hanca-—Brežice—Dobova SRH 40,704 
362 a 362 Videm—Most čez Savo—'Krško 6 f 0,665 
363 6 f Impolca—Impolški graben—Zavratec— 

Roviše—Raka—Smednik—Drnovo— 
Križaj pri Podbočju 333 30,942 

364 335 Podzemelj—Adlešiči—Vinica—Stari 
trg—Brod na Kolpi—c. 325—meja—Osil- 
nica—meja (Čabar) SRH 85,522 

365 328 Litija—Šmartno«—Bogenšperk—Pluskar 
—Bič 1 19,370 

366 314 Kamnik—Motnik—Ločica 6 29,214 
367 341 Zg. Dolič—Sp. Dolič—-Vitanje—Stranice 6 19,362 
368 6 Latkova vas—Prebold—Marija Reka— 

Trbovlje 336 17,488 
369 3 Radlje meja 5,204 
370 3 Radlje—Ribnica (Ribniška koča)—Pod- 

velka 3 31,090 
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ceste Odcep PriMJ. ™ 

371 6 Ljubljana—Šentjakob—Domžale—Du- 
plica—Kamnik 314 22,574 

372 1 Ljubljana—Ig—Rakitna—Selšček—Be- 
gunje—Cerknica 320 48,776 

373 320 Sodražica—Hrib—Trava (Čabar) SRH 31,1525 
374 320 Bloška polica—P u dob—Prezid SRH 18,732 
375 331 Ivančna gorica—Kirka—c. 327—Mlačevo 

—Zdenska vas—Videm—Raščica 325 26,762 
376 324 Ljubljanica—Polhov gradeč—Dvor— 

Dobrova—Vič 6 24,876 
377 304 D. Trebuša—Sp. Idrija—Ziri 378 33,707 
378 6 Postojna—Rakov Skocjan—Unec—Iva- 

nje selo1—Laze—Logatec—Rovte—Ziri— 
Selo—Fužine 319 51,569 

379 6 c Ilirska Bistrica—Okroglina—Sviščaki 
pod Snežnikom—Mašun—Pudob 374 50,067 

380 379 Ilirska Bistrica—Žabice—Novokračine SRH 19,100 
381 307 Podgrad—Ilirska Bistrica—Knežak— 

Pivka 6 c 28,080 
382 2 Valeta—Portorož—Piran — 4,765 
383 6 Kostelec—Socerb meja 3,665 
384 1 Mojstrana—Vrata (Aljažev dom) — 13,276 
385 6 d Lendava—most čez Muro—(Mursko 

Središče) SRH 4,283 
386 363 Bučka—Skocjan—c. 322—Zbure—Šmar- 

jeta—Kronovo—Otočec—Mačkovec 4 a 25,015 

Skupaj 3 770,893 

OBRAZLOŽITEV 

Osnovna obrazložitev je bila priključena k predlogu odloka. To obrazložitev 
dopolnjujemo v naslednjem: 

I. 

Prvotni predlog je treba prilagoditi obstoječi zakonodaji, zaradi česar je 
dopolnjen predlog sedaj vezan na do sedaj veljavno odločbo o kategorizaciji 
cest II. reda (Ur. 1. SRS, št. 40-185/51), ker predviden prenos pristojnosti s 
federacije na republike s področja kategorizacije cest ne bo izvršen do potrditve 
tega odloka. 

Iz tega razloga v razvrstitev niso vključene magistralne ceste — ali doslej 
ceste I. reda — ki so bile določene z odlokom o določitvi javnih cest I. reda 
(Ur. 1. SFRJ, št. 21-405/65). Informativni spisek cest I. reda ali magistralnih 
cest je prilagojen temu odloku in je priložen. 

Dosedanje oštevilčenje regionalnih cest se spremeni v enotno oštevilčenje 
v obsegu od 300—399, to je v razmaku, ki je doslej veljal za ceste II. reda 
v SR Sloveniji. Popravljeno oštevilčenje predloga z dne 28. 10. 1971 je sedaj 
vezano na odločbo iz leta 1951, zaradi česar so bili potrebni nekateri premiki 
v vrstnem redu cest v spisku predloga z dne 28. 10. 1971. Krajši odcepi, nave- 
zave in podobno so označene s številko glavne ceste in indeksom a, b, c itd. 

54 
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MAGISTRALNE CESTE 
Št. 

ceste Odcep Prikl j. Dolžina 
km 

1 meja ILIRIKA: Korensko sedlo—Podkoren— 
Jesenice—Naklo—Kranj—L j ubij ana:— 
c. 6—Bregana—(Zagreb) 

1 a 1 Naklo—(Podtabor)—Ljubelj 
1 b SRH (Krapina)—-Macelj—Hajdina (Ptuj) 
1 f 1 Podkoren'—'Rateče 

(predor Karavanke) 
2 meja Škofije—križišče Dekani—Koper— 

Portorož—Sečovlje—(Buje) 
3 meja Vič—Dravograd—Maribor—c. 6—Ptuj 

-—Ormož—most čez Dravo (Varaždin) 
4 1 Karteljevo—Novo mesto—Metlika—- 

most čez Kolpo 
4 a 1 Mačkovec-MNTovo mesto 
6 meja SLOVENIKA: Šentilj—Maribor-—Celje 

—Ljubljana—Postojna—Razdrto—Seno- 
žeče—Dekani—Lazaret 

6 a 6 Razdrto—Ajdovščina—Nova Gorica 
6 b 6 Senožeče—Sežana—Fernetiči 
6 c 6 Postojna—Pivka—II. Bistrica—Rupa— 

(Rijeka) 
6 d 6 (Maribor) Pesnica:—Gornja Radgona—■ 

Murska Sobota—Lendava—Dolga vas 
<5 e 6 d Gornja Radgona—most čez Muro (me- 

ja)—Gornja Radgona 
6 f 6 Celje—Zidani most—Krško—Drnovo 

SRH 
meja 
3 
meja 

SRH 

SRH 

SRH 
4 

meja 
meja 
meja 

SRH 

meja 

6 d 
1 

204,154 
17,275 
17,697 
4,269 

27,885 

112,427 

35,473 
3,568 

268,074 
48,470 
18,651 

43,220 

85,876 

1,457 
64,029 

Skupaj 952,525 

POROČILA 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora in odbor za 
proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora sta na skupni seji dne 
14. 12. 1971 razpravljala o predlogu odloka o razvrstitvi javnih cest II. reda 
v SR Sloveniji, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet, potem 
ko je umaknil prvotni predlog odloka z dne 28. 10. 1971. 

Odbora sta o prvotnem predlogu odloka z dne 28. 10. 1971 že razprav- 
ljala na dveh sejah; v razpravi o novem predlogu sta ugotovila, da upošteva 
nekatere pripombe, ki sta jih sprejela odbora na teh sejah. Po obširni raz- 
pravi, v kateri sta obravnavala tudi številne pripombe in predloge k predlogu 
kategorizacije cest, sta odbora v načelu podprla nov predlog predlagatelja. 
Mnenja pa sta bila, da naj izvršni svet ponovno prouči primernost kategorizacije 
ceste Neblo—Peterneli-—mejni prehod Golo brdo, ki po predlogu odloka pride 
med lokalne ceste. Kolikor izvršni svet ugotovi, da obstaja posebni politični 
interes, naj predlaga primerno rešitev tudi mimo odloka o kategorizaciji javnih 
cest II. reda. Prav tako sta odbora dalj časa razpravljala o cesti Predel—Bovec— 
Nova Gorica—Sežana—Divača, ki ima po mnenju odborov poseben pomen 
za dovajanje turističnih tokov iz Srednje Evrope. Končno sta sklenila, da glede 
te ceste ne predlagata nobenih amandmajev k predlogu odloka o razvrstitvi, 
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treba pa je pri sprejemanju srednjeročnega programa gradnje in rekonstrukcije 
cest v SR Sloveniji tej cesti dati prioriteto. 

K predlogu odloka sta odbora sprejela še naslednji amandma: 
k točki 3 : Točka se spremeni tako, da se glasi:' 
»Ta odloka/začne veljati 1. julija 1972«. 
Sprememba je potrebna, ker določbe II. in III. poglavja zakona o javnih 

cestah po predlogu začnejo veljati 1. julija 1972. Ker je odlok vezan na določbe 
teh poglavij in zlasti ker je z njimi vezano financiranje cest, je treba veljavnost 
odloka uskladiti z veljavnostjo zakona v celoti. 

Na koncu obravnave sta odbora razpravljala tudi o načinu prenosa neka- 
terih cest v upravljanje občinam. Predlagata, da cestni sklad prouči možnost, 
da se ne glede na prenos, ki bo opravljen 1. 7. 1972, opravi obračun dohodkov 
in izdatkov za vzdrževanje teh cest s 1. 1. 1972. V vsakem primeru morajo biti 
ceste, ki bodo prišle v upravljanje občinam, normalno vzdrževane tudi v prvem 
polletju 1972. 

Za svojega poročevalca je odbor za proizvodnjo in blagovni promet re- 
publiškega zbora imenoval poslanca Karla Forteja, odbor za proizvodnjo in 
blagovni promet gospodarskega zbora pa svojega poslanca Staneta Divjaka. 

St.: 34-49/71 
Ljubljana, 15. 12. 1971 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
17. 12. 1971, št. 34-49/71 

PREDLOG ZAKONA 
o začasni prepovedi prometa z zemljišči 

1. člen 

Da se zagotovi izvajanje predpisov, ki bodo na novo urejali pravna raz- 
merja v zvezi z gospodarjenjem z zemljišči, z urbanizacijo in s. stanovanjsko 
graditvijo ter da se prepreči špekulacija z zemljišči, se do 30. junija 1972 
prepove promet s stavbnimi in kmetijskimi zemljišči (v nadaljnjem besedilu: 
zemljišča). 

2. člen 

Določbe tega zakona ne veljajo za promet z zemljišči, ki ga opravljajo 
občinske skupščine oziroma organizacije združenega dela, ki so pooblaščene 
za urejanje in oddajanje stavbnih zemljišč, kakor tudi ne za promet z zem- 
ljišči. potrebnimi za graditev infrastrukturnih in vojaških objektov in ne za 
pridobivanje zemljišč z dedovanjem. 

Določbe tega zakona tudi ne veljajo za promet s kmetijskimi zemljišči, 
če je kupec kmet, ki se bavi izključno s kmetijstvom, če ,ta zemljišča rabijo 
še naprej za kmetijsko obdelavo in če je zemljišče po sprejetem urbanističnem 
dokumentu tudi v bodoče namenjeno za kmetijstvo. 

3. člen 

Pogodba, sklenjena v nasprotju z določbami tega zakona, nima nobenega 
pravnega učinka. 

54» 
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Pogodbe iz 2. člena tega zakona je treba predložiti najpozneje v 30 dneh 
po sklenitvi pristojnemu občinskemu javnemu pravobranilstvu. Ce javno pravo- 
branilstvo ugotovi, da so bile kršene določbe tega zakona, vloži tožbo za ugoto- 
vitev ničnosti pogodbe. 

4. člen 

Dokler velja ta zakon, ni dovoljen zemljiškoknjižni prenos lastnine ozi- 
roma pravice uporabe na zemljiščih, če je predlog za zemljiškoknjižni prenos 
vložen pri zemljiškoknjižnem sodišču po uveljavitvi tega zakona, razen če gre 
za pogodbe, na katerih so bili podpisi pogodbenih strank overjeni pred njegovo 
uveljavitvijo. 

Zemljiškoknjižni vpis, izvršen v nasprotju z določbami prejšnjega odstavka 
tega člena, nima nobenega pravnega učinka. 

5. člen 

Sodišča in drugi državni organi morajo po uradni dolžnosti paziti na 
pravni učinek sklenjenih pogodb in zemljiškoknjižnih vpisov (3. in 4. člen). 

6. člen 

Družbenopravna oseba, ki sklene pogodbo v nasprotju z določbami tega 
zakona, se kaznuje za gospodarski prestopek z denarno kaznijo od 5000 do 
50 000 dinarjev. 

Za dejanja iz 1. odstavka tega člena se kaznuje za gospodarski prestopek 
z denarno kaznijo od 1000 do 5000 din tudi odgovorna oseba družbenopravne 
osebe. 

7. člen 

Občan, civilnopravna oseba, družbenopolitična organizacija in društvo, 
ki sklene pogodbo v nasprotju z določbami tega zakona, se za prekršek kaznuje 
z denarno kaznijo od 500 do 5000 din. 

8. člen 

Poleg kazni iz 6. in 7. člena se izreče tudi varstveni ukrep odvzema pre- 
moženjske koristi, ki je bila pridobljena z gospodarskim prestopkom oziroma 
prekrškom. 

9. člen 

Ta zakon začne veljati z dnem objave v Uradnem listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Spekulacija z zemljišči, nezakonit pravni promet z zemljišči ter neupravi- 
čeno bogatenje (zemljiška renta), na katere je opozorila 3. seja konference 
ZKS v novembru 1971 kot na posebno obliko socialne diferenciacije, narekujejo 
takojšnje ukrepanje. Prvi od teh ukrepov je začasna prepoved prometa z 
zemljišči, zato da se takoj prepreči nadaljevanje omenjenih družbeno negativ- 
nih pojavov, v obdobju prepovedi pa pripravijo ustrezni predpisi za ureditev teh 
vprašanj. V ta namen je pripravljen priloženi predlog zakona, katerega namen 
ni omejevanje zakonitih pravic upravičencev na zemljišču, ki je predvsem 
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dobrina splošnega pomena in zato predmet posebne družbene zaščite, temveč 
le da pravice teh upravičencev glede prometa z zemljišči mirujejo. Pravno 
podlago za ta zakon daje XXX. zvezni amandma, po katerem federacija ureja 
le temeljna lastninskopravna razmerja in druga temeljna pravna razmerja, 
s katerimi se zagotavlja enotnost trga. 

Po predlogu zakona se začasno (za dobo 6 mesecev po njegovi uveljavitvi) 
prepoveduje promet s stavbnimi in kmetijskimi zemljišči, na katerih so ome- 
njeni škodljivi pojavi posebej občutni. Gozdna zemljišča niso predmet prepovedi 
po tem zakonu, ker zaradi gospodarjenja po gozdnih gospodarskih organizacijah 
z njimi ni mogoče tako špekulirati kot z drugimi zemljišči. 

Promet je začasno omejen z zemljišči, na katerih je lastninska pravica, 
kakor tudi na zemljiščih, na katerih je tako imenovana pravica uporabe. To 
pomeni, da prepoved velja tako za občane, civilnopravne osebe, društva, druž- 
benopolitične organizacije kot za organizacije združenega dela, druge samo- 
upravne organizacije in za posamezne organizacije, ki jim zakon daje lastnost 
pravne osebe. Promet je omejen med njimi in med enimi in drugimi. 

Izjema je le za družbenopolitične skupnosti in tiste organizacije združenega 
dela, ki so izrecno pooblaščenne za urejanje in oddajanje stavbnih zemljišč, 
oziroma za tiste družbenopravne osebe, ki so pooblaščene za gradnjo infra- 
strukturnih in vojaških objektov, kot so npr. bolnice, ceste, železnice ipd'. Te 
družbenopravne osebe lahko za namen graditve teh objektov nemoteno po- 
godbeno pridobivajo potrebna zemljišča, s čimer se zagotavlja nemoteno na- 
daljevanje že začetih gradenj kot tudi bodoče gradnje omenjenih nujno po- 
trebnih objektov. 

Nadaljnja izjema je promet s kmetijskimi zemljišči, če se tak promet izvrši 
med kmeti, pri katerem je kupec kmet, če so izpolnjeni obvezni pogoji: 

1. da kupec še naprej uporablja zemljišče za kmetijsko obdelavo, 
2. da je po sprejeti urbanistični dokumentaciji tako zemljišče tudi v bodoče 

namenjeno za kmetijsko dejavnost. 
S pojmom prometa je mišljen vsak prost promet z zemljišči, t. j. odplačni 

in neodplačni (prodaja in nakup, zamenjava, daritev). 
Ne glede na gornje omejitve prometa pa zakon ne posega v sfero prido- 

bivanja zemljišč z restrikcijskimi merami, t. j. za zadovoljevanje tistih potreb, 
kjer splošni interes narekuje določeno dejavnost (razlastitev, arondacija, ko- 
masacija in drugi ukrepi). 

Izrecno se opozarja, da je mogoč pogodbeni prenos nepremičnin v družbeno 
lastnino iz naslova razlastitve, s čimer se omogoča hitrejše pridobivanje po- 
trebnih zemljišč. Tak nadomestni promet nadzoruje za premoženjsko pravne 
zadeve pristojni občinski upravni organ, kjer nepremičnina leži. Vsaka druga 
pogodba, sklenjena v nasprotju z določbami tega zakona, pa nima nobenega 
pravnega učinka. Na to bodo po uradni dolžnosti pazila zemljiškoknjižna so- 
dišča, za premoženjskopravne zadeve pristojni občinski upravni organi ter 
občinska javna pravobranilstva, ki so mu s tem zakonom dane posebne naloge. 

Da bi se zagotovilo dosledno izvajanje zakona, je bilo potrebno urediti tudi 
vprašanje zemljiškoknjižnega prenosa lastnine oziroma pravica uporabe. Le-ta 
ni dovoljen, za čas, ko zakon velja. Predlog za zemljiškoknjižni prenos, vložen 
pri zemljiškoknjižnem sodišču po uveljavitvi tega zakona, se ne izvede. Kljub 
temu pa je zemljiškoknjižni prenos mogoč za tiste pogodbe, ki so bile sklenjene 
še pred uveljavitvijo tega zakona. Eventualne zlorabe tega določila, npr. z 
antidatiranjem pogodb pa zakon preprečuje z določbo, da morajo biti podpisi 
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na pogodbi legalizirani pred pristojnim sodiščem splošne pristojnosti že pred 
uveljavitvijo tega zakona. Pogodbe, sklenjene pred uveljavitvijo tega zakona, 
se torej lahko zemljiškoknjižno izvajajo, vendar le pod omenjenim pogojem. 
Zemljiškoknjižni vpis, opravljen v nasprotju z določbami tega zakona, nima 
nobenega pravnega učinka. Tudi na to morajo po uradni dolžnosti paziti 
zemljiškoknjižna sodišča, za premoženjsko pravne zadeve .pristojni občinski 
upravni organi kakor tudi javna pravobranilstva. 

Dosledno izvajanje zakona pa zagotavljajo tudi kazenske določbe. Kazni 
so prirejene za družbenopravne, civilnopravne in fizične osebe. Razpon kazni 
je primeren, upoštevajoč namen kaznovanja in razloge generalne prevencije. 

Pravna varnost, predvsem pa potreba po nujni ureditvi področja prometa 
z zemljišči, narekuje časovno omejenost obravnavanega začasnega ukrepa. Cas 
6 mesecev je minimalno obdobje za ureditev odprtih zemljiških vprašanj tako 
na zveznem kot republiškem nivoju. 

Za izvajanje tega zakona niso potrebna posebna dodatna finančna sredstva, 
ker bodo naloge izvajali omenjeni pristojni organi v okviru svoje redne de- 
javnosti. 

Uvodoma pojasnjena situacija narekuje takojšen sprejem in takojšnjo 
uveljavitev tega zakona, zaradi česar naj zakon začne veljati z dnem objave 
v Uradnem listu SRS. 

POROČILO 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji 23. de- 
cembra 1971 obravnavala predlog zakona o začasni prepovedi prometa *z 
zemljišči, ki ga je skupščini SR Sloveniji predložil izvršni svet, s predlogom, 
da se ta zakon obravnava po hitrem postopku. 

V načelni razpravi je komisija ugotovila, da s predlogom tega zakona ne 
posegamo v zakonodajno pristojnost federacije, ki izhaja iz tretje podtočke 2. 
točke XXX. amandmaja k zvezni ustavi. Ta določa, da federacija ureja le 
temeljna lastninskopravna razmerja in druga temeljna pravna razmerja, s ka- 
terimi se zagotavlja enotnost trga. Nadalje določa, da ureja pogodbena in 
druga obligacijska razmerja na področju prometa blaga in storitev. 

V nadaljevanju razprave je komisija poudarila, da je predlagani ukrep 
nujen iz razlogov, ki jih predlagatelj navaja v obrazložitvi. 

Pri podrobni obravnavi besedila predloga zakona so bili sprejeti naslednji 
amandmaji: 

K 1. členu.: V peti in šesti vrsti se besedilo »s stavbnimi in kmetijskimi 
zemljišči (v nadaljnjem besedilu: zemljišča)« nadomesti z besedama »z zem- 
ljišči«. 

Sprememba je utemeljena,, ker so s tem zajeta vsa zemljišča in ne samo 
stavbna in kmetijska (posebej to velja za gozdna zemljišča). 

K 2. členu : Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:. 
»-Določbe tega zakona tudi ne veljajo za promet s kmetijskimi zemljišči, 

če jih pridobi kmet, ki se izključno ukvarja s kmetijstvom, če bo ta zemljišča 
uporabljal za kmetijsko obdelavo in če so zemljišča po sprejetem urbanističnem 
dokumentu tudi v bodoče namenjena za kmetijstvo.« 

Sprememba je utemeljena iz naslednjih razlogov: Promet z zemljišči je 
možen ne le na podlagi kupoprodajne pogodbe, temveč na podlagi drugih 
pogodb (darilna, primerjalna itd.). Dosedanje besedilo ni bilo dovolj jasno in 
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bi se lahko razumelo tudi v tem smislu, da gre lahko tudi za izpolnitev le 
dveh pogojev, ne pa vseh treh pogojev hkrati. Ostale spremembe so redakcij- 
skega značaja. 

K 9. členu : Besedilo »z dnem objave« naj se nadomesti z besedilom 
»naslednji dan po objavi«. 

Ta sprememba je potrebna glede na ustavno določbo 216. člena ustave 
SR Slovenije. 

St.: 465-2/71 
Ljubljana, 23. 12. 1971 

PREDLOG ZAKONA 

o posojilu SR Slovenije za konverzijo investicijskih kreditov 
časopisnega in grafičnega podjetja »Delo« v Ljubljani 

1. člen 

SR Slovenija bo zagotovila iz svojih sredstev za izravnavanja v gospo- 
darstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti časopisnemu in 
grafičnemu podjetju »Delo« v Ljubljani posojilo v znesku 16 000 000 din za 
konverzijo dela kreditov, ki jih je najelo to podjetje za modernizacijo in raz- 
širitev svojih grafičnih zmogljivosti. 

2. člen 

Posojilo bo dano s 5 "Vo. obrestmi in bo izplačano v štirih enakih obrokih 
po 4 000 000 din v letih 1972 do 1975; obresti se bodo pripisovale glavnici po 
enostavnem obrestnem računu. 

3. člen 

Časopisno in grafično podjetje »Delo« v Ljubljani mora vrniti posojilo v 
osmih enakih letnih anuitetah s pripisanimi interkalarnimi obrestmi; prva 
anuiteta dospe v plačilo 1. decembra 1976. leta, zadnja pa 1. decembra 1983. leta. 

4. člen 

Za izvedbo tega zakona bo sklenjena pogodba med Socialistično republiko 
Slovenijo ter časopisnim in grafičnim podjetjem »Delo« v Ljubljani; s to 
pogodbo bodo natančneje določeni namen uporabe posojila ter način izplačila 
in način vračanja posojila. 

Za Socialistično republiko Slovenijo bo sklenil pogodbo republiški sekretar 
za finance. 

5. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Izvršni svet skupščine SRS je na osnovi razprav v skupščinskih organih 
o predlogu za sprejetje zakona o konverziji investicijskih kreditov za ĆGP 
»Delo« v Ljubljani in na osnovi stališča republiške konference Socialistične 
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zveze delovnega ljudstva Slovenije in na osnovi gradiva ČGP »Delo« ugotovil, 
da je v predlogu zakona nakazana konverzija dela anuitet po bančnih kreditih 
CGP »Delo«, prispevek republike, ki ga je iz sredstev za izravnavanje v gospo- 
darstvu utemeljeno izvršiti. 

Ta predlog je bil sprejet kot osnutek zakona na gospodarskem zboru dne 
6. 10. 1971 in na republiškem zboru skupščine SR Slovenije dne 19. 10. 1971 
brez pripomb. 

V bilanci sredstev za leto 1972 kot tudi za srednjeročno obdobje je ob- 
veznost iz tega zakona zajeta med predlogi novih obveznosti republike za 
naslednje leto iz sredstev republike za izravnavanja v gospodarstvu in za 
pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti. 

CGP »Delo« republika s sprejetjem tega zakona daje le delno kompen- 
zacijo za nekrite stroške, ki jih ima to podjetje z izdajo poltično-informativnega 
tiska, še posebej pa z dnevnikom »Delo«. 

S konverzijo se le delno znižujejo v naslednjih poslovnih letih pogodbene 
obveznosti CGP »Delo«, zaradi razlike med bančno obrestno mero in pred- 
lagano 5 «/o obrestno mero za dolg, ki se konvertira. 

S predlagano konverzijo v skupnem znesku 16 milij. dinarjev razbre- 
menjujemo v likvidnostnem pogledu CGP »Delo«, ki bo prejemalo sredstva po 
4 milij. letno v času od 1972. leta naprej, s 5 % letno obrestno mero. Podrob- 
nejši podatki o črpanju sredstev republike in obveznosti CGP »Delo« za vra- 
čanje kredita so razvidni iz naslednjih podatkov: 

v 000 din 

fj.2 -E 
g> g o> « grt C g Obveznosti podjetja »Delo« 
.S3 tc h mi! po konverziji do SRS 

Leto SSj; >   
SS? > Sra ° o, skupaj Glav- obresti §•■3 8 > 2"> " anuiteta niča Obresti 
a bi-o S S- SS S« $tJ 53 £ 5"53 

,;9njrj iS** On .5 N w HO 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

14 983 
15 883 
14 445 
14 372 
14 300 

4 000 
4 000 
4 000 
4 000 

200 
400 
600 
800 

4 200 
8 600 

13 200 
18 000 

2 757 
2 757 
2 757 
2 757 
2 757 
2 757 
2 757 
2 778 

1 932 
1 954 
2 052 
2 154 
2 262 
2 375 
2 493 
2 778 

825 
803 
705 
603 
495 
382 
264 

16 000 2000 18 000 22 077 18 000 4077 
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POROČILA 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora — poročilo 
z dne 8. 12. 1971, št. 420-35/71. 

Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 16. 12. 1971, 
št. 420-35/71 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
13. 12. 1971, št. 420-35/71. 

PREDLOG ODLOKA 
o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji konvencije med vladama 
SFR Jugoslavije in Republike Francije o pristojnosti in o zakonu, 

ki se uporablja na področju osebnih in družbenih razmerij 

Na podlagi 6. točke XXX. in 1. točke XXXV. amandmaja k ustavi SFR 
Jugoslavije, 1. odstavka 1. točke in 1. odstavka 2. točke VII. amandmaja k 
ustavi SR Slovenije ter v zvezi z določbo četrtega odstavka 241. člena poslovnika 
skupščine SR Slovenije je skupščina Socialistične republike Slovenije na seji 
republiškega zbora sprejela 

ODLOK 
o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji konvencije med vladama 

SFR Jugoslavije in Republike Francije o pristojnosti in o zakonu, 
ki se uporablja na področju osebnih in družinskih razmerij 

Daje se soglasje k predlogu zakona o ratifikaciji konvencije med vladama 
SFR Jugoslavije in Republike Francije o pristojnosti in o zakonu, ki se upo- 
rablja na področju osebnih in družinskih razmerij, ki je bila podpisana dne 
18. 5. 1971 v Parizu. 

OBRAZLOŽITEV 

Dne 18. 5. 1971 sta vladi SFR Jugoslavije in Republike Francije podpisali 
konvencijo o pristojnosti in o zakonu, ki se uporablja na področju osebnih in 
družinskih razmerij. Ta konvencija je bila podpisana s ciljem vzajemnega 
reguliranja osebnih in družinskih razmerij. Tako sta se vladi podpisnici spo- 
razumeli o vprašanjih poslovne sposobnosti njunih državljanov, o sklenitvi in 
razvezi zakonske zveze in o temeljnih odnosih in razmerjih med starši in 
otroki. 

Osebni status in poslovna sposobnost fizičnih oseb se regulira z zakonom 
države podpisnice konvencije, katere državljan je ta oseba. 

Glede sklenitve zakonske zveze je določeno, da se uporablja zakon države, 
katere državljan je oseba, ki želi skleniti zakonsko zvezo. Za osebne in pre- 
moženjske odnose med zakonci se bo uporabljal nacionalni zakon, če sta za- 
konca istega državljanstva, v nasprotnem primeru pa zakon, ki velja na 
področju stalnega bivališča zakoncev ali zadnjega skupnega bivališča. Spori 
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med. zakonci o osebnih in premoženjskih razmerij se bodo reševali pred sodišči, 
na katerih področju imata zakonca stalno bivališče najmanj leto dni ali zadnje 
skupno bivališče. 

Za razvezo zakonske zveze in glede pravnih posledic razveze se bo upo- 
rabljal nacionalni zakon zakoncev, če sta istega državljanstva, v nasprotnem 
primeru pa zakon, ki velja na področju skupnega ali zadnjega skupnega bi- 
vališča. 

V poglavju o razmerju med starši in otroki so zajete določbe o pozakonitvi, 
o odnosih med zakonskimi otroci in starši, o ugotavljanju očetovstva izven 
zakona rojenih otrok in pogojih za posvojitev mladoletnih otrok, poleg tega pa 
je še urejena pristojnost sodišča za reševanje sporov, ki bodo nastali na tem 
področju. 

Po določilih XXX. in XXXV. amandmaja k ustavi SFR Jugoslavije je 
federacija tista, ki določa politiko mednarodnih odnosov, ki skrbi za njeno iz- 
vajanje iri ki sklepa ter ratificira mednairodne pogodbe in zagotavlja njihovo 
izvrševanje, pri tem pa je potrebno soglasje republiške skupščine, ker ratifi- 
kacija omenjene konvencije nalaga republiki določene obveznosti — skladnosti 
republiške rodbinske zakonodaje z omenjeno konvencijo. 

Glede na tak položaj je odbor po razpravi sprejel sklep, s katerim predlaga 
republiškemu zboru, da sprejme odlok o soglasju k predlagani konvenciji, 
republiškemu sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo, ki bo pripravil 
osnutek kompleksne ali posamične rodbinske zakonodaje, pa se nalaga, da pri 
sestavi zakonskega osnutka upošteva določbe podpisane konvencije in skrbi za 
to, da zakonski predpisi ne bodo v nasprotju z določbami ratificirane kon- 
vencije. 

POROČILA 

Odbor za socialno in otroško varstvo socialno-zdravstvenega zbora — 
poročilo z dne 22. 11. 1971, št. 402-170/71 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
24. 11. 1971, št. 402-170/71 

PREDLOG ODLOKA 
o potrditvi finančnega načrta sklada Borisa Kidriča za leto 1971 

Na podlagi 149. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 58. člena 
zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 26-148/70) je skupščina 
SR Slovenije na seji republiškega zbora in na seji prosvetno-kultumega zbora 
sprejela 

ODLOK 

o potrditvi finančnega načrta sklada Borisa Kidriča za leto 1971 

Potrdi se finančni načrt sklada Borisa Kidriča za leto 1971, ki ga je sprejel 
upravni odbor sklada Borisa Kidriča na seji 12. julija 1971 in ki izkazuje 
dohodke v znesku 118 328 990 din ter izdatke v enaki višini. 
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OBRAZLOŽITEV 

Odbor .za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji 10. decembra 
1971 obravnaval finančni načrt sklada Borisa Kidriča, ki ga je skupščini SR 
Slovenije poslal v potrditev upravni odbor sklada Borisa Kidriča. 

V načelni razpravi je odbor ugotovil, da je bil upravni odbor sklada, 
dolžan v smislu določb zakona o financiranju družbenopolitičnih skupnosti 
predložiti skupščini SR Slovenije finančni načrt sklada že na začetku leta. 
Finančni načrt je sprejel upravni odbor 12. julija 1971, skupščini SR Slovenije 
pa je bil poslan 7. septembra 1971. Odbor za prosveto in kulturo je o njem 
razpravljal na prvi naslednji seji 29. septembra 1971. Tedaj je odbor odložil 
obravnavo zaradi zelo pomanjkljive pismene obrazložitve. Dodatna obrazložitev 
je bila poslana skupščini SR Slovenije 1. decembra 1971. Glede na to je odbor 
najprej razpravljal o vprašanju, ali naj sploh razpravlja o finančnem načrtu 
in ali naj predlaga odlok o njegovi potrditvi ali pa naj predlaga zboru za- 
vrnitev soglasja, ker je finančni načrt dejansko že izvršen. 

Odbor je ocenil, da je za takšno ravnanje upravnega odbora delno opravič- 
ljiva okoliščina v tem, da je bil odpravljen zvezni sklad za financiranje znan- 
stvenih dejavnosti in je bilo šele sredi leta znano, kolikšna sredstva ukinjenega 
zveznega sklada bodo prešla na republiko oziroma na sklad Borisa Kidriča. 
Sklad Borisa Kidriča je namreč moral prevzeti tudi skrb za tista področja in 
naloge, ki so bila doslej financirana od zveznega sklada. Ne glede na to je 
odbor mnenja, da bi upravni odbor sklada lahko prej predložil finančni načrt, 
ga tehtno obrazložil in utemeljil vzroke za takšno zakasnitev. 

V razpravi o samem finančnem načrtu je: odbor ugotovil, da bi morala biti 
njegova obrazložitev zasnovana bolj problemsko in ne zgolj računsko-formalno. 
Ze ta obrazložitev kaže na določene probleme na tem področju, ki jih ne more 
rešiti samo upravni odbor sklada. S tem v zvezi je bilo opozorjeno na problem 
o nadaljnjem razvoju in programski usmerjenosti inštituta Jožef Štefan. Ta 
inštitut glede na naravo raziskovalnega dela sicer ne porabi veliko sredstev, 
je pa njegova finančna postavka relativno zelo visoka v primerjavi s celotnimi 
sredstvi sklada in v primerjavi s sredstvi, ki jih dobijo drugi inštituti. Odbor 
je že ob obravnavi zaključnega računa sklada Borisa Kidriča za leto 1970 
predlagal, naj o nadaljnjem razvoju tega inštituta razpravlja izvršni svet in 
morebiti tudi skupščina SR Slovenije. 

Iz finančnega načrta in iz njegove obrazložitve ni razvidna politika uprav- 
nega odbora sklada do raziskovalnega dela na področju biotehniških ved, 
čeprav je odbor ob obravnavi zaključnega računa sklada za leto 1970 posvetil 
temu področju posebno pozornost. Tedaj je bilo ugotovljeno, da se pri nas 
v primerjavi z drugimi državami zanemarja financiranje raziskovalnega dela 
na področju biotehniških ved. Zlasti zahodnoevropske države so prav s pove- 
čanimi vlaganji javnih sredstev bistveno izboljšale proizvodne rezultate in so 
v kratkem času postale celo izvoznice nekaterih pridelkov. Odbor je opozoril, 
da so akti skupščine SR Slovenije o politiki na področju kmetijstva naglasili 
potrebo po večjih vlaganjih v znanstveno-raziskovalno delo. V razpravi o tem 
vprašanju je bila potreba o posebnem obravnavanju tega področja v okviru 
sklada utemeljena tudi s tem, da na tem področju zaradi objektivnih okoliščin 
ni mogoče angažirati toliko sredstev kot na področju tehniških ved. Relativna 
majhnost kmetijskih delovnih organizacij in razdeljenost kmetijstva v družbeni 
in zasebni sektor onemogoča vračunavanje stroškov za raziskovalno delo v 
ceno proizvodov. 
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Iz finančnega načrta bi morala biti razvidna bolj konkretna programska 
usmerjenost upravnega odbora sklada, na primer kolikšna sredstva namenja 
posameznim področjem, metode spodbujanja neposrednih interesentov za vla- 
ganje sredstev v lastne raziskovalne projekte. 

Ker odbor ni imel bistvenih vsebinskih pripomb k delu upravnega odbora 
sklada, je zavzel stališče, naj skupščina SR Slovenije potrdi finančni načrt 
sklada Borisa Kidriča za leto 1971. 

Hkrati je odbor sprejel tudi sklep, naj upravni odbor sklada, takoj potem 
ko bodo znani dohodki sklada za leto 1972, predloži skupščini SR Slovenije 
finančni načrt sklada za leto 1972 in to v roku, ki ga določa zakon o financi- 
ranju družbenopolitičnih skupnosti. Upravni odbor sklada naj predloži finančni 
načrt v taki obliki, da bo razvidna raziskovalna politika sklada, poraba repu- 
bliških družbenih sredstev in obseg ter način angažiranja sredstev drugih 
družbenopolitičnih skupnosti in delovnih organizacij. 

POROČILA 

Odbor za znanstveno-raziskovalno delo prosvetno-kulturnega zbora — po- 
ročilo z dne 13. 12. 1971, št. 400-21/71. 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
17. 12. 1971, št. 400-21/71 

PREDLOG 
družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje splošne 

in kolektivne porabe v letu 1972 

Splošna in kolektivna poraba zajemata znaten del družbenega proizvoda 
in zato pomembno vplivata na družbenoekonomske odnose. Za skladnejše 
odnose in za postopno stabilizacijo gospodarstva in drugih področij javnega 
delovanja je nujno potrebno družbenoekonomsko in materialno opredeliti tako 
vire dohodkov javnega financiranja kakor tudi njihovo namembnost. 

Izvršni svet SR Slovenije daje na podlagi »Stališč SR Slovenije o nadaljnjih 
ukrepih, ki so potrebni na področju gospodarstva in negospodarstva za stabi- 
lizacijo«, ki jih je sprejela skupščina SR Slovenije na zasedanjih dne 19. 10. 
1970 in na podlagi »Ocene gospodarskega razvoja 1971—72«, ki je priložena 
gradivu, 

PREDLOG 

družbenoekonomskih in finančnih izhodišč za financiranje splošne 
in kolektivne porabe v letu 1972 

I. Splošna družbenoekonomska usmeritev in predpostavke bilančnih 
odnosov 1972 

Za leto 1972 so za oblikovanje politike javnega financiranja v Sloveniji 
pomembni zlasti: 

— Osnovni cilji ekonomske politike za leto 1971 ostajajo v veljavi tudi za 
družbenoekonomski razvoj v letu 1972, ker je treba uresničiti postopno stabili- 
zacijo. 
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— Zagotoviti moramo takšna delitvena razmerja, da bo osebna poraba 
rasla počasneje kot družbeni proizvod. 

— Povečanje zveznih proračunskih izdatkov mora biti manjše od porasta 
družbenega proizvoda v merilu Jugoslavije; osnova za prispevek republike naj 
bo družbeni proizvod vsega gospodarstva. 

— Tudi na območju SR Slovenije mora vsa splošna in kolektivna poraba 
rasti počasneje od družbenega proizvoda in le v okviru razpoložljivih sredstev. 
Pri tem ima prednost kritje primanjkljaja in dolgov, za kar je porabiti tudi 
presežke in imobilizirana sredstva iz leta 1971. 

— V pogojih razvoja je treba vzdrževati takšno ravnovesje med gospo- 
darstvom in negospodarstvom, da se v letu 1972 obremenitve gospodarstva 
relativno ne bodo povečale. 

— Enaka načela veljajo tudi za politiko javnega financiranja na ravni 
republike, pri čemer je potrebno posebej obravnavati prenesene obveznosti 
federacije ter opredeliti obseg porabe v zvezi z novo prevzetimi funkcijami 
v skladu z realnimi možnostmi, ki izhajajo iz stabilizacijske usmeritve. 

— Ker je politika delitve osebnih dohodkov ena temeljnih predpostavk 
oblikovanja dohodkov in izdatkov bilanc javnega financiranja, predpostavljamo, 
da bodo v okviru družbenega dogovora o delitvi osebnih dohodkov za leto 1972 
uveljavljene omejitve, ki bodo v globalu zagotovile najmanj za 1 % počasnejšo 
rast mase osebnih dohodkov v primerjavi s pričakovanim nominalnim porastom 
družbenega proizvoda. 

— Projekcija osnovnih kazalcev razvoja bi bile ob takšni ekonomsko- 
politični usmeritvi videti takšna:* 

1971 1972 
— stopnja rasti v odstotkih     

1970 1971 

Družbeni proizvod — realna rast 10,0 6,5 
v tem: družbeni sektor 10,5 6,8 

Cene DP — implicitni deflator 16,0 12,0 
Družbeni proizvod — norriinalna rast 27,6 19,0—20 

v tem: družbeni sektor 28,2 19,6 
Število zaposlenih v družbenem sektorju 5,5 2,0 
Produktivnost dela v družbenem sektorju (DP na zapo- 
slenega) 4,7 4—5 
Cene življenjskih potrebščin 15,0 14,0 
Sklad neto OD v družbenem sektorju — nominalna rast 25,0 18,0—19 
Nominalni OD na zaposlenega 18,5 15,7 
Realni OD na zaposlenega 3 1,5 

Ocenjeni porast življenjskih stroškov za 14 ,fl/o predpostavlja dosedanji režim 
cen izdelkov za žitarice, sladkor in olje. Eventualna ukinitev kompenzacij v 
zvezi s prometom teh proizvodov bi povzročila nadaljnje povečanje življenjskih 
stroškov najmanj za 1 %>, to je na ca. 15 % na poprečje v letu 1972 in zaradi tega 
rast realnih osebnih dohodkov na okoli 0,5 ®/o, kar je manj, kot je znašala rast 
realnih osebnih dohodkov leta 1971 (3%) in kot bo predvidoma znašal porast 
produktivnosti dela v letu 1972 (4 do 5 °/o). 

* Predpostavke projekcije razvoja za leto 1972 je širše obdelal zavod SRS za 
planiranje v priloženem gradivu »Ocena gospodarskega razvoja SRS v letu 1972«. 
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— Pri oceni posameznih virov dohodkov je potrebno upoštevati, da bo 
masa osebnih dohodkov v letu 1972 porasla za ca. 18%,'torej za ca. 1% manj, 
kot bo porasel družbeni proizvod. Promet blaga in storitev, ki je obremenjen 
s prometnim davkom, bo porastel za okoli 18 % do 19'% in to predvsem zaradi 
povečanih cen, manj pa zaradi porasta fizičnega osebnega blagovnega prometa. 
V oceni realizacije prometnih davkov je treba upoštevati tudi povečanje pro- 
metnih davkov iz leta 1971, ki je bilo letos namenjeno za kritje kompenzacij 
na ravni federacije. 

— Ostali viri dohodkov bodo ocenjeni na podlagi pričakovane realizacije 
iz leta 1971, sprememb davčne zakonodaje in ob upoštevanju gospodarskih 
razmer v letu 1972 ter nadaljnjega zboljšanja delovanja davčnih služb in zato, 
preciznejšega ugotavljanja davčnih osnov ter uspešnejše izterjave. 

— Davčna zakonodaja bo še pred koncem leta 1971 prilagojena ustavnim 
amandmajem. Pri tem bodo upoštevana družbenoekonomska in socialnopo- 
litična stališča, sprejeta na konferencah družbenopolitičnih organizacij repu- 
blike, zlasti zadnje konfrence ZKS. 

— Pospešeno bo delo na pripravah za radikalnejše vsebinske spremembe 
sistema družbenih obveznosti organizacij združenega dela in obveznosti delov- 
nih ljudi. Vključno s širšo javna razpravo o vsebinskih spremembah davčnega 
sistema bi morali že v prvem polletju 1972 ustvariti pogoje za njihovo uzako- 
nitev. 

— Imobilizirana sredstva iz leta 1971 na podlagi limita 10,8 % porasta 
prispevka iz osebnega dohodka, prometnih davkov in taks v letu 1972 ne bodo 
sproščena. Uporabiti jih je mogoče za kritje dospelih in neplačanih obveznosti 
na podlagi zakona o evidentiranju in poravnavi obveznosti družbenopolitičnih 
in samoupravnih skupnosti ter za poravnavo obveznosti izvenproračunske bi- 
lance federacije, prenesene na SR Slovenijo. 

— V razporedu sredstev mora biti dan poseben poudarek tistim področjem 
družbenega delovanja, od katerih je predvsem odvisno postopno zmanjševanje 
socialnih razlik. Zato naj se predvidi sorazmerno večji porast sredstev za 
invalidsko-pokojninsko zavarovanje in sredstev za otroško varstvo, tako da bo 
omogočena izvedba programa znatnega povečanja otroških dodatkov, ki ga 
v posebnem gradivu podrobneje razlaga republiška skupnost otroškega varstva. 

— Na vseh drugih področjih javnih služb naj se omogoči porast sredstev za 
osebne dohodke za okoli 15 %. Z neposrednimi ukrepi je treba zagotoviti nji- 
hovo racionalnejše delovanje in stimulirati kvaliteto, učinkovitost ter odgovor- 
nost pri delu. 

— V okviru bilančnih možnosti je potrebno izven splošnega okvira sredstev 
za izobraževanje dati prednost nekaterim najnujnejšim naložbam za zboljšanje 
materialnega položaja visokega in strokovnega šolstva. 

— Zaradi prenehanja sistema zveznih intervencij v gospodarstvu je po- 
trebno zagotoviti dosledno izvrševanje vseh na SR Slovenijo prenesenih kon- 
kretnih obveznosti. 

— Zaradi spremenjenih pristojnosti federacije je treba na novo oblikovati 
sistem prelivanj in izravnav v gospodarstvu na način, ki ustreza našim raz- 
vojnim potrebam in ciljem družbenega in gospodarskega razvoja, zlasti pa: 

a) v okviru bilančnih možnosti je treba zagotoviti učinkovit sistem stimu- 
lacije izvoza, posebno z ustreznimi ukrepi kreditno-monetarne politike in 
politike diferenciranih obrestnih mer. 
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b) Čimprej je treba opredeliti sistem in ekonomske cilje gospodarskih 
intervencij republike na področju kmetijstva in gozdarstva. V okviru bilančnih 
možnosti je treba leta 1972 zagotoviti sredstva za ukinjene regrese in premije 
ter olajšave obrestne mere pri obratnih kreditih. Kompleksnejše srednjeročne 
ukrepe pa je treba zasnovati predvsem na ustrezni opredelitvi kreditno- 
monetame politike in opredelitvi sredstev državnega kapitala, s katerim 
upravlja republika. 

c) Ker v letu 1971 prenehajo veljati začasne kompenzacije na ravni fede- 
racije za pšenico; sladkorno peso in oljarice, je treba rezervirati ustrezna 
sredstva v letu 1972. O uporabi teh sredstev bo odločeno, ko bodo sprejeta 
stališča o sistemu cen teh kmetijskih pridelkov in njihovih proizvodov. 

e) V sistemu stimuliranja naložb v turizem ni možno prevzeti dosedanjih 
zveznih metod, ki so praktično omogočale poslovanje izven dejanskih bilančnih 
možnosti. V vsebinskem pogledu morajo oblike stimulacije zagotavljati racio- 
nalno širitev kapacitet deviznega turizma, v bilančnem pogledu pa morajo 
dosledno upoštevati dane okvire letnih in srednjeročnih bilanc javnega finan- 
ciranja. V okviru bilančnih možnosti je 1. 1972 z olajšavami obrestnih mer 
treba zagotoviti predvsem dokončanje že začetih objektov. 

d) Na področju prelivanj in izravnav v prometu, ki jih s sredstvi javnega 
financiranja opravlja SR Slovenija, je treba v bilančnem pogledu zagotoviti 
polno kritje vseh že sprejetih obveznosti. Nekateri novi problemi, ki nastopajo 
pri ZŽTP, bodo reševani med letom 1972, deloma tudi z ukrepi kreditno- 
monetarne politike NB Slovenije. Ugotovljene podražitve pri izgradnji ceste 
Vrhnika—Postojna bodo pokrite iz povečanega priliva sredstev od prodaje 
pogonskih goriv in povečanih taks na motorna vozila, deloma pa tudi s pre- 
mostitvenimi krediti. Bilančne možnosti 1972 ne omogočajo povečanega anga- 
žiranja sredstev javnega financiranja za prelivanja v prometu. 

— Saldo obveznosti, ki bo z likvidacijo izvenproračunske bilance federacije 
prenesen na SR Slovenijo za leto 1971—1972, bo poravnan v skladu s določili 
zakonskih predpisov iz: 

— imobiliziranih sredstev in morebitnih presežkov sredstev republiškega 
proračuna v letu 1971; 

— imobiliziranih sredstev občinskih proračunov v letu 1971; 
— imobiliziranih sredstev samoupravnih skupnosti v letu 1971. 
Za kritje teh obveznosti bo uporabljen sorazmerni del navedenih virov, 

potem ko bodo v breme teh imobiliziranih sredstev poravnane morebitne za- 
padle, vendar neplačane obveznosti, ki bodo ugotovljene po postopku, ki ga 
predvideva zakon o evidentiranju in poravnavi obveznosti družbenopolitičnih 
in samoupravnih skupnosti. 

— Z republiškim zakonom bo določena namembnost imobiliziranih sred- 
stev splošne in kolektivne porabe iz leta 1971 ter način poravnave obveznosti, 
ki jih SR Slovenija prevzema z odpravo izvenproračunske bilance federacije. 

— Republiški proračun, posebni račun za izravnave in prelivanja v gospo- 
darstvu in finančni načrti samoupravnih skupnosti, glede katerih so s predpisi 
določene pristojnosti skupščine SR Slovenije, morajo biti glede izvirnih do- 
hodkov za leto 1972 sestavljeni v skladu s temi izhodišči in bilanco sredstev 
ter obveznostmi republike za leto 1972. 

— Vsi uporabniki sredstev republiškega proračuna, posebnega računa za 
prelivanja in izravnave v gospodarstvu in samoupravnih skupnosti morajo ob- 
seg svojih dejavnosti zasnovati samo v okviru dejansko razpoložljivih sred- 
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stev, ne smejo se zadolževati ter morajo zagotoviti popolno likvidnost finančnih 
obveznosti, ki jih sprejemajo. 

* * * 

Predlagana izhodišča pomenijo zaustavljanje prevelikega obsega porabe 
K vsemi inflacijskimi posledicami in prvi začetni premik v delitvi družbenega 
proizvoda v korist proizvodnje. Predlog izhodišč je izdelan ob upoštevanju 
doslej znanih značilnosti gospodarske politike Jugoslavije v 1. 1972. Kolikor bi 
se v Jugoslaviji odločili za radikalnejši korak v smeri stabilizacije in omeje- 
vanja porabe, bi izvršni svet tako odločitev podprl in v skladu z njo dodatno 
predlagal dopolnitve in spremembe predloga bilančnih izhodišč za splošno in 
kolektivno porabo v 1. 1972. 

Od bolj ali manj odločnega preobrata k stabilizaciji bo verjetno odvisna 
tudi višina zveznega proračuna za leto 1972 in s tem tudi višina prispevka 
posameznih republik in pokrajin za potrebe federacije. V tem predlogu je 
upoštevan prispevek SR Slovenije v višini 2000 milijonov din. Ker višina kakor 
tudi osnova za prispevek republik in pokrajin za potrebe federacije še nista 
znana, je to kalkulativna postavka, ki se lahko še zniža ali zviša in s tem tudi 
lahko povzroči presežek oziroma primanjkljaj, v predlagani bilanci, ki bi ga 
morali dodatno izravnati. 

II. Bilanca sredstev in obveznosti 

1. Sredstva javnega financiranja 1972 
Na podlagi opisanih predpostavk bodo sredstva, razpoložljiva za javno 

financiranje, znašala: 

Ocena  1972_ Odnos do DP 
1971 1972 1971 1971 1972 

1. Na ravni republike 7 487,5 9 057,1 121 22,7 23,0 
od tega: 
a) Fiskalni dohodki 6 363,8 7 674,1 12,1 19,3 19,5 

— razpoložljivi 6,171,6 7 674,1 126 18,7 19,5 
— imobilizirani 192,2 — 

b) Namenska 
sredstva 
republiških 
skladov 360,4 479,0 133 1,1 1,2 

c) Obvezni depoziti 
in posojila 249,3 259,0 104 0,7 0,7 

d) Sklad za 
nerazvite 
republike in 
pokrajine 514,0 645,0 126 1,6 1,6 

2. Na ravni občin 3 146,5 3 656,5 116 9,6 9,3 
a) Fiskalni dohodki 3 073,9 3 568,5 116 9,4 9,1 

— razpoložljivi 2 669,5 3 568,5 134 8,2 9,1 
— imobilizirani 404,4 — 

b) Obvezna posojila 72,6 88,0 121 0,2 0,2 

Skupaj — vsa sredstva 10 634,0 12 713,6 120 32,3 32,3 

Skupaj — fiskalna sred. 9437,7 1,1 242,6 119 28,6 28,6 

Ce bodo odpravljene kompenzacije proizvajalcev žit, oljnih semen in 
sladkorne pese, ki so bile uvedene v 1. 1971, bodo na republiko preneseni tudi 
viri dohodkov, ki sedaj gredo za kritje kompenzacij. Ocenjujemo, da bodo ti 
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dohodki znašali okoli 65,9 milij. din in se bodo odražali v povečani realizaciji 
prometnih davkov; v potrebnem obsegu pa bo formiran nov sklad, ki bo služil 
za finančno izravnavo posledic morebitno ukinjenih kompenzacij proizvajalcem- 

Iz pregleda je vidna razmejitev sredstev javnega financiranja na sredstva, 
o katerih se odloča na ravni republike in na ravni občin. Ker bodo občinske 
skupščine same, na način, ki ustreza njihovim potrebam, izdelale svoje bilančne 
preglede, v nadaljevanju obravnavamo le sredstva, o katerih se odloča na 
ravni republike. 

Pri fiskalnih dohodkih, ki pripadajo republiki po sedaj veljavnih stopnjah 
prispevkov, davkov, taks in nekaterih drugih manj pomembnih proračunskih 
dohodkov, je pomembno, da bodo »razpoložljiva« sredstva v letu 1972 porasla 
za okoli 26 % glede na leto 1971, ko so bili nekateri viri fiskalnih dohodkov 
omejeni z limitom 10,8. Med fiskalnimi sredstvi je upoštevan tudi prenos 
sredstev iz zveznega proračuna za financiranje invalidnin in beneficiranih 
pokojnin. Ta sredstva je v letu 1971 za 9 mesecev zagotavljala republika, za 
IV. trimesečje pa jih je prek republiškega proračuna zagotavljala federacija, 
v 1. 1972 pa jih bo v celoti zagotovila federacija. 

Ker so namenska sredstva republiških skladov in obvezna posojila oz. 
depoziti regulirani s posebnimi republiškimi predpisi, jih v nadaljnji razčlenitvi 
bilance ne upoštevamo. Obravnavamo le fiskalna sredstva, ki so glede na 
njihov obseg in način formiranja najpomembnejša. 

2. Kritje splošno družbenih potreb na ravni sedanjih pristojnosti republike 
Za doseganje predpostavljenih izhodišč splošno družbenega in gospodar- 

skega razvoja, ki bi naj zagotovila v letu 1972 stabilnejše odnose, je treba tudi 
glede zadovoljevanja potreb splošne in kolektivne porabe določiti okvire možne 
porabe v letu 1972. Tako kot bo potrebno z družbenimi dogovori ali z admini- 
strativnimi ukrepi zagotoviti naraščanje mase osebnih dohodkov v gospodarstvu 
na ravni pod porastom družbenega proizvoda, bodo podobni ukrepi potrebni 
tudi na področju izven gospodarstva. Globalno je želene proporce možno 
zagotoviti tudi z ustreznimi instrumenti razdelitve fiskalnih dohodkov in z 
limitiranjem prispevka iz osebnega dohodka. 

Za posamezna področja splošne in kolektivne porabe na ravni republike 
v letu 1972 naj bi veljali naslednji delitveni odnosi: 

„ Dohodki Orientacija 
■ I!,e"ilz- po veljavnih porabe Izdatkov instrumentih ,"-a 

1971 1079 izhodišča 
1972 

Indeks 
4 : 2 

Razlike 
h presežki 
- primanj- 

kljaj 

122 

199 
119 

+ 228 
(— 72,7) 

Sredstva iz 
fisikalnih virov 6 171,6 7 674,1 7 518,8 
Poraba: 
1. Vračanje sredstev 

v gospodarstvo 
prek posebnega 
računa za izravnave 
in prelivanja 
v gospodarstvu 
— že sprejete 

obveze 193,7 203,2 385,5 
Ostanek sredstev 5 977,9 7 470,9 7 133,5 

55 

—182,3 
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Dohodki Orientacija Razlike 
,e .,:z' po veljavnih porabe indeks + presežki izdatkov instrumentih ?? S..1}3 4:2 —primanj- 
1971 1972 . 1 1972 kl;ia:i 

2. Za kritje splošne 
porabe (družbene 
režije) 2 935,0 3 827,8 3 310,0 113 + 517,8 
Od tega: 
— kotizacija fed. 1 796,0 2 000,0 2 000,0 111 
— rep. proračun za 

sedanji obseg 
pristojnosti 
republike . 1 139,0 1 827,8 1310,0 115 

3. Za kolektivno 
porabo 3 042,9 3 643,1 3 823,3 126 
Od tega: 
— invalid, pok. zav. 2 115,5 2 496,3 2 569,0 121 (— 72,7) 
— otr. var. 197,0 260,4 367,9 187 —107,5 
— zaposlovanje 39,0 40,1 40,1 118 
— rep. izobraž. skup. 
a) sedanji obseg 

nalog 696,4 821,6 118 
b) razširjena dej. 

novi oddelki — 12,7 
c) povečana udeležba 

pri gradnji os. šol — 12,0 

Skupaj RIS 696,4 846,3 846,3 121 — 

3. Dodatne potrebe za splošno porabo in prelivanje v gospodarstvu 
Zaradi spremenjenih pristojnosti federacije so prenesene na republike 

nekatere nove obveznosti, ki se nanašajo delno na razbremenitev zveznega 
proračuna delno pa na prenehanje funkcij federacije glede finančnih inter- 
vencij v gospodarstvu. 

V manjšem obsegu pa so prisotne tudi nekatere druge obveznosti republike, 
ki sicer niso posledica spremenjenih pristojnosti federacije, so pa neodložljive 
za uveljavitev ciljev družbenega razvoja. 

Republiški proračun 
V mili j. din 

Prenos obveznosti iz zveznega proračuna (kulturni stiki s 
tujino, mednarodna pomoč in podobno 10 
— nove negospodarske investicije, ki jih v okviru rednih sred- 

stev republiškega proračuna ni mogoče zagotoviti 50 
od tega 
— delež republike pri financiranju strokovnega šolstva 16 
— investicije v visokem šolstvu, šolstvo narodnosti in po^ 

sebno šolstvo 27 
— investicije v kulturi 7 
— prispevek republike za pokojninsko zavarovanje kmetov 

in za priznavalnine kmetom-borcem 45 

Skupaj dodatne potrebe republiškega proračuna 105 
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Poseben račun za izravnave in prelivanja v gospodarstvu 

Odpravljanje bonifikacije v federaciji 

od tega: 
— premije za mleko 22,5 
— regresi za umetna gnojila 17,4 
— beneficirane obresti za obratne kredite v kmietijstvu 30 
— beneficirane obresti za investicijske kredite v turizem, 

plačljive vnaprej 40 
— beneficirane obresti za investicijske kredite v turizmu, 

plačljive ob dospetju anuitet 20 

Novi predlogi 

—• konverzija kreditov »Delo« 4 
— prispevek v republiški gozdni sklad 5 
Sklad za kompenzacijo zaradi povečanih odkupnih cen žitaric, ■ 
sladkorne pese in oljaric 

4. Uskladitev sredstev in obveznosti 1972 

129,9 

50 
188,9 

Obveznosti V milij. din Sredstva V milij. din 

1. Vračanje sredstev gospodarstvu 
— že sprejete obveznosti 
—• dodatne obveznosti 
Od tega: potrebe, ki nadomeščajo 
ukinjene zvezne beneficije 
— novi zahtevki 
— fond za kompenzacijo 
Skupaj poseben račun za 
izravnave in prelivanja 
v gospodarstvu 

2. Splošna poraba: 
—- kotizacija federacije 
— republiški proračun 
— za sedanji obseg pristojnosti 
— za dodatne obveznosti 

3. Kolektivna poraba 
4. Sredstva rep. skladov 

— ceste 
— vode 
— energetika 
— skupne rezerve 

gospodarskih organizacij 
5. Fond za nerazvite republike 

385,5 1. Fiskalni dohodki 
188,9 

2. Namenska sredstva 
129,9 skladov 

9,0 
50,0 3. Sredstva za ukinjene 

kompenzacije 

7 674,1 

1 383,0 

65,9 

574,4 
3 415,0 
2 000,0 
1415,0 
1 310,0 

105,0 
3 823,3 

738,0 
330,9 
62,1 

213,0 

132,0 
645,0 

4. Sredstva rezervnega 
sklada invalid, pok. 
zavarovanja — za 
kritje deficita pri 
zavarovanju 72,7 

Skupaj 9 195,4 9 195,4 

Tako usklajena bilanca na ravni republike kaže naslednjo udeležbo po- 
sameznih oblik porabe v družbenem proizvodu: 

55« 
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1971 
V milijonih 

1972 Indeks 
Družbeni proizvod 
Struktura porabe 
1. Prelivanja v gospodarstvo 

o/o od družb, proizvoda 
2. .Splošna poraba 

o/o od družb, proizvoda 
3. Kolektivna poraba 

o/o od družb, proizvoda 
4. Imobilizirana sredstva 

'%> od družb, proizvoda 
1 do 4 — Bruto obremenitev 

družbenega proizvoda 
2 do 4 — Neto obremenitev 

družbenega proizvoda 
(brez prelivanj 
v gospodarstvo) 

32 961,0 
100 "/o 
193,7 

0,6 «/o 
2 935,0 

8,9 «/o 
3 042,9 

9,2 o/o 
192,2 

0,6 »/o 

19,3 o/o 

18,7 % 

39 309,0 
100 */o 
574,4 

1,5 % 
3 415,0 

8,7 o/o 
3 823,3 

9,7 % 

19,9 0/o 

18,4 0/o 

119 

296 

116 

126 

Povečana skupna obremenitev družbenega proizvoda bo rezultat zgolj 
povečanih prelivanj fiskalno zbranih sredstev v gospodarstvu. 

Pomembno pa je, da obremenitev družbenega proizvoda s splošno in ko- 
lektivno porabo pada kljub močnejšemu povečanju obveznosti na področju 
socialne politike. 

Takšni odnosi pa bodo doseženi le v primeru, če bodo prispevki iz osebnega 
dohodka limitirani na ravni okoli 1 % pod porastom družbenega proizvoda. 

III. Izvenbilančne obveznosti in sredstva 

1. Prenos izvenproračunske bilance Jugoslavije na republike 
V pregledu obveznosti javnega financiranja niso upoštevane obveznosti, 

prenesene na SR Slovenijo z likvidacijo izvenproračunske bilance federacije. 
Ker še vedno niso razčiščene vse modalitete prenosa obveznosti, obsega pregled 
le začasne ugotovitve: 

1971 1972 1973 1974 1975 

Sredstva — skupaj 417,4 483,2 493,7 504,9 521,8 
od tega: 
— iz anuitet 281,2 298,0 300,0 296,0 295,0 
— druga sredstva 34,2 11,2 4,2 3,2 3,2 
— obresti NB 72,0 109,0 118,0 127,0 137,0 
— obresti od kred. skl. pasi. bank 30,0 65,0 71,5 78,7 86,6 
Obveznosti — skupaj 661,8 464,9 353,7 319,0 231,3 
od tega: 
— odplačilo inozemskih kreditov 273,0 251,0 171,0 178,0 120,0 
— odplačilo notran. posojil 159,1 109,5 104,8 70,0 39,7 
— druge obveznosti 229,3 104,4 77,9 71,0 71,6 
Saldo — primanjkljaj 244,4 18,3 140,0 185,9 290,5 

+ presežek — 
Saldo za 1971 in 1972 
Primanjkljaj 226,1 milij. 
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Po določbah pred kratkim sprejetega zakona o evidentiranju in poravnavi 
obveznosti družbenopolitičnih skupnosti mora republika zagotoviti kritje de- 
ficita iz določenih virov svojih sredstev takoj, ostanek pa z izdajo obveznic, 
plačljivih v dveh letih. 

Kritje primanjkljaja je mogoče doseči z delnim angažiranjem imobiliziranih 
sredstev iz 1. 1971. 

Na podlagi pričakovane realizacije prispevkov iz OD, prometnih davkov in 
taks v letu 1971 bi ob dosledni uveljavitvi predpisanega limita 10,8 % prišlo 
do izločitve sredstev pri naslednjih uporabnikih: 

1. Na ravni republike — skupaj 
Od tega: 
—- republiška skupnost otroškega varstva 
— republiška izobraževalna skupnost 
— republiški proračun 

2. Na ravni občin — skupaj 
Od tega: 
— občinski proračuni in temeljne izobraževalne skupnosti 140,2 mili j. 
— občinske skupnosti otroškega varstva 22,5 milij. 
— temeljne kulturne skupnosti 2,8 milij. 
— zdravstveno zavarovanje 238,9 milij. 

Vsi zavezanci po limitu 10,8 bi morali odgovarjajoče presežke dohodkov 
mesečno odvajati na posebne račune pri SDK. Izločanja ni pri zdravstvenem 
zavarovanju. Očitno je, da bi uveljavljeni limiti pri zdravstvenem zavarovanju 
povzročili znaten obseg neplačanih obveznosti. Zato so bili dani različni pred- 
logi, ki naj bi realneje opredelili to obveznost za zdravstveno zavarovanje, 
vendar doslej niso bile sprejete nikakršne dopolnitve predpisa. Ker zdravstveno 
zavarovanje troši sredstva nad mejo, ki jo uveljavlja limit, tudi ob koncu leta 
ne bo moglo priti do dejanske izločitve sredstev v celotnem obsegu. Podrobnejši 
pregled o izvajanju limita 10,8 "/o bi morala posredovati SDK, ki je skupno z 
uporabniki sredstev zadolžena za njegovo izvajanje. 

Ker bodo v letu 1972 ob že uveljavljenih instrumentih doseženi fiskalni 
dohodki na sorazmerno visoki ravni glede na udeležbo v družbenem proizvodu 
in ker se kaže celo potreba, da bi v prihodnje v omenjenem obsegu uvedli 
limit tudi za leto 1972, ni razlogov za sprostitev imobiliziranih sredstev za leto 
1971 niti na nivoju republike niti občin. 

2. Podražitve pri izgradnji hitre ceste Vrhnika—Postojna 

Ker so bile pomembno povečane cene gradbenim storitvam in materialom, 
je računati z razumljivo in nujno podražitvijo. Hkrati pa je treba upoštevati 
tudi že do sedaj večjo dinamiko priliva sredstev cestnemu skladu SRS, posebno 
pa povečanje v naslednjih letih, če bo sprejeta predvidena podražitev cestnih 
taks in bencina, ki bo neposredni dohodek cestnega sklada SRS. 

Kolikor pa tako povečani dohodki cestnega sklada SRS ne bi popolnoma 
krili nujna povečanja, pa obstaja možnost, da se delno kritje razlike krije 
z zmanjšanjem izdatkov cestnega sklada SRS na drugih cestah ah s povečanjem 
dotacije iz republiškega proračuna ali pa z začasnimi premostitvenimi krediti 
ali pa s kombinacijo vseh teh treh možnosti. Dokončno odločanje o tem bo 
možno šele tedaj, ko bo v celoti znana finančna situacija in vse podražitve. 

192,2 milij. 

23,7 milij. 
72,1 milij. 
96,4 milij. 

404,4 milij 
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OBRAZLOŽITEV 

I. 

Poleg vplivov na gibanja v gospodarstvu, cen, življenjskih stroškov ipd., 
že navedenim v posebnem gradivu zavoda SRS za planiranje »Ocena gospo- 
darskega razvoja«, bodo v letu 1972 prisotne tudi nekatere posebne značilnosti 
družbenoekonomskega razvoja, ki vplivajo na financiranje iz javnih sredstev. 

1. V letu 1971 oblikovan in uveljavljen sistem samoupravnih sporazumov in 
družbenih dogovorov o delitvi dohodka in osebnih dohodkov bo zlasti v začetku 
njegovega izvajanja pomembneje vplival na proporce v delitvi družbenega 
proizvoda. Z uveljavljanjem sporazumov o delitvi bodo v začetnem obdobju 
njihovega izvajanja očitneje porasla prizadevanja delovnih organizacij, da bi 
dosegle s sporazumi predpostavljene odnose. To še posebno glede ravni osebnih 
dohodkov, da bi s tem odpravili nesorazmerja iz preteklega obdobja. 

Poleg teženj za večjo skladnost ravni osebnih dohodkov je potrebno upo- 
števati izreden porast življenjskih stroškov ter zaradi nezadržanih inflacijskih 
trendov večjo nagnjenost občanov k porabi, kar vse pogojuje sorazmerno visoko 
stopnjo konjunkture na domačem tržišču. 

Takšne posledice uveljavljenega sistema sporazumov o delitvi bodo po- 
membno vplivale na vsebino bilanc javnega financiranja, predvsem glede 
gibanja mase osebnih dohodkov in s tem povezanega prometa blaga in storitev 
kot osnovnih indikatorjev za oceno prispevkov iz osebnih dohodkov in pro- 
metnih davkov, ki so glavni viri sredstev javnega financiranja. To bo prisotno 
še posebej zaradi tega, ker ni realno pričakovati, da bi že v začetku prihodnjega 
leta uveljavili nov sistem prispevkov in davkov, s katerim težimo odpraviti 
pogojenost javnih virov financiranja, zlasti proračunskega z gibanjem mase 
osebnih dohodkov. Aktualnost sprememb v davčnem sistemu je tudi v tem 
pogledu očitna. 

Naslednji prikaz kaže odnose, ki bi jih morali v smeri stabilnejših pogojev 
splošnega družbenega razvoja doseči pri oblikovanju najpomembnejših virov 
javnega financiranja 

V mili j. din 
1971 1972 

— Družbeni proizvod 
(tekoče cene) 32 961 39 309 
Verižni indeks 127,6 119 3 

— Masa osebnih dohodkov s . prispevki 16 802,8 19 827,3 
Verižni indeks 126 118 
Odnos do družbenega proizvoda 51 % 50,4 

— Prispevki iz osebnih dohodkov 5 222,8 6 162,9 
Verižni indeks 119 ns 
Odnos do družbenega proizvoda 15,8 15,67 

2. Na probleme javnega financiranja pa bodo vplivali akumulirani pro- 
blemi nelikvidnosti gospodarstva. Znani so ukrepi, ki jih mora v okviru Jugo- 
slavije uveljaviti naša družbena skupnost, da bi sanirala preteklo in preprečila 
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bodoče neustrezno ravnanje družbenopolitičnih skupnosti in področij izven 
gospodarstva pri zadolževanju. Kot je znano, so prav negospodarska področja 
pomemben dejavnik sedanjih zapletenih odnosov v likvidnosti. Sprejeti ukrepi 
težijo za tem, da se po natančnem evidentiranju vseh obveznosti doseže njihovo 
čimprejšnje pobotanje s presežki fiskalno zbranih dohodkov in rezervnih 
skladov. Kolikor to ne bi zadostovalo, pa z izdajo obrestovanih obveznic, ki jih 
je poravnati iz njihovih rednih virov dohodkov v 2-letnem obdobju. 

Uveljavljeni bodo ukrepi, ki dajejo pravico upnikom, da za izravnavo 
svojih terjatev posežejo na vsa sredstva dolžnikov, kar praktično pomeni, da 
so v primeru neplačanih zapadlih obveznosti upnikom na razpolago tudi sred- 
stva tekočega proračuna, predvsem sredstva za negospodarske investicije in 
za intervencije v gospodarstvu. 

V Sloveniji sicer nimamo pomembnejših tovrstnih obveznosti, razen po- 
dražitev pri izgradnji hitrih cest ter prevzetih obveznosti zvezne izvenpro- 
računske bilance. V večji meri pa nas zavezuje k ustreznemu ravnanju v 
bodoče nov način pokrivanja zadolžitev, ki predpostavlja, da je za sprejetje 
obveznosti potrebno zagotoviti ali akreditiv ali pa akceptne naloge z akceptom 
banke, kar pomeni, da plača banka iz svojih sredstev, če dolžnik ne plača 
pravočasno. Očitno je, da bodo banke take akceptne naloge izdajale le, če 
bo kritje obvez V času dospetja zagotovljeno. 

Gornja sredstva opozarjajo na ustrezno ukrepanje pri sprejemanju novih 
odločitev v negospodarskih investicijah in posegov v gospodarstvu. 

3. Spremembe v pristojnosti federacije bodo imele pomemben vpliv na 
bilančne odnose v republiki. Pri tem je bistveno, da ne gre le za prenos 
obveznosti v finančno-tehničnem pogledu, temveč za vsebinsko pomembne 
spremembe, ki se odražajo v naslednjem: 

a) Zvezni proračun se bo zmanjšal za nekatere obveznosti, zlasti na pod- 
ročju regresov in financiranja investicij, s čimer se v vsebinskem pogledu 
v marsičem odpravljajo nevralgične točke odnosov med republikami in fede- 
racijo, hkrati pa se odpravljajo dosedaj unificirane rešitve, ki so zaradi spe- 
cifičnih pogojev in ciljev razvoja v posameznih republikah in pokrajinah 
ustvarjale nezadovoljstvo in težave. 

b) Republike sicer prevzemajo nove obveznosti od federacije, vendar lahko 
ustrezno svojim razmeram in razvojnim ciljem tudi v vsebinskem pogledu 
opredelijo tako način kot vsebino in obseg svojih finančnih intervencij. Pri 
tem gre predvsem za možnost originalne opredelitve sistema regresiranja pro- 
izvodnje in porabe olajšav kreditnih pogojev. 

Na republiko je po dogovorjenih kriterijih prenesen pripadajoči del »dr- 
žavnega kapitala«, s čimer se ustvarjajo pogoji, da republika svojim razmeram 
ustrezno opredeli njegov nadaljnji namen. Zaradi sorazmerno visokih ob- 
veznosti, ki jih republika prevzema predvsem do konca leta 1972, bo to dejstvo 
za leto 1972 bilančno manj pomembno, pomembnejše pa bo v smislu vsebinskih 
priprav za spremembe v nadaljnjem obdobju. 

c) V letu 1972 bodo prišle v polnem obsegu do izraza spremembe v finan- 
ciranju splošnih družbenih potreb na ravni federacije. Glede na sedanji, so- 
razmerno visok delež naše republike v financiranju potreb federacije, bo nova 
ureditev dosegla delno razbremenitev. 

4. Pomembne spremembe, ki bodo vplivale na bilanciranje javnih potreb 
v republiki, predvsem glede usmerjanja oziroma vplivanja na gospodarski 
razvoj, pa omogoča nova vloga republike pri namenskem opredeljevanju emi- 
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sijske politike. Republika bo lahko svoje intervencije v gospodarstvu razširila 
tudi z določanjem reeskontne politike. Zato ne bo omejena samo na dosedanje 
oblike intervencij iz fiskalno zbranih sredstev. Zaradi izrednega pomena na- 
daljnje hitre rasti izvoza za zboljšanje devizno-bilančnih odnosov naše repu- 
blike bo verjetno temu namenjen pretežen del reeskontnih kreditov. Kljub 
temu pa bodo dane tudi možnosti za intervencije z reeskontom za razreševanje 
in dinamiko nekaterih specifičnih ali pomembnih razvojnih nalog (npr. kre- 
pitev določenih materialnih rezerv, reševanje sezonskih oscilacij itd.). 

Ne glede na to, da bo v federaciji skupno dogovorjen obseg emisije in ne 
glede na kriterije regionalne prerazdelitve pa ustavne spremembe omogočajo 
republiki, da sama s svojimi odločitvami omogoči republiški narodni banki 
širši reeskont, tako da določene depozite vinkulira v njeno korist. V vsebinskem 
pogledu to pomeni, da republika, če spozna to za potrebno, lahko zagotovi 
večje materialne pogoje vpliva na družbenoekonomski razvoj z reeskontno 
politiko. 

5. Za bilančne odnose bodo v prihodnjem letu pomembni napori naše druž- 
bene skupnosti tudi glede razreševanja drugih problemov javnega življenja, 
med katerimi so zlasti: zmanjševanje socialnih razlik in v tej zvezi hitrejša 
rast sredstev za otroške dodatke, valorizacija pokojnin, nekatere neodložljive 
naložbe na področju izobraževanja, težnja k izravnavi materialnih pogojev delo- 
vanja pravosodnih in upravnih služb glede na njihovo večletno zaostajanje 
in glede na povečane potrebe, nastajajoče s krepitvijo republike, in druge 
podobne potrebe. 

II. 

Sredstva javnega financiranja so za leto 1972 ocenjena ob upoštevanju 
že omenjenih predpostavk gospodarskih razmer in domnevi, da bodo tudi v letu 
1972 veljali sedanji davčni sistem in stopnje prispevkov in davkov. Ob more- 
bitni uveljavitvi novega davčnega sistema med letom 1972 bi morah naknadno 
upoštevati spremembe. 

V bilančnem pogledu prikazujemo oceno možnih dohodkov po glavnih 
virih, pri čemer je pomembno, da pri oceni realiziranih dohodkov za leto 1971 
upoštevamo vsa realizirana sredstva, torej vključno tista, ki jih je treba imobili- 
zirati glede na limit 10,8'%. Indeksi za 1972. leto kažejo torej porast nomi- 
nalnih in ne porabljenih sredstev. 

Podrobnejši vpogled v predvideno realizacijo posameznih vrst fiskalnih 
dohodkov omogoča priložena tabela 1. 

a) iz bilance sredstev pa je razvidno, da bi v letu 1972, če bi delovali 
enaki instrumenti zajemanja in delitve kot v letu 1971, porabili za splošno 
in kolektivno porabo sorazmerno enak delež družbenega proizvoda. Glede na 
obstoječi davčni sistem pa bi vsako povečanje mase osebnega dohodka nad 
18 o/d pomenilo tudi relativno večanje udeležbe sredstev javnega financiranja 
v razdelitvi družbenega proizvoda. 

Da bi zagotovili predvidena delitvena razmerja družbenega proizvoda tudi 
ob morda drugačnih gibanjih od predpostavljenih, bi morali tudi v letu 1972 
limitirati nekatere vire fiskalnih dohodkov, dokler ne bo uveljavljen ustrezen 
nov davčni sistem. Limit naj bi veljal le za prispevek iz osebnega dohodka, 
ker samo ta instrument vpliva na razdelitev družbenega proizvoda med delov- 
nimi organizacijami in splošno družbenimi potrebami. Prometni davek pa je 
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dajatev občanov in ne vpliva na primarna delitvena razmerja družbenega 
proizvoda. 

Namenska sredstva republiških skladov obsegajo dohodke cestnega sklada 
od taks na motorna vozila in na razliko v ceni bencina. Dohodki vodnega 
sklada so določeni s posebnimi predpisi. V letu 1972 bodo doseženi dohodki 
tudi od prispevkov za financiranje energetike na podlagi že sprejetih repu- 
bliških predpisov. Na novo uvedeni prispevek za energetiko je vzrok pre- 
cejšnjemu porastu namenskih sredstev skladov leta 1972. 

Obvezni depoziti oziroma posojila obsegajo v letu 1972 vire sredstev 
republiškega sklada skupnih rezerv gospodarskih organizacij in depozite za 
energetiko. Predviden je manjši porast depozitov, ki so vezani na investicije, 
ker bodo glede na uveljavljen 30% depozit investicije nekoliko nižje. Deloma 
pa je posledica upadanja obveznih depozitov tudi zmanjšana akumulativnost 
elektro-proizvodnih delovnih organizacij. 

Sklad federacije za pospeševanje razvoja manj razvitih republik bo pri- 
dobival sredstva na podlagi posebnega republiškega predpisa. Predvidena so 
sredstva za 9% avansiranje obveznosti leta 1972 in kritje razlike iz končnega 
obračuna za leto 1971. 

Ker so namenska sredstva republiških skladov in sredstva sklada za 
nerazvite republike zagotovljena s posebnimi republiškimi predpisi, bodo 
morebitne spremembe urejene s spremembami teh predpisov. Zato obrav- 
navamo le razporeditev fiskalnih dohodkov. 

—■ Sredstva za federacijo —• kotizacija, je ocenjena na predvidevanju, 
da bo zvezni proračun za leto 1972 povečan za okoli 17 % glede na rekonstrui- 
rani proračun leta 1971 in da bo udeležba posameznih republik sorazmerna 
z njihovo udeležbo v družbenem proizvodu Jugoslavije. Prvi izračuni potreb 
zveznega proračuna kažejo na večja povečanja, kot je predpostavljeno v našem 
izračunu. Tudi glede ključa za razdelitev obveznosti za republike še ni dose- 
ženo soglasje. 

Kotizacija federaciji je izračunana na naslednjih predpostavkah: 

Struktura 
% 

Rekonstruirani proračun bi za leto 1971, ki 
so ga izdelali zvezni upravni organi ob pred- 
postavki, da bi federacija poslovala že celo 
leto 1971 v okviru pristojnosti, po ustavnih 
spremembah znašal ca. 19 681 milij. 100,00 % 
Kotizacija republik in pokrajin bi znašala ob 
zgoraj opisani predpostavki ca. 10 867 milij. 55,30% 
V tem pa delež Slovenije, izračunan na pod- 
lagi udeležbe v družbenem proizvodu, ki za 
Slovenijo znaša 15,7 % ca. 1 700 milij. 8,63 »/o 
Proračun federacije za 1972 (prvi predlog) 
znaša ca- 25 600 milij. 100,00% 

ca. 14 120 milij. 55,20 % Ocenjena potreba po kotizaciji republik 
Od tega SR Slovenija na podlagi 15,7% ude- 
ležbe v družbenem proizvodu Jugoslavije ca. 2 220 milij. 8,70 % 
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Takšna ocena potreb zveznega proračuna, ki za 28'% presega rekonstruiran 
proračun iz leta 1971, ni realna, pa tudi predvidevanja glede realizacije do- 
hodkov v letu 1972, tj. carin in zveznih taks, so prenizko ocenjena. 

Menimo, da bi za orientacijo ravni zveznega proračuna 1972 lahko služil 
porast nekaj pod pričakovanim porastom družbenega proizvoda, tj. ca. 17 %• 

Potrebna sredstva za zvezni proračun bi v 
tem primeru znašala ca. 23 000 milij. 100,00 % 
Ker bodo lastni dohodki rasli najmanj so- 
razmerno s tako predvideno rastjo povečanja 
proračuna, je možno predpostaviti, da bi 
kotizacija vseh republik znašala sorazmerno 
enako kot v rekonstruiranem proračunu za 
leto 1971 ca. 12 700 milij. 55,30 ®/o 
Kotizacija Slovenije ob 15,7% udeležbi v 
družbenem proizvodu pa bi znašala ca. 2 000 milij. 8,70% 

S tem orientacijskim zneskom za kotizacijo federacije računamo pri raz- 
delitvi fiskalno zbranih dohodkov v letu 1972. 

III. 

— Sredstva za invalidsko-pokojninsko zavarovanje bi morala porasti za 
ca. 21 %, da bi lahko zagotovili valorizacijo invalidnin in pokojnin ter uskla- 
ditev starih pokojnin, kot to predvideva skupnost invalidsko-pokojninskega 
zavarovanja. Sedanja stopnja prispevka iz OD 12,7 '%> bi ob danih predpostavkah 
porasta mase osebnih dohodkov ne zadoščala, tako da bi primanjkljaj znašal 
okoli 73 milijonov dinarjev. Ker pa invalidsko-pokojninsko zavarovanje raz- 
polaga z rezervnim skladom, ki bo ob koncu leta 1971 znašal okoli 492 milijonov 
dinarjev, bo možno primanjkljaj pokriti iz te rezerve. Podrobnejši vpogled v 
problematiko socialnega zavarovanja daje posebno gradivo skupnosti socialnega 
zavarovanja. 

— Sredstva za otroško varstvo bi morala biti povečana za 87 %, če hočemo 
zagotoviti izvajanje programa povečanega otroškega varstva, ki ga predlaga 
skupnost otroškega varstva. Ker pa obstoječa stopnja 1,35 prispevka iz osebnega 
dohodka ne zadošča za takšno povečanje, bi morali primanjkljaj ca. 107,5 
milijona zagotoviti s prerazdelitvijo sredstev republiškega proračuna. Ker 
gre za trajen ukrep, bi bilo primerno to storiti s spremembo stopnje prispevka 
iz osebnega dohodka. Republiški skupnosti otroškega varstva bi bila potrebna 
stopnja 1,9 !% od bruto osebnega dohodka. 

— Republiški izobraževalni skupnosti bi morali zagotoviti za obseg redne 
dejavnosti sredstva najmanj na ravni, ki bi bila za 18 ■% višja glede na po- 
rabljena sredstva v letu 1971- Ob takšni orientaciji bi obstoječi instrumenti 
zagotavljali nekaj več sredstev, ki bi sicer bila potrebna (ca. 24,7 milijona). 
Ta sredstva bi naj republiška izobraževalna skupnost uporabila za financiranje 
razširjene dejavnosti (novi oddelki obstoječih šol) ter za povečano udeležbo 
sredstev republike pri gradnji osnovnih šol. 

/ 
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Investicije za visoko šolstvo, za šolstvo narodnosti in za posebno šolstvo 
so obravnavane pod dodatnimi potrebami republiškega proračuna. 

— V republiškem proračunu bi morali za obseg nalog, ki izhajajo iz pri- 
stojnosti republike pred uveljavitvijo ustavnih sprememb, zagotoviti najmanj 
15% porast sredstev. Pri tem bi morali zagotoviti porast osebnih dohodkov 
za 15 %. Ker pa bi nekatere obveznosti iz republiškega proračuna porasle 
sorazmerno več, kot je globalno povečanje, bi morali materialne izdatke pro- 
računa, zlasti financiranje negospodarskih investicij, zadržati na ustrezno 
nižji ravni. Orientacijsko bi bil razpored sredstev za republiški proračun 1972 
pri globalno 15% povečanju takle: 

1971 Prij av. 
zahtevki 

1972 
Možnosti 
glede na 

global 115 % 

Indeks 
možnosti 

glede 
1972/1971 
global 

Znanstvena dejavnost 103,4 148,2 
Kulturno-prosvetna dejavnost 3-1,7 48,2 
Socialno varstvo 462,3 540,1 
Zdravstveno varstvo 12,0 12,8 
Delo državnih organov 360,3 480,6 
v tem: predstav, organi 32,3 37,8 

notranje zadeve 212,2 281,7 
pravosodje 29,9 39,3 
upravni organi 80,1 111,0 
nove namestitve 5,8 10,8 

Splošne republiške potrebe 20,0 28,5 
Namenska sredstva občinam 12,8 20,6 
Družbenopolitične organizacije 25,4 41,4 
Negospodarske investicije 94,2 258,3 
Proračunska rezerva 5,1 10,0 
Rezervni sklad 11,8 19,0 

124,8 
38,9 

540,0 
12,8 

414,4 

23,0 
14,8 
29,5 
93,8 
5,0 

13,0 

121 
122 
117 
107 

115 

115 
115 
116 
100 
100 
100 

Skupaj 1 139,0 1 607,7 1 310,0 115 

Prilogi 2 in 3 podrobno prikazujeta postavke socialnega varstva in ne- 
gospodarskih investicij. 

V zvezi z rtepubliškim proračunom obstajajo še nekatere posebne potrebe, 
ki so razčlenjene v bilančnem pogledu, v skupnem znesku 105 milijonov. 

Obstoječi instrumenti zagotavljajo republiškemu proračunu bistveno večja 
sredstva od opredeljenih potreb na podlagi 15% globalnega porasta. Presežek 
okoli 517 milijonov din je predvsem posledica drugačnega sistema financiranja 
potreb federacije, dejstva, da v letu 1972 ne predvidevamo limita 10,8 ter 
hitrejše rasti fiskalnih dohodkov od predvidenega okvira sredstev republiškega 
proračuna. 

— Poseben račun SR Slovenije za prelivanja in izravnave v gospodarstvu. 
V letu 1972 bo republika prevzela nekatere nove obveznosti, prenesene nanjo 
zaradi spremenjenih pristojnosti federacije. Gre za prenos obveznosti za razne 
oblike beneficiranih obresti, ki so posameznim porabnikom že priznane in jih 
republika prevzema v breme svojih sredstev. 
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Znesek v breme 
obveznosti »Dela-« 

Obveznosti po že sprejetih republiških predpisih in druge 
obveznosti, ki so doslej bremenile republiška sredstva, v 
znesku skupaj din 263,6 milij. 
Neodložljive obveznosti iz prenosa pristojnosti od federacije 121,9 milij. 

Skupne neodložljive obveznosti znašajo 385,5 milij- 

Takšen obseg obveznosti pa presega pričakovan priliv dohodkov po sedaj 
veljavnih instrumentih za okoli 182,3 milijona dinarjev. 

Na republiko so prenesene tudi nekatere druge obveznosti iz federacije 
(sistem beneficiranja kreditov, regresov in premij), glede katerih pa je repu- 
bliki omogočeno, da jih sorazmerno svojim možnostim in v skladu s svojo 
razvojno politiko v vsebinskem pogledu ustrezno opredeli. Te nove obveznosti, 
ki nadomeščajo odpravljene zvezne bonifikacije in predloge za nove oblike 
intervencij republike, so razvidne iz priložene tabele 4, ki omogoča vpogled 
v vse že sprejete in predlagane nove obveznosti. 

SKLEPI ZBOROV 

Gospodarski zbor skupščine SR Slovenije je na svoji 32. seji dne 16. 2. 1971 
obravnaval predlog družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje 
splošne in kolektivne porabe v letu 1972, ki jih je predložil izvršni svet skup- 
ščine SR Slovenije, in ob kritični oceni realnosti naslednjih predvidevanj: 

— da bo nominalni porast družbenega proizvoda za 19 fl/o večji od doseže- 
nega v letu 1971; 

— da bo pri tem rast mase osebnih dohodkov v primerjavi s pričakovanim 
porastom družbenega proizvoda počasnejša za 1 %; 

— da bo ob pričakovanem nadaljnjem dvigu cen v letu 1972 za najmanj 
6 °/o dosežen porast življenjskih stroškov v letu 1972 nasproti 1971 za 14%; 

— da se bo produktivnost dela v družbenem sektorju glede na predvideni 
2% porast števila zaposlenih povečala za 4—5 '°/o; 

— da bodo tudi v letu 1972 vsa razpoložljiva sredstva javnega financiranja 
angažirala že 32,3 ®/o družbenega proizvoda, 
kot to izhaja iz predložene »Ocene gospodarskega razvoja SR Slovenije v letu 
1972« ter zaradi doslednega izvajanja že sprejetih »Stališč SR Slovenije o 
nadaljnjih ukrepih, ki so potrebni na področju gospodarstva in negospodarstva 
za stabilizacijo«, ki jih je sprejela skupščina SR Slovenije na seji republiškega 
in gospodarskega zbora dne 19. oktobra 1971, sprejel naslednji 

sklep: 

1. Predložena družbenoekonomska in bilančna izhodišča za financiranje 
splošne in kolektivne porabe v letu 1972 predstavlja v dani situaciji, ko še niso 
bila razčiščena nekatera vprašanja financiranja federacije, prenosa deleža izven- 
proračunske bilance federacije na republike in ko še vedno niso rešena glavna 
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sistemska vprašnja, sicer v smeri stabilizacije ne zadosti odločen, vendar v teh 
pogojih še možen pristop k oblikovanju dokumenta, v katerem so dane tako 
smernice in predpostavke bilančnih odnosov za prihodnje leto kot tudi bilanca 
sredstev in obveznosti družbenopolitičnih in samoupravnih interesnih skup- 
nosti. Ob takih pogojih je predložena izhodišča šteti le kot najbolj globalna, 
ki pa jih je treba dopolniti še s predlogi gospodarskega zbora. 

S tem v zvezi je -potrebno v letu 1972 pristopiti k izdelavi ustrezajočega 
bilanciranja delitve družbenega proizvoda ter bilance splošne in kolektivne 
porabe na vseh ravneh, ki bo zajemala poleg proračunov in posebnih računov 
družbenopolitičnih skupnosti tudi vse samoupravne skupnosti, ki so sedaj izven 
teh okvirov. 

2. V predloženih družbenoekonomskih in bilančnih izhodiščih je potrebno 
uveljaviti naslednje spremembe in dopolnitve: 

— da se doseže v izhodiščih nakazana prerazdelitev družbenega proizvoda 
v korist gospodarstva, je potrebno oblikovati stopnje prispevkov in davkov za 
leto 1972 tako, da bodo dohodki proračunov in samoupravnih skupnosti rasli 
počasneje od družbenega proizvoda. To je zlasti pomembno glede na dejstvo, 
da so vsa razpoložljiva sredstva javnega financiranja že v letu 1971 angažirala 
32,3 % družbenega proizvoda in bi vsako prekoračenje predstavljalo nevarnost 
za ohranitev dosedanjega tempa reproduktivne sposobnosti gospodarstva. 

S tem v zvezi je potrebno ukreniti vse, da se pri izoblikovanju temeljnih 
izhodišč za določitev stopnje prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev v 
procesu družbenega dogovarjanja angažirajo vsi dejavniki tega dogovarjanja, 
še posebej gospodarske organizacije, za to, da bodo dohodki naraščali počasneje 
od rasti družbenega proizvoda. 

Prav tako se je potrebno zavzeti, da občinske skupščine pri določanju 
prispevkov za potrebe svojih proračunov in za potrebe temeljnih izobraževal- 
nih skupnosti določijo tako stopnjo prispevkov, ki bo zagotovila počasnejše 
naraščanje dohodkov od rasti družbenega proizvoda; 

— kolikor se bo po usklajevanju prispevnih stopenj za kritje potreb ko- 
lektivne porabe in določitvi davčnih stopenj v družbenopolitičnih skupnostih 
ugotovilo, da ni zagotovljena zahtevana počasnejša rast dohodkov od narašča- 
nja družbenega proizvoda, bo treba nastalo situacijo razrešiti v skladu z ukre- 
pi, ki jih predvideva XL. amjandma k ustavi SR Slovenije (po predlogu ustav- 
nih amandmajev). 

V primeru, da se z zakonom določijo meje, do katerih smejo občine in 
samoupravne interesne skupnosti določiti stopnje davkov, prispevkov in drugih 
obveznosti, bo potrebno določiti tudi namen uporabe morebitnih presežkov 
sredstev splošne in kolektivne porabe v letu 1972; 

— storiti je vse, da bodo dosledno spoštovana in upoštevana načela eko- 
nomske politike v letu 1972 tudi pri družbenih dogovorih in samoupravnih 
sporazumih na področju delitve dohodkov in osebnih dohodkov ter da se 
prepreči kakršnokoli odstopanje od sprejetih načel; 

— predvidena uporaba proračunskih presežkov in presežkov samoupravnih 
interesnih skupnosti, nastalih v letu 1971, bo delovala inflacijsko, kolikor se 
ne bodo v letu 1972 tudi sorazmerno znižale stopnje davkov in prispevkov. 
Predvidena konstrukcija porabe teh presežkov iz leta 1971 naj se ponovno 
prouči glede na to, da so že sprejete obveznosti in dodatni zahtevki občin in 
samoupravnih skupnosti po drugačni porabi presežkov sporni. Upoštevati je 
namreč treba, da predstavlja obseg imobiliziranih sredstev proračunov in samo- 
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upravnih skupnosti v letu 1971 kar 35'% investicij, ki so jih gospodarske 
organizacije SR Slovenije iz svojih sredstev vložile v osnovna sredstva v prvih 
devetih mesecih 1971. 

Status imobiliziranih sredstev iz leta 1971 ter način in obseg uporabe teh 
sredstev za kritje obveznosti iz naslova prenesene izvenproračunske bilance 
federacije ter za kritje že sprejetih obveznosti v SR Sloveniji naj se opredeli 
s posebnim republiškim zakonom. 

Stopnje davkov in prispevkov za leto 1972 morajo biti na vseh ravneh 
postavljene tako, da ne bodo omogočale oblikovanja novih presežkov dohodkov 
družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti ter skladov. 

3. Ukrepi na podlagi tako zasnovanih družbenoekonomskih in bilančnih 
izhodišč za financiranje splošne in kolektivne porabe v letu 1972 morajo Za- 
ustaviti dosedanji obseg vseh vrst potrošnje z inflacijskimi posledicami in z 
realnejšimi odnosi v delitvi družbenega proizvoda doseči stabilnejša gibanja 
v notranji potrošnji ter pospešiti izboljšanje rezultatov v zunanjetrgovinski 
menjavi in v plačilni bilanci. Izvršni svet skupščine SR Slovenije naj predloži 
skupščini SR Slovenije vse možne dodatne ukrepe v merilu republike, ki bodo 
prispevali k hitrejši stabilizaciji, in naj se tudi v procesu dogovarjanja v ko- 
ordinacijskih telesih na ravni federacije zavzema, da se taka gibanja realizirajo 
na enotnem jugoslovanskem trgu. 

4. Gospodarski zbor bo s tem sklepom seznanil republiški zbor in enotni 
zbor delovnih skupnosti in predlaga, da se šteje ta sklep kot sestavni del 
izhodišč oziroma, da postane sestavni del sklepa, ki ga bosta oba zbora sprejela 
po končani obravnavi. 

Za svojega predstavnika v enotnem zboru delovnih skupnosti je določil 
poslanca Janeza Vidmarja, za predstavnika v republiškem zboru pa poslanca 
Jožeta Lesarja. 

St.: 400-46/71 
Ljubljana, 16. 12. 1971 

Frosvetno-kulturni zbor skupščine SR Slovenije je na seji dne 21. de- 
cembra 1971 obravnaval predlog družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za 
financiranje splošne in kolektivne porabe v letu 1972, ki ga je skupščini SR 
Slovenije predložil izvršni svet. Hkrati s tem je bil zbor seznanjen z izračunom 
sredstev izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1972, s pripombami te 
skupnosti k predlogu družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje 
splošne in kolektivne porabe v letu 1972 ter finančnim načrtom dohodkov 
kulturne skupnosti Slovenije za leto 1972. 

V razpravi je zbor, upoštevajoč tudi mnenja skupine poslancev zbora k 
predlogu izhodišč, 

ugotovil: 

Predložena družbenoekonomska in bilančna izhodišča za financiranje sploš- 
ne in kolektivne porabe v letu 1972 so komaj primerna podlaga za obravnavo in 
odločitve glede oblikovanja politike javnega financiranja v naslednjem letu. 
Zaradi trenutnih razmier, ki jih pogojujejo mednarodne monetarne spremembe 
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in ko še niso rešena nekatera temeljna sistemska vprašanja v zvezi s stabili- 
zacijo, je mogoče le oblikovanje globalnih usmeritev. Sedanji predlog politike 
ne obeta izboljšanje in jasnejše perspektive, ampak na nekaterih področjih 
celo stagnacijo in nadaljnjo nejasnost. 

Bilančna izhodišča predvidevajo za izobraževanje, znanost in kulturo enak 
instrumentarij in enake prispevne stopnje zbiranja sredstev kot v letu 1971, 
s čimer naj bi bilo uveljavljeno načelo, da bo potrošnja rasla počasneje kot 
družbeni proizvod. Ce je to edini realno možen pristop k stabilizaciji, lahko 
področja izobraževanja, znanosti in kulture privolijo vanj le ob pogoju, da se 
takšno načelo uveljavi tudi v vseh drugih sferah. Samo na ta način bodo 
stabilizacijski napori lahko uspešni. Pri tem pričakujemo, da bomo vsi s prav 
takšno odgovornostjo urejali in uresničevali naloge za večjo gospodarsko 
učinkovitost. 

V predlogu izhodišč je dano izobraževanju in raziskovalnemu delu manj 
poudarka, kot je bilo to značilno za prejšnja leta in kot bi bilo potrebno glede 
na vpliv teh področij na porast produktivnosti dela in družbenega proizvoda. 

Zaradi načela, da se morajo vse dejavnosti gibati v okviru predvidene rasti 
družbenega proizvoda, pri čemer pa je treba dosežena razmerja mied gospo- 
darstvom in družbenimi službami še naprej ohranjati nespremenjena, v pri- 
hodnjem letu ne bo mogoče uresničti vrste nalog na področju izobraževanja, 
znanosti in kulture, ki so bile opredeljene z zakonskimi in političnimi dokumenti 
skupščine, Zveze komunistov in Socialistične zveze delovnih ljudi. Posebej je 
treba poudariti, da ne bo mogoče odpravljati neenakih možnosti in socialnih 
razlik pri šolanju mladine. Odpadle bodo nadaljnja modernizacija pouka in 
inovacije, namenjene uspešnejšemu izobraževalnemu delu, za kar se izrazito 
trudijo pristojne samoupravne upravne institucije in kar je čvrsta zahteva in 
težnja republiške skupščine in njenega izvršnega sveta. 

Kljub spoznani pomembnosti razisk. tvalnega dela v družbenem in gospo- 
darskem razvoju bodo sredstva sklada Borisa Kidriča pri raziskovalni skupnosti 
Slovenije v prihodnjem letu realno porasla le za 2%, čeprav mora prevzeti 
nove obveznosti, kot na primer znanstveno-tehnično sodelovanje s tujino, šti- 
pendiranje študentov iz dežel v razvoju in druge. 

Na področju kulture so osebni dohodki najnižji v primerjavi z ostalimi 
dejavnostmi. Zaradi šibke materialne podlage nekaterih kulturnih skupnosti 
je vpliv kulture v slovenskem prostoru nesorazmerno porazdeljen. V skladu 
z decentralizacijo na področju kulturnih stikov s tujino, ki izvira iz zveznih 
ustavnih sprememb, bo n^orala kulturna skupnost Slovenije od leta 1972 dalje 
prevzeti še nove naloge, kar bo terjalo dodatna sredstva. 

V letu 1971 ustanovljeni samoupravni skupnosti na področjih znanosti in 
kulture je treba v letu 1972 učinkovito utrditi kot obliko interesnega samo- 
upravnega povezovanja v okviru združenega dela. 

Ob nespornem dejstvu, da so področja vzgoje in izobraževanja ter kulture 
v letu 1971 dosledno izpolnjevala sprejete stabilizacijske ukrepe, pomenijo pred- 
logi za odtujevanja imobiliziranih sredstev teh. samoupravnih skupnosti ne- 
sistemske in nesamoupravne rešitve, tem bolj, ker skušajo odtujevanje uve- 
ljaviti prav na najbolj elementarnih področjih družbenih služb. To terja ta- 
kojšnjo proučitev, neposrednejšega in bolj samoupravnega sistema financiranja 
izobraževanja in vzgoje ter kulture in znanosti, še posebej ker je uspešnejši 
gospodarski in družbeni razvoj pogojen z večjimi vlaganji prav v te dejavnosti. 



880 Priloge 

Glede na naštete ugotovitve je zbor 

sklenil : 

Izjemne ukrepe, ki jih izvršni svet skupščine SR Slovenije predlaga zaradi 
izjemnih razmer v korist stabilizacije, prosvetno-kulturni zbor podpira tem 
bolj, ker so prav družbene službe ob devalvacijah najbolj prizadete. 

Družbenoekonomska in bilančna izhodišča morajo omogočiti postopno 
odpravo vseh tistih elementov, ki resno ogrožajo zdravo rast našega gospo- 
darstva. Družbene dejavnosti terjajo konkretne ukrepe in določnejšo družbeno- 
ekonomsko perspektivo za vse vrste proizvodnje, saj more samo v takšnih 
pogojih samoupravljavčeva soodgovornost odmeriti realne vsebinske in ma- 
terialne okvire za delo vsekakor pomembnih dejavnosti, kot so izobraževanje, 
znanost, kultura. Zatorej se družbene dejavnosti pridružujejo odločni zahtevi 
po ukrepih za stabilizacijo in za umiritev gibanj v gospodarstvu. Posledice 
ukrepov za stabilizacijo gospodarskega položaja naj zadenejo vsa področja 
gospodarstva in družbenih služb enako, pri čemer naj bo izvršni svet po- 
gumnejši pri opredeljevanju prednostnih dejavnosti, saj bi bilo nerazumno 
zavreti tiste, ki predstavljajo realne kratkoročne in dolgoročne možnosti za 
uresničenje stabilizacije. 

Uresničenje politike, ki je izražena v predlogu družbenoekonomskih in 
bilančnih izhodišč za financiranje splošne in kolektivne porabe v letu 1972, bi 
za področja izobraževanja, znanosti, kulture in telesne kulture pomenilo, 

— da bodo omejena nadaljnja prizadevanja za uresničevanje že sprejetih 
stališč o obveznem predšolskem izobraževanju in podaljšanem bivanju v šoli, 
kar bo onemogočilo realizacijo prioritetne politične naloge za zmanjšanje 
socialnih razlik in z njo povezanih vzrokov in posledic (osip, slabši uspehi); 

— da osebni dohodki prosvetnih delavcev ne bodo mogli biti uresničeni po 
družbenem dogovoru in samoupravnih sporazumih v razmerjih, usklajenih 
z drugimi področji; zato realizacija samoupravnih sporazumov ne bo omogočila 
odprave neupravičenih razlik v osebnih dohodkih; 

—■ da se bo realna vrednost materialnih izdatkov v primerjavi z letom 
1971 znižala; 

— da ne bo mogoče v celoti pokriti obveznosti za štipendije, zdravstveno 
varstvo učencev in študentov in pričeti z obveznim poukom narodne obrambe 
v poklicnih šolah; 

— da bodo stagnirali ali celo nazadovali regresiranje oskrbnine v študent- 
skih in dijaških domovih, regresiranje vsakodnevnih prevozov v šole, brezplačni 
učbeniki, modernizacija pouka, strokovno in znanstveno delo; 

— da bo manj sredstev za nove namestitve potrebnega pedagoškega kadra 
v osnovnih in srednjih šolah ter posebnih zavodih. 

Da bi republiška izobraževalna skupnost zmogla v letu 1972 pokriti vsaj 
del naštetih nalog in da bi se ognili hujšim posledicam, je treba predlagano 
politiko zaostajanja sredstev za splošno potrošnjo korigirati v korist področja 
vzgoje in izobraževanja in mu s tem priznati potrebno prednost. 

Pomembnost in aktualnost znanstveno raziskovalnega dela terja v prihodnje 
ustreznejši finančni delež v družbenem proizvodu. V zvezi s tem je treba oceniti 
očitno zaostajanje priliva sredstev in možnosti za skladnejšo ureditev, v kateri 
bi odstotek sredstev, namenjen raziskovalnemu delu, rasel vzporedno z druž- 
benim proizvodom. Raziskovalno delo mora še bolj kot doslej pomagati pri 
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ukrepih za stabilizacijo in. odpiranje novih možnosti za gospodarski in družbeni 
razvoj. 

Za uskladitev osebnih dohodkov kulturnih delavcev z osebnimi dohodki 
delavcev na primerljivih področjih združenega dela je treba že v letu 1972 
doseči enako stopnjo uveljavljanja samoupravnih sporazumov kot v drugih 
dejavnostih. Ne bi smeli dovoliti, da z dejanskim zmanjšanjem sredstev za 
kulturo prekinemo začeto zagotavljanje najnujnejših osnov za razvoj kulturnih 
dejavnosti v vsem slovenskem kulturnem, prostoru. 

Končno je potrebno ugotoviti, da izhodišča ne dajajo nobene možnosti za 
širši razvoj telesne kulture. 

Poskus uveljavljanja takšne politike, kot je nakazana v družbenoekonom- 
skih in bilančnih izhodiščih, ima za posledico prevzemanje odgovornosti za 
izrazito zaostajanje izobraževanja, znanosti, kulture in telesne kulture. Menimo, 
da gre pri tem za skupno in nedeljivo družbeno in samoupravno odločitev. 

Prosvetno-kulturni zbor bo s temi ugotovitvami in sklepi seznanil republiški 
zbor in enotni zbor delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije in predlagal, da 
jih upoštevata. 

Za svojega predstavnika v republiškem zboru je zbor določil podpredsednico 
dr. Aleksandro Kornhauser, za predstavnika v enotnem zboru pa poslanca 
Dušana Sinigoja. 

St.: 400-46/71 
Ljubljana, 22. 12. 1971 

Enotni zbor delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije je na seji dne 
23. decembra 1971 obravnaval predlog družbenoekonomskih in bilančnih iz- 
hodišč za financiranje splošne in kolektivne porabe v letu 1972 in oceno gospo- 
darskega razvoja SR Slovenije v letu. 1972, ki ju je predložil izvršni svet 
skupščine SR Slovenije. Ob kritični oceni realnosti naslednjih predvidevanj: 

— da bo nominalni porast družbenega proizvoda za 19 % večji od doseže- 
nega v letu 1971; 

—' da bo pri tem rast mase osebnih dohodkov v primerjavi s pričakovanim 
nominalnim porastom družbenega proizvoda počasnejša za 1 [%>; 

— da bo ob pričakovanem nadaljnjem dvigu cen v letu 1972 prišlo do 
porasta življenjskih stroškov v letu 1972 nasproti 1971 za 14'%; 

— da se bo produktivnost dela v družbenem sektorju glede na predvideni 
2 °/o porast števila zaposlenih povečala za 4—5%; 

— da bodo tudi v letu 1972 vsa razpoložljiva sredstva javnega financiranja 
angažirala že 32,3 % družbenega proizvoda, 

je enotni zbor delovnih skupnosti sprejel naslednji 

sklep: 

1. Predlog družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje 
splošne in kolektivne porabe v letu 1972 pomeni nadaljevanje takih priza- 
devanj, ki so za postopno stabilizacijo možna in potrebna. Ta prizadevanja so 
bila že začrtana z akcijskim programom izvršnega sveta skupščine SR Slo- 

56 
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venije za uresničevanje ekonomske politike in stabilizacije v letu 1971 in s 
stališči skupščine SR Slovenije o nadaljnjih ukrepih, ki so potrebni za stabili- 
zacijo na področju gospodarstva in negospodarstva z dne 19. 10. 1971. 

Družbenoekonomska in bilančna izhodišča morajo omogočiti postopno 
odpravo tistih elementov, ki resno ogrožajo zdravo rast našega gospodarstva. 
Tako kot gospodarstvo terjajo tudi družbene dejavnosti konkretne ukrepe in 
določnejšo družbenoekonomsko perspektivo za vse vrste proizvodnje. Samo 
v takšnih razmerah more samoupravljalčeva soodgovornost odmeriti realne 
okvire za delo vsekakor potrebnih dejavnosti, kot so izobraževanje, znanost, 
kultura, socialno in zdravstveno varstvo in ostale. Družbene dejavnosti se 
vsekakor pridružujejo odločni zahtevi gospodarstva po ukrepih za stabilizacijo 
in za umiritev gibanj v našem gospodarstvu. 

2. V izhodiščih naj se. doseže nakazano zaostajanje vseh oblik porabe za 
rastjo družbenega proizvoda, s čimer je potrebno uskladiti stopnje prispevkov 
in davkov za leto 1972. Vsako prekoračevanje dogovorjenih osnov bi pred- 
stavljalo nevarnost za ohranitev dosedanjega tempa družbene reprodukcije. 

3. Predlog družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje 
splošne in kolektivne porabe v letu 1972 ter ocena gospodarskega razvoja SR 
Slovenije v letu 1972 upoštevata družbenoekonomska gibanja v letošnjem 
letu in predstavljata začetno osnovo za odločanje o ekonomski politiki, na- 
daljnjih stabilizacijskih ukrepih in o financiranju splošne in kolektivne porabe 
v letu 1972. Dokumentov pa ni mogoče imeti za dokončne, ker se bodo nekatere 
kvantifikacije še spremenile. 

Uskladiti bo potrebno obseg financiranja posameznih samoupravnih skup- 
nosti po načelu, naj k stabilizaciji prispevajo vsi dejavniki gospodarskega in 
družbenega življenja v Sloveniji. 

Pri tem bo treba upoštevati pričakovane učinke družbenih dogovorov in 
samoupravnih sporazumov o delitvi dohodka in osebnih dohodkov. 

Izdelati je treba Celotno bilanco, kajti potreben je kompleksen prikaz, ki 
ne bo izhajal samo iz potreb, temveč v enaki meri tudi iz možnosti, ki so 
pogojene z materialno osnovo in porastom produktivnosti dela na vseh pod-' 
ročjih. V okviru tako začrtane celotne porabe je treba jasno opredeliti delež 
skupne in osebne porabe v skladu z družbenimi cilji, ki so vsebovani v do- 
kumentih skupščine, ZKS in SZDL. 

4. Glede na navedeno naj izvršni svet pri pripravi dokončnih predlogov 
dokumentov in predpisov o ekonomski politiki in splošni ter kolektivni porabi 
v letu 1972 izhaja iz predloženih dokumentov in že sprejetih stališč SR Slovenije 
o stabilizaciji družbenoekonomskih gibanj. 

Ukrepi na podlagi tako zasnovanih stališč morajo zaustaviti dosedanji 
obseg vseh vrst porabe z inflacijskimi posledicami in z realnejšimi odnosi v 
delitvi družbenega proizvoda doseči stabilnejša gibanja v notranji potrošnji 
ter pospešiti izboljšanje rezultatov v zunanjetrgovinski menjavi in v plačilni 
bilanci. 

5. Izvršni svet naj upošteva tudi tista stališča in predloge odborov zborov 
skupščine SR Slovenije, ki so v razpravi v zboru dobila ustrezno podporo. 

St.: 400-46/71 
Ljubljana, 22. 12. 1971 
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MNENJA, STALIŠČA IN PREDLOGI 
DELEGATOV OBČIN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegat mesta Ljubljane so na svojem 
17. zasedanju v skupščini SR Slovenije dne 14. 12. 1971 obravnavali predlog 
družbenoekonomskih izhodišč za financiranje splošne in kolektivne porabe 
v letu 1972, ki ga je skupščini predložil v obravnavo izvršni svet. 

V razpravi so sodelovali delegati občin Ajdovščina, Gornja Radgona, Idrija, 
Kamnik, Murska Sobota, Tolmin, Trebnje in mesta Ljubljane ter delegat občine 
Lenart, ki je govoril tudi v imenu občin Maribor, Ormož, Ptuj in Slovenska 
Bistrica, ter delegat občine Radovljica, ki je govoril še v imenu občin Jesenice, 
Kranj, Skofja Loka in Tržič. 

Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni 
ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov 
občin v skupščini SR Slovenije pošilja skupina za oblikovanje stališč, izvoljena 
na zasedanju, ta stališča republiškemu zboru in enotnemu zboru delovnih 
skupnosti skupščine SR Slovenije, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega 
amandmaja kot pristojna zbora obravnavata in zavzameta do njih svoje stališče. 

V splošni in načelni razpravi delegatov občin je bilo izraženo mnenje, da 
izhodišča pravilno poudarjajo potrebo po stabilizaciji, vendar pa hkrati ne 
dajejo zagotovila, da bi se že v prihodnjem letu moglo pričakovati kakšen 
bistveni premik v smeri stabilizacije ali vsaj zaustaviti nadaljnji tok inflacije. 
Približno enaki cilji so bili postavljeni tudi v lanskem letu, rezultati, ki jih 
sedaj ugotavljamo glede realizacije, pa niso spodbudni. Izhodišča tudi ne dajejo 
zagotovil za izvajanje stabilizacijskega programa izvršnega sveta. (Kamnik, 
Jesenice, Kranj, Radovljica, Skofja Loka, Tržič.) 

Konkretno je bilo ugotovljeno, da je predlog izhodišč premalo mobilen, 
določa prenizke rezerve glede delitvenih razmerij v masi družbenega proizvoda, 
v nekaterih določbah pa je presplošen. Izraženo je bilo tudi mnenje, da se 
v zvezi z umiritvijo porabe pretežno poudarjajo le družbene službe, ne pa tudi 
gospodarstvo, zato bi bilo to treba na mestu, kjer se govori o zagotavljanju 
razmerij, da bo osebna poraba rasla počasneje kot družbeni proizvod, posebej 
poudariti. (Kamnik.) 

V zvezi z izhodiščem, po katerem je treba zagotoviti takšna delitvena 
razmerja, da bo osebna poraba rasla počasneje kot družbeni proizvod, je bilo 
v razpravi opozorjeno na vprašanje samoupravnih sporazumov o osebnih do- 
hodkih. Po enem mnenju (delegat občine Kamnik) bodo glede tega družbene 
službe v slabšem položaju kot gospodarstvo, ker ob omenjeni splošni porabi 
ne bodo mogle oblikovati osebnih dohodkov na višini, predvideni s samo- 
upravnim sporazumom. Po drugem mnenju pa naj bi republika s svojo politiko 
zagotovila realizacijo samoupravnih sporazumov o osebnih dohodkih na pod- 
ročju družbenih služb, ker je namen tega sporazumevanja ne le v globalnem 
limitiranju osebne potrošnje, temveč tudi v enakopravnejšem vrednotenju dela 
posameznih kategorij delavcev. Po drugi strani pa ne bi smeli v primerih, ko 
je bila doslej višina osebnih dohodkov nižja od tiste, ki je predvidena s spo- 
razumi, striktno vztrajati le na možnosti povečanja za odstotek, določen v 
izhodiščih, ker bodo take dejavnosti potem še naprej v neenakopravnem po- 
ložaju, čeprav naj bi imele v načelu enak družbenoekonomski položaj kot 
gospodarstvo. (Trebnje, Jesenice, Kranj, Radovljica, Skofja Loka, Tržič.) 

56« 
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Največ razprave je bilo v zvezi s predlogom, da se del imobiliziranih sred- 
stev iz leta 1971 porabi za poravnavo obveznosti izvenproračunske bilance 
federacije, ki so prenesene na SR Slovenijo. 

V zvezi s tem sta se izoblikovala dva predloga. Po prvem predlogu naj 
bi namesto tega republiški sekretariat za finance ugotovil primanjkljaj v letih 
1971 in 1972 ter ga primerjal z vsoto imobiliziranih sredstev iz leta 1971, 
ustvarjenih pri družbenopolitičnih in samoupravnih skupnostih, nato pa naj 
se z zakonom predpiše vpisovanje posojila z obveznicami v višini, ki ustreza 
sorazmerju izvenbilančnih obveznosti do vseh imobiliziranih sredstev. Vpiso- 
vanje posojila v tako ugotovljenem procentu od imobiliziranih sredstev vsake 
družbenopolitične in samoupravne skupnosti mora biti obvezno. Posojilo naj bo 
brezobrestno in naj se vrne v letih 1973 in 1974, ko bo izvenproračunska bilanca 
že izkazovala presežek v primerjavi s primanjkljajem iz leta 1971 in 1972. Tak 
način pokrivanja obveznosti s posojilom bo nedvomno bolj utemeljen in logičen 
kot odvzemanje sredstev brez povračila, obenem pa bi se z njim realizirala 
solidarnost vseh vpisovalcev posojila. V izhodiščih predlagani način odtujevanja 
imobiliziranih sredstev občinam in samoupravnim interesnim skupnostim po- 
meni namreč prikrito povečanje republiške' stopnje prispevka iz osebnih do- 
hodkov in prometnega davka na račun znižanja občinskih stopenj in to celo 
z učinkom za nazaj. Vprašanje je tudi, ali je taka imobilizacija, kot jo predlaga 
izvršni svet, sploh v skladu z ustavo. Skupščini, ki je po ustavi zbrala in 
določila sredstva za svoje potrebe, ne more nihče vzeti teh sredstev, oziroma 
samo v izjemnem slučaju, vendar je treba ta izjemni položaj utemeljiti in 
sprejeti o tem ustrezne sklepe. Ce bi že hoteli združevati ta sredstva, tega ni 
mogoče napraviti z zakonom, temveč pride — poleg posojila — v poštev 
sporazum vseh prizadetih skupnosti (Kamnik, Tolmin, Trebnje, Jesenice, Kranj, 
Radovljica, Skofja Loka, Tržič, mesto Ljubljana.) 

Po drugem predlogu pa naj bi se — glede na to, da mnoge nerazvite 
občine zaradi pomanjkanja sredstev gospodarstva ne bodo mogle izkoristiti 
možnosti za beneficirane obresti v letu 1972 — sprostila sredstva, ki so bila 
blokirana v letu 1971 v nerazvitih občinah, vendar s pogojem, da se vrnejo 
gospodarstvu. Na ta način bi to gospodarstvo dobilo možnost za lastno udeležbo 
pri projektih, ki bi jih potem lahko s pomočjo predvidenih sredstev republiškega 
proračuna, ki so namenjena za manj razvite občine, realiziralo-. (Gornja Radgona, 
Murska Sobota.) 

Po drugi strani pa so v manj razvitih občinah že sedanje zapadle, toda 
nepokrite obveznosti tako velike, da ne bo ostalo mnogo sredstev za morebitno 
združevanje. (Ajdovščina.) 

Po mnenju delegata, ki je govoril v imenu gorenjskih občin, je nemogoče 
ob tej in ob drugih podobnih prilikah vsakikrat na novo in parcialno postavljati 
ter reševati problema manj razvitih občin in območij. Zato bi bilo boljše, da 
enkrat razmislimo o načinu financiranja, ki danes ni adekvaten. Predlog, naj 
se imobilizirajo sredstva v nerazvitih, v razvitih pa naj naredijo kakor hočejo, 
ni sprejemljiv. Tudi te občine imajo velike probleme, pa se ne borijo za to. 
Seveda pa to ne pomeni, da je predlog izhodišč ustrezen in bi bilo vsekakor 
treba predvideti drugačno rešitev. (Jesenice, Kranj, Radovljica, Skofja Loka, 
Tržič.) 

V zvezi s predvidenim limitiranjem splošne porabe v letu 1972 je bilo 
izraženo mnenje, da možnost linearnega povečanja za vse v enakem odstotku 
ni ustrezna, ker so sedaj uveljavljene v posameznih občinah zelo različne 
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stopnje davkov in prispevkov ter bi zato start ne bil pri vseh enak. Razen tega 
je tudi struktura proračunov (dohodkov in izdatkov) zelo različna in bi zato 
linearno omejevanje pri nekaterih občinah v veliki meri onemogočilo oprav- 
ljanje nekaterih njihovih funkcij (npr. na področju socialnega varstva), ki jih 
ni mogoče omejevati. Zato naj bi v izhodiščih predvideli, da mora biti more- 
bitno limitiranje proračunske potrošnje v prihodnjem letu diferencirano 
(Kamnik, Trebnje). V zvezi s tem je bila dana sugestija, naj bi omejitev za 
manj razvite občine ne veljala, podobno kot v federaciji ne velja za manj 
razvite republike oziroma pokrajine. (Trebnje.) 

Po drugem mnenju pa naj bi limit, če bo uveljavljen, veljal le za prispevke 
iz osebnih dohodkov, ne pa tudi za prometne davke. Prometni davek je namreč 
odvisen predvsem od naraščanja individualne potrošnje, po drugi strani pa 
tudi od prizadevanja posameznih občin, da prometni davek iz privatnega 
sektorja v čim večji meri zajemajo in pobirajo. (Tolmin.) 

V zvezi z dopolnjevanjem občin oziroma temeljnih izobraževalnih skupnosti 
je bilo ponovno poudarjeno, da bi bilo treba ta sistem urediti. Republiška 
izobraževalna skupnost dopolnjuje vzgojo in izobraževanje na podlagi nekaterih 
kriterijev, s katerimi zagotavlja, da je izobraževanje v vsej republiki finan- 
cirano enotno vsaj do določenega minimuma. Hkrati s tem, ko določa, kakšen 
del svojih proračunskih sredstev mora posamezna občina nameniti za izobra- 
ževanje, pa dejansko dopolnjuje tudi proračune posameznih občin, seveda če 
prepušča občini dovolj sredstev, lahko pa tudi odvzema sredstva posameznim 
občinam, če določa prevelik odstotek obveznosti, ki jih posamezna občina mora 
zagotoviti za izobraževanje. Zato ni izdelanih nobenih kriterijev, zaradi česar 
nujno pride do določenih nesoglasij, neskladnosti in precejšnjih težav v po- 
sameznih občinah. V zvezi s tem je bilo že lani predlagano, da bi izvršni svet 
pripravil določene kriterije, na podlagi katerih bi se to dopolnjevanje vendarle 
urejalo na objektivnejši način. Ker očitno tega ni bilo mogoče pripraviti, je bila 
izražena sugestija republiški izobraževalni skupnosti, da tiste primere, kjer 
kaže, da so razmere silno napete, vendarle posebej prouči. (Idrija.) 

Na drugi strani pa je bilo opozorjeno tudi na neustrezno stanje, ki se kaže 
v tem, da imajo v nekaterih dopolnjevanih občinah prosvetni delavci višje 
dohodke kot v razvitejših, kar gotovo teh občin ne stimulira za uvedbo raznih 
samoprispevkov in druge načine zbiranja sredstev. (Jesenice, Kranj, Radovljica, 
Skofja Loka, Tržič.) 

V razpravi delegatov občin je bilo tudi predlagano, da se ob izhodiščih za 
financiranje splošne porabe razmisli tudi o načinu financiranja sredstev. Tako 
kot smo se pred leti odločili o financiranju organov za notranje zadeve sred- 
njega ter strokovnega šolstva na nivoju republike, bi bilo potrebno, da se 
dogovorimo za enotno financiranje na republiški ravni za sodišča in javna 
tožilstva. Na ta način bi po enotnih kriterijih zagotavljali financiranje, zlasti 
pa osebne dohodke na tem področju, s tem pa zagotovili, da bodo ti organi 
v prihodnje bolj učinkoviti in bolj samostojni. (Lenart, Maribor, Ormož, Ptuj, 
Slovenska Bistrica.) 

Po drugem mnenju pa bi taka ureditev financiranja sodstva destimulirala 
občine za financiranje, zlasti pa bi na ta način občinsko sodišče umetno odtrgali 
od celotne problematike občine, njene skupščine in družbenopohtičnih orga- 
nizacij. Zato bi bilo ustrezneje, da se — namesto tega ■— posebej prouči problem 
financiranja sodišč v manj razvitih občinah. (Jesenice, Kranj, Radovljica, 
Skofja Loka, Tržič.) 
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V razpravi je bil ponovno dan tudi predlog, da predlagatelj prouči možnost 
pobiranja prometnega davka od prodaje motornih vozil, zlasti domače proiz- 
vodnje, v kraju registracije vozila. (Tolmin.) 

POROČILA 

Odbor za družbenoekonomske odnose, odbor za finance in proračun in 
odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora 
skupščine SB Slovenije so na skupni seji 10. decembra 1971 obravnavali predlog 
družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje splošne in kolektivne 
porabe v letu 1972 ter oceno gospodarskega razvoja SR Slovenije v letu 1972, 
ki jih je predložil skupščini SR Slovenije izvršni svet. 

Uvodoma je bilo ugotovljeno: 
— da predložena bilančna izhodišča predstavljajo osnovo za pripravo in 

izdelavo izvedbenih predpisov; 
—• da predstavljajo logično nadaljnjo fazo v naporih za uresničevanje 

stališč SR Slovenije o nadaljnjih ukrepih, ki so potrebni na področju gospo- 
darstva in negospodarstva za stabilizacijo; 

—- da bazirajo na sedaj znanih okoliščinah in dejstvih, ki pa onemogočajo 
izdelavo prave kompleksne bilance, ker manjka vrsta informacij: 

a) še nimamo jasnega koncepta ekonomske politike SFRJ in ne rešenih 
glavnih sistemskih vprašanj, 

b) še nimamo podatka o višini prispevka SR Slovenije za zvezni proračun, 
o čemer še tečejo razprave in pogajanja, 

c) še vedno niso dokončno znani podatki o višini obveznosti SR Slovenije 
iz naslova prenosa izvenproračunske bilance federacije, čeprav bi moralo biti 
to opravljeno po zakonu do 8. avgusta letos. 

d) niso še ugotovljene vse obveznosti republike iz naslova nekaterih 
ukrepov v SR Sloveniji, 

e) samoupravne skupnosti (zdravstvo, šolstvo, zavarovanje) so še v fazi 
ugotavljanja in preverjanja prognoz ter potreb za prihodnje leto: samoupravne 
skupnosti so sicer samostojne v določanju prispevnih stopenj, vendar v kom- 
pleksni bilanci le morajo biti vključene, 

f) učinki oziroma posledice družbenega dogovarjanja in samoupravnih 
sporazumov še niso registrirani in zato ne upoštevani. 

Tako smemo smatrati predložena izhodišča kot predhodni predlog, ki ga 
bo treba ustrezno dopolniti, da bo res lahko predstavljal kompleksno in uskla- 
jeno osnovo ne samo za financiranje splošne in kolektivne porabe v letu ,1972, 
ampak tudi kompleksen akcijski program za oblikovanje stabilizacijskih 
ukrepov in ekonomske politike za leto 1972 sploh, kakršni so bili sprejeti na 
zasedaaju republiškega zbora 19. 10. letos. 

V obsežni razpravi je bilo danih dokaj predlogov in misli, ki naj služijo 
predlagatelju pri nadaljnjem delu: 

— že več let ugotavljamo, da se v izhodiščih vedno izhaja iz potreb, ki jih 
moramo pokriti, ne pa iz tega, koliko ustvarjamo nove vrednosti in kakšna 
naj bo primarna delitev. Zato bi morali začeti pri primarni delitvi in izhajati 
v vseh bilancah iz razpoložljivih sredstev, ne pa iz seštevanja potreb; 
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— med primarnimi nalogami bi morali postaviti delitveno razmerje na 
splošno in osebno porabo. V bilančnih izhodiščih to vprašanje ni obdelano in ta 
izhodišča nimajo izrazitejšega stabilizacijskega značaja; 

— splošna poraba pri nas je relativno visoka, čeprav se giblje nekoliko 
pod splošnim gibanjem; 

— povsod po svetu je delitev taka, da se v eri pospešenega tehničnega 
razvoja vedno več namenja za razširjeno reprodukcijo, v naših bilančnih iz- 
hodiščih pa to vprašanje ni obdelano; 

— izhodišča bazirajo na obstoječih prispevnih stopnjah ob neznankah, 
oziroma ob orientacijskih informacijah glede prispevnih stopenj, ki jih določajo 
samoupravne skupnosti; 

— sredstva za občinske proračune so le orientacija zaradi večje kompleks- 
nosti in ni zanesljivo, da se bodo dejansko gibala v predvidenih okvirih; 

— ker se za velik del sredstev določa njihova poraba izven kompetence 
republiške skupščine, so potrebe za splošno in kolektivno porabo v večini 
primerov le ocena in ima skupščina SR Slovenije v obstoječem sistemu raz- 
meroma majhne možnosti učinkovitega ukrepanja in usmerjanja na tem pod- 
ročju; 

— pri presežku sredstev, zbranih za splošno in kolektivno porabo nad 
predvidenim, bi morali uvesti znižanje prispevnih stopenj, vendar republiška 
skupščina v obstoječi ureditvi ne more tega učinkovito izpeljati, ker ima za 
dobršen del prispevnih stopenj le to možnost, da sprejme priporočilo. Ne bi se 
smeli zadovoljiti s tem, da bi porabo med letom limitirah, ako bi kazala tendenco' 
previsokega porasta, pač pa bi morala že izhodišča postaviti bolj aktivno 
načelo, da se bodo prispevne stopnje med letom znižale oziroma da bodo v 
drugi obliki vrnjena preveč odvzeta sredstva; 

— pomemben izvor nestabilnosti so tudi osebni dohodki, ki naj bi jih 
sredi leta 1971 na podlagi zakona o družbenih dogovorih in samoupravnih 
sporazumih učinkovito uokvirili, vendar še ne vemo učinka in ni še jasno, 
kakšne finančne posledice bodo. Sedanje nekontrolirano naraščanje osebnih 
dohodkov se mora nujno ustaviti in to ne le na področju javnega financiranja, 
temveč je to treba urediti tudi na področju gospodarstva; 

— v izhodiščih je sicer postavljeno, naj se gospodarstvo ne bi bolj obre- 
menjevalo kot v letu 1971, vendar dejanskih zagotovil za to ni, ob čemer je 
treba celo omleniti najavljena povišanja prispevnih stopenj samoupravnih skup- 
nosti. Glede porasta obremenjevanja oziroma razbremenjevanja, gospodarstva 
v tržnem sistemu obstajajo določene zakonitosti, ki pa za naše razmere ne 
veljajo. Naš sistem zajemanja sredstev s prispevki in davki je praktično indi- 
ferenten do gospodarskih gibanj, zato je nujno čimprej izdelati ustrezen nov 
zakon. Doseči je stabilizacijo cen in najstrožjo finančno disciplino na vseh 
področjih. Da bi bila izhodišča bolj akcijska, bi morale biti v njih postavljene 
maksimalne stopnje prispevkov; 

— odbori menijo, da okoliščine terjajo, da bo republika morala uporabiti 
določbe predloga XL. ustavnega amandmaja k ustavi SR Slovenije, da lahko 
republika z zakonom določi meje, v katerih smejo občine in samoupravne skup- 
nosti določiti stopnje prispevkov, davkov in drugih obveznosti, da se omeji 
trošenje določenih družbenih sredstev ali da se naložijo obveznosti za ustvar- 
janje rezervnih družbenih sredstev. To stališče narekujejo izkušnje, ko se 
predvidevanja zadnjih let sploh niso uresničila in so bila dejansko gibanja prav 
obratna od začrtanih: namesto stabilizacijskih smo imeli inflacijska gibanja; 
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— nesprejemljivo je, da bi se imobilizirana sredstva, formirana iz presežka 
dohodkov, uporabila za kritje primanjkljaja izvenproračunske bilance, prene- 
senega na republiko Slovenijo kot posojilo, ki bi se v naslednjih obdobjih 
vračalo. Imobilizirani presežki naj se porabijo nepovratno, saj gre za kritje 
obveznosti, ki jih je republika Slovenija kot celota morala prevzeti od fede- 
racije, a tudi imobilizirani presežki so nastali z zbiranjem oziroma plačevanjem 
davkov in prispevkov iz vse Slovenije; 

— da bi se prekoračitve pri izgradnji hitrih cest pokrile na račun zmanj- 
šanja sredstev za druge ceste, po mnenju odborov ne bi bila ustrezna rešitev. 
Ceste so stvar vse Slovenije in naj se za to kritje porabijo imobilizirani presežki 
ali kaka druga sredstva, kakor se bodo morale kriti prekoračitve tudi pri 
nekaterih drugih objektih, ki so pomembni za vso Slovenijo'; 

— negospodarske investicije so v razmerju z deležem družbenega proizvoda 
visoke. Nujno je potrebna selekcija, katero morajo opraviti pristojne službe in 
samoupravne skupnosti. Izhodišča se morajo dopolniti tudi s temi podatki, 
zlasti za investicije v zdravstvu in visokem šolstvu. Potrebna je specifikacija 
objektov z navedbo dinamike izgradnje. 

Zaključna ugotovitev je bila, da Slovenije ne predstavlja samo republiška 
skupščina, ampak tudi vse samoupravne skupnosti, vse občinske skupščine, vse 
samostojne organizacije združenega dela in vsi občani, zato tudi izvajanje 
stabilizacijskih ukrepov ni samo naloga republiškega proračuna in poslovanja 
v okviru republiških financ, ampak vseh samoupravnih subjektov v republiki- 
Le z napori in delom vseh je možno, da uresničimo stabilizacijska in razvojna 
načela, ki smo jih deklarativno vsi sprejeli. 

Izvršni svet naj pri nadaljnjem oblikovanju izhodišč ter izdelavi zakonov 
in drugih predpisov za leto 1972 upošteva, da morajo k stabilizaciji prispevati 
vsi dejavniki gospodarskega in družbenega življenja v SR Sloveniji. Bilanca 
v izhodiščih naj se dopolni z vsemi finančnimi postavkami, pa čeprav bodo 
nekatere le okvirne. Potreben je kompleksen prikaz, ki ne bo izhajal samo iz 
potreb, ampak primarno iz možnosti, ki jih naša družba ima, da zagotovi 
razširjeno reprodukcijo, obenem pa optimalno pokriva splošno in kolektivno 
porabo. 

Odbori predlagajo naslednje spremembe in dopolnitve predloženih druž- 
benoekonomskih in bilančnih izhodišč: 

— na str. 1: v predzadnji vrsti drugega odstavka je treba letnico 1970 
zamenjati z letnico 1971; 

— na str. 4: za prvim odstavkom naj se vstavi nova alinea v naslednjem 
besedilu: »— Izvršni svet skupščine SR Slovenije bo z dodatnimi ukrepi za- 
gotovil, da cene v letu 1972 ne bodo porasle za več kot 5% nad ravnijo cen 
konec leta 1971«. 

—• na str. 5: — na koncu prve alinee se za besedami »SR Slovenijo« pika 
nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo: »kakor tudi za podražitve pri 
izgradnji hitre ceste Vrhnika—Postojna ter drugih investicijskih objektov in 
sprejetih obveznosti za namene, ki so splošnega republiškega pomena. Za te 
objekte in namene mora veljati enako načelo in postopek kot za obveznosti, 
ki jih prevzema republika od federacije na podlagi ustavnih amandmajev in 
ukinjene izvenproračunske bilance federacije.« 

— v četrti alinei naj se doda nov drugi odstavek v naslednjem besedilu: 
»Za investicije na področju zdrastva, šolstva in visokošolskih zavodov naj se 
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predložijo in sprejmejo odloki za financiranje nujno potrebnih objektov po 
prehodni selekciji in določeni dinamiki izgradnje.« 

— na koncu pete alinee naj se pika zamenja z vejico in doda naslednje 
besedilo: »in sprejeti ustrezne zakone in predpise.« 

— na str. 6: — odstavek pod d) naj se v šesti vrsti za besedama »NB 
Slovenije« konča in črta ostalo besedilo te točke. 

— na str. 7: — doda naj se nova sedma alinea v naslednjem besedilu: 
»—■ Republika Slovenija bo z zakonom določila meje, v katerih smejo občine 
in samoupravne interesne skupnosti določati stopnje davkov, prispevkov in 
drugih obveznosti, omejila trošenje določenih družbenih sredstev in naložila 
obveznost, da se ustvarjajo rezervna družbena sredstva. Z zakonom bo dolo- 
čena tudi stopnja imobilizacije morebitnih presežkov sredstev splošne in kolek- 
tivne porabe v letu 1972 in način njihove vrnitve gospodarstvu.« 

Odbori menijo, da je položaj tak, da narekuje uporabo XL. amandmaja k 
ustavi SRS (po predlogu ustavnih amandmajev), ker gre za preprečevanje 
oziroma odprave večjih motenj na tržišču in za bistveno odstopanje od temeljnih 
ciljev sprejete gospodarske politike; 

—■ v zadnjem odstavku naj se zadnji stavek »Kolikor bi... v letu 1972.« 
zamenja z naslednjim besedilom: »Ne glede na bolj ali mianj radikalne stabili- 
zacijske ukrepe v Jugoslaviji in v drugih republikah bo izvršni svet skupščine 
SR Slovenije pripravil vse možne ukrepe za uveljavitev stabilizacije.«; 

— na str. 9: — za zadnjim odstavkom naj se vstavi nov odstavek v na- 
slednjem besedilu: »Ce s samoupravnimi sporazumi ne bodo' zagotovljena 
gibanja osebnih dohodkov v mejah, predvidenih za leto 1972, bo izvršni svet, 
kakor hitro bo ugotovil preseganje predvidevanj, odredil v skladu z določbami 
24. člena zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju 
o merilih za usmerjanje delitve dohodka in osebnih dohodkov ukrepe, s katerimi 
bo zagotovljeno gibanje osebnih dohodkov v mejah stabilizacijskih ukrepov in 
predvidevanj.«; 

— na str. 11: — v okviru postavk republiškega proračuna naj se v smislu 
pripomb k besedilu na 5. strani izhodišč precizirajo negospodarske investicije, 
ki se bodo financirale iz republiškega proračuna, in obenem opiše tudi dinamika 
zagotavljanja sredstev po letih; 

— na str. 15: — v četrti vrsti zadnjega odstavka naj se črtajo besede: 
»v omenjenem obsegu«; 

— v zadnjem odstavku naj se na koncu odstavka doda besedilo: »Višino 
limita naj določi zakon.«; 

—• na str. 15 a: -— tretji odstavek naj se zamenja z naslednjim besedilom: 
»Primanjkljaj po izvenproračunski bilanci, preneseni iz federacije, podražitve 
hitre ceste Vrhnika—Postojna in druge že sprejete obveznosti splošnega pomena 
za republiko Slovenijo naj se pokrivajo z uporabo imobiliziranih sredstev pri 
vseh nosilcih teh sredstev in to nepovratno.« 

— četrti odstavek naj se črta; 
— v petem odstavku naj se navedejo v orientacijo le skupni zneski imo- 

biliziranih sredstev po posameznih nosilcih sredstev; 
—■ šesti odstavek naj se črta in zamenja z naslednjim besedilom: »S po- 

sebnim republiškim zakonom bo opredeljen status imobiliziranih sredstev iz 
leta 1971 ter način in obseg uporabe teh sredstev za kritje obveznosti iz naslova 
prenesene izvenproračunske bilance federacije ter za kritje že sprejetih ob- 
veznosti v SR Sloveniji-«; 
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— na str. 16: — besedilo se v celoti črta. 
Odbori predlagajo zboru, da upošteva pripombe in predloge odborov ter 

sprejme družbenoekonomska in bilančna izhodišča za financiranje splošne in 
kolektivne porabe v letu 1972. 

Za poročevalca na seji zbora so odbori določili poslanko Magdo Mihelič. 

St.: 400-46/71 
Ljubljana, 13. 12. 1971 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo repu- 
bliškega zbora skupščine SR Slovenije je na seji dne 9. 12. 1971 razpravljal 
o predlogu družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje splošne 
in kolektivne porabe v letu 1972, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil 
izvršni svet. 

Poslanci so v razpravi ugotovili, da so izhodišča eden izmed instrumentov, 
s katerimi skušamo dosegati postopno stabilizacijo v letu 1972. Zato podpirajo 
vse tiste tendence, ki pomenijo krepitev stabilizacijskih prizadevanj, torej tudi 
načelo, naj bi se splošna poraba tako v republiki kot v federaciji v letu 1972 
ne povečala. S tem bomo dosegli vsaj tako delitev družbenega proizvoda, da 
bodo obremenitve gospodarstva ostale na približno isti ravni kot v letu 1971. 

Del poslancev je v razpravi izrazil dvom o možnosti realizacije v izhodiščih 
nakazanih ciljev. Vzrok za to je visoka stopnja inflacije, katere'del se bo 
nedvomno prenesel tudi v leto 1972, ter številna nerazčiščena vprašanja v 
odnosu do federacije. 

Pri obravnavanju problemov, ki obstajajo na posameznih področjih, so 
poslanci opozorili predvsem na naslednje: 

1. S sprejetjem dopolnil k ustavi SFRJ se bistveno spreminja vloga re- 
publike, s tem pa večajo potrebe po kadrovsko in strokovno usposobljeni 
upravi. Poslanci so se zavzeli za to, da se v letu 1972 postopno rešijo tako vpra- 
šanja odnosov kot osebnih dohodkov v teh službah. Vendar pa je bil izražen 
dvom, da bi 15% predvideno povečanje mase osebnih dohodkov zadostovalo 
za rešitev teh vprašanj. 

2. Na področju izobraževanja se pojavlja kot temeljni problem to, da 
sredstva ne bodo zadostovala za pokritje potreb po osebnih dohodkih, ki so 
določeni v samoupravnih sporazumih. Ker gre za izredno občutljivo področje, 
kjer se politični nemir lahko najbolj neposredno prenaša na mlado generacijo, 
menijo poslanci, da bi morala vložiti republika v letu 1972 ves napor v to, da 
se v šolstvu zagotove osebni dohodki, ki bi se vsaj približali tistim, ki so 
določeni v samoupravnih sporazumih. Pri tem je bila omfenjena možnost, da bi 
se za te namene porabil del sredstev, ki so bila imobilizirana v letu 1971. 

Predvsem na področju visokega šolstva se pojavljajo politični problemi 
zaradi nejasnosti pri dinamiki financiranja gradnje visokih in višjih šol. Zato 
poslanci menijo, da bi bilo treba po sprejemu izhodišč z zakonskimi akti o 
gradnji posameznih objektov to dinamiko jasno opredeliti. 

3. V zasnovi srednjeročnega plana vodnega sklada, ki ga je potrdila skup- 
ščina SR Slovenije, je bilo jasno nakazano, da je potrebno v letih 1971—1975 
zagotoviti za potrebe vodnega gospodarstva poprečno letno okrog 80 milijonov 
din sredstev. Poslanci so opozorili, da pomeni okoli 64 milijonov din, kolikor 
bo v letu 1972 za te namene po ocenah na razpolago, preveliko odstopanje, 
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posebno če upoštevamo visoko stopnjo inflacije in s tem tudi manjšo realno 
vrednost-teh sredstev. 

4. Glede možnosti, da bi se podražitve pri gradnji hitre ceste Vrhnika— 
Postojna krile iz sredstev cestnega sklada, ki so namenjena za druge ceste, 
so poslanci soglasno zavzeli odklonilno stališče. Pri tem opozarjajo na zagotovilo 
izvršnega sveta SR Slovenije, ki ga je dal ob sprejemanju zakona o gradnji 
ceste Šentilj—Nova Gorica, da se sredstva za gradnjo hitrih cest ne bodo črpala 
iz sredstev cestnega sklada SR Slovenije. Poslanci menijo, da mora izvršni svet 
za kritje podražitev poiskati druge možnosti. 

St.: 400-46/71 
Ljubljana, 9. 12. 1971 

Odbor republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo je na seji dne 
8. decembra 1971 obravnaval predlog družbenoekonomskih in bilančnih iz- 
hodišč za financiranje splošne in kolektivne porabe v letu 1972. Navedeni pred- 
log je skupščini predložil izvršni svet. 

V razpravi je bilo poudarjeno, da predloženo gradivo sicer zasleduje cilje, 
ki jih je nakazala nedavna konferenca ZK Slovenije glede odprave oziroma 
zmanjševanja socialne diferenciacije, vendar je bilo opozorjeno, da predvideni 
stabilizacijski ukrepi še vedno temeljijo na starih prijemih. Gradivo dovolj 
jasno ne omenja, s kakšnimi ukrepi bomo zagotovili dosledno spoštovanje repu- 
bliškega zakona o usmerjanju delitve dohodka in osebnih dohodkov. To pa je 
nujno glede na visoko stopnjo rasti osebnega dohodka in dejstvo, da breme 
stabilizacije v vse večji meri prevzemajo nase občani, pri čemer so močno priza- 
deti predvsem tisti z nižjimi osebnimi dohodki. V tem smislu odbor v celoti 
podpira splošno družbenoekonomsko usmeritev v letu 1972. 

Odbor je izrazil presenečenje, da federacija,povečuje svoj proračun v pri- 
merjavi z lanskim letom za 17 % kljub temu, da so določene obveznosti in pri- 
stojnosti prenesene na republike. Po mnenju odbora bi se moral zvezni pro- 
račun prav zaradi tega zmanjševati in je torej vsakršno povišanje nevzdržno. 
Zato odbor predlaga, da predlagatelj še posebej podrobno obrazloži to po- 
višanje. 

Odbor se tudi ni strinjal, da bi razliko, ki je nastala zaradi podražitve del 
pri gradnji hitre ceste Vrhnika—Postojna, delno krili z zmanjšanjem izdatkov 
cestnega sklada SR Slovenije za druge ceste. To ni sprejemljivo, saj je bilo 
ob začetku del na tej cesti jasno rečeno, da podražitve ne bodo šle na škodo 
vzdrževanja drugih cest v republiki. Zato je treba — po mnenju odbora — 
najti druge možnosti oziroma rešitve za kritje primanjkljaja, ki je nastal zaradi 
večjih cen gradbenim storitvam in materiala pri gradnji hitre ceste. 

Odbor je kritično ocenil dejstvo, da predloženo gradivo ne vsebuje nikakrš- 
nih izhodišč glede financiranja zdravstvene dejavnosti. Čeprav se zdravstvo 
ne financira iz proračunskih virov, vendar vplivajo stopnje prispevkov za 
zdravstveno zavarovanje na obremenitev gospodarstva, glede na povezanost 
stopenj prispevkov iz osebnega dohodka pa vplivajo tudi na republiško bilanco. 
Zato je bil odbor soglasno mnenja, da se predložena izhodišča dopolnijo z 
osnovnimi izhodišči o financiranju zdravstva v prihodnjem letu, pri čemer je 
treba posebej poudariti, da je zdravstveno varstvo za leto 1972 zasnovano na 
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podlagi družbenega dogovora. Ugotovljeno je namreč bilo, da je bil 7. decembra 
1971 že dosežen načelni sporazum med predstavniki zdravstvenih zavodov 
in skupnosti zdravstvenega zavarovanja o izhodiščih za izvajanje in financi- 
ranje zdravstvenega varstva v prihodnjem letu. Na tej podlagi bo sprejet druž- 
beni dogovor, ki ga bodo sklenili izvršni svet, gospodarska zbornica, skupnost 
zdravstvenih zavodov Slovenije, zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja de- 
lavcev, zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov in republiški svet 
zveze sindikatov Slovenije. Ta družbeni dogovor posebej določa, kateri elementi 
naj se upoštevajo za oblikovanje cen zdravstvenih storitev v letu 1972 (kako 
naj se upoštevajo materialni stroški v teh cenah, sredstva za zdravila in sani- 
tetni material, sredstva za osebne dohodke, kako se upoštevajo rezervni sklad, 
zakonske obveznosti in na zakonu zasnovane pogodbene obveznosti delovnih 
organizacij in podobno). 

Glede na navedeno odbor predlaga, da se na 5. strani predloga izhodišč 
doda za četrto alineo nova alinea z naslednjim besedilom: 

»— izvajanje in financiranje zdravstvenega varstva naj se v letu 1972 
izvaja na temelju družbenega dogovora, ki ga sklenejo na podlagi 10. člena 
zakona o zdravstvu izvršni svet, gospodarska zbornica, zdravstvene delovne 
organizacije oziroma njihovo združenje, zvezi zdravstvenega zavarovanja de- 
lavcev in kmetov in republiški svet zveze sindikatov Slovenije. Družbeni 
dogovor mora temeljiti na programu zdravstvenega varstva za leto 1972«. 

Amandma je utemeljen glede na načelno razpravo. 
Končno je odbor ugotovil, da bi bilo treba uskladiti prikazane številčne 

podatke, ki zadevajo sredstva za invahdsko-pokojninsko zavarovanje, s podatki 
skupnosti socialnega zavarovanja. Kot primer naj samo navedemo, da primanj- 
kljaj ne bo znašal 73 milijonov (str. 8 pod III), marveč 130 milijonov dinarjev, 
kar pa bo tudi pokrito z rezervnim skladom. 

Kar zadeva predvidena sredstva za otroško varstvo, se je odbor s pred- 
logom strinjal, saj je predvideno, da bo republiški skupnosti otroškega varstva 
za prihodnje leto potrebna stopnja 1,9®/# od bruto osebnega dohodka. 

St.: 400-46/71 
Ljubljana, 9. 12, 1971 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji dne 10. de- 
cembra 1971 obravnaval predlog družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za 
financiranje splošne in kolektivne porabe v letu 1972, ki ga je skupščini SR 
Slovenije predložil izvršni svet. V zvezi s temi izhodišči se je odbor seznanil še 
z izračunom sredstev izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1972, poro- 
čilom republiške skupnosti otroškega varstva o izvajanju politike na področju 
otroškega varstva v letu 1971 in s predlogi za njeno usmeritev v letu 1972 ter 
s finančnim načrtom dohodkov kulturne skupnosti Slovenije za leto 1972. 

Odbor je sprejel naslednje predloge za spremembo oziroma dopolnitev 
predloga družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje splošne in 
kolektivne porabe v letu 1972: 

V prvem poglavju »Splošna družbenoekonomska usmeritev in predpo- 
stavke bilančnih odnosov 1972« naj se doda načelo: »Na vseh področjih javnih 
služb je potrebno zagotoviti enako odstotkovno realizacijo samoupravnih spo- 
razumov o merilih za delitev dohodka in osebnih dohodkov.« 
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Rešitev v predlogu izhodišč, naj se javnim službam omogoči porast sredstev 
za osebne dohodke za približno 15bo povzročila nadaljnje zaostajanje realnih 
osebnih dohodkov na tistih področjih, kjer so bili že doslej najnižji. Po mne- 
nju odbora bi moralo biti urejanje osebnih dohodkov bolj selektivno- 

K predlogu izhodišč, naj bo saldo obveznosti, ki bo z likvidacijo izven- 
proračunske bilance federacije prenesen na SR Slovenijo, poravnan tudi z mo- 
biliziranimi sredstvi samoupravnih skupnosti v letu 1971, daje odbor naslednja 
spreminjevalna predloga: 

Na 15. strani se za prvim odstavkom dodata odstavka: 
»Polovica imobiliziranih sredstev republiške izobraževalne skupnosti v 

višini 72,1 milijona dinarjev se vrne republiški izobraževalni skupnosti za po- 
kritje naslednjih najbolj perečih potreb na področju vzgoje in izobraževanja: 

— za štipendije učencev srednjih šol in študentov ter za druge oblike 
materialne pomoči učeči se mladini; 

—• za materialne izdatke vzgojnoizobraževalnih zavodov, to je za moderni- 
zacijo pouka; 

— za republiško participacijo pri investicijah v srednje šole in dijaške 
domove.« 

»Imobilizirana sredstva temeljnih kulturnih skupnosti se vrnejo temeljnim 
kulturnim skupnostim za uskladitev osebnih dohodkov.« 

Pri trimesečju izračuna sredstev izobraževalne skupnosti SR Slovenije za 
leto 1972 in predloga izhodišč je odbor ugotovil veliko razliko v višini ptorebnih 
sredstev za vzgojo in izobraževanje v prihodnjem letu, saj je republiška izobra- 
ževalna skupnost predložila zahtevek za pokritje obsega dejavnosti iz leta 1971 
v višini 934 794 000 din. Odbor meni, da hi bilo treba skupščini pojasniti vzroke 
teh velikih razlik, ker republiška izobraževalna skupnost zatrjuje, da je njen 
izračun zasnovan na realnih potrebah in na veljavnih predpisih in 'drugih do- 
kumentih za področje vzgoje in izobraževanja. Glede na to naj izvršni svet 
dokaže nepravilnost izračuna izobraževalne skupnosti ah pa zavzame stališče 
do tega, katerih nalog zaradi nezadostnih sredstev ne bo mogoče uresničiti v 
prihodnjem letu. 

Odbor ugotavlja, da je odstavek na 8. strani obrazložitve, ki govori o repu- 
bliški izobraževalni skupnosti, nejasno formuliran in lahko zavaja poslance v 
tem smislu, da se zagotavlja okoli 24,7 milijona dinarjev več sredstev, kot je za 
to področje potrebnih po izračunih republiške izobraževalne skupnosti. 

Odbor meni, da predlog za porabo imobiliziranih sredstev republiške izo- 
braževalne skupnosti v druge namene ni načelna odločitev, zlasti ne zato, ker 
skupnost ni povzročitelj inflatornih gibanj v preteklem letu. Ni povečala 
osebnih dohodkov nad dogovorjeno ravnijo niti se ni zadolževala. S tem, da 
daje skupščina SR Slovenije soglasje k enotnim osnovam meril za financiranje 
vzgojnoizobraževalnih dejavnosti, je gibanje osebnih dohodkov na tem pod- 
ročju neposredno pod kontrolo skupščine SR Slovenije. Za to bi poraba imobili- 
ziranih sredstev za druge namene v prihodnjem letu poslabšala realni materi- 
alni položaj tega področja. 

Spreminjevalni predlog odbora je v skladu z izhodiščem izvršnega sveta, 
naj bo dan poseben poudarek tistim področjem družbenega delovanja, od ka- 
terih je predvsem odvisno postopno zmanjševanje socialnih, razlik. Te naloge 
pa opravlja tudi republiška izobraževalna skupnost na omenjenih področjih. 
V večjem odstotku bo treba povečati tudi sredstva za materialne izdatke šol, 
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ker so se komunalne storitve podražile za 23'%, električna energija za 25%. 
Več sredstev pa je potrebno namenit za izravnavanje pogojev v opremljenosti 
šol, da bi lahko ponovno začeli zmanjševati razliko med posameznimi šolami, 
ki so nastale v zadnjem obdobju. 

S sredstvi, ki so predvidena za področje kulture, bo mogoče z zelo nizkim 
odstotkom realizirati samoupravne sporazume o delitvi dohodka in osebnih 
dohodkov. To velja zlasti za gledališča in še nekatere druge kulturne institu- 
cije. Odbor predlaga, da se temeljnim kulturnim skupnostim vrneta 2,8 mili- 
jona dinarjev imobiliziranih sredstev za uskladitev osebnih dohodkov kulturnih 
delavcev v teh institucijah. Poleg tega odbor opozarja, da bo mogoče prenesti 
ustanoviteljske pravice devetih tako imenovanih republiških kulturnih insti- 
tucij na skupščino mesta Ljubljana le pod pogojem, da bodo tej skupščini zago- 
tovljena sredstva v višini 3,8 milijona dinarjev. Sredstva iz prenesenega pro- 
metnega davka in davka na avtorske honorarje namreč ne zadoščajo za finan- 
ciranje dejavnosti teh institucij. 

Odbor podpira politiko izvršnega sveta do otroškega varstva. 

St.: 400-46/71 
Ljubljana, 13. 12. 1971 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora je na seji dne 
8. decembra 1971 obravnaval družbenoekonomska in bilančna izhodišča za fi- 
nanciranje splošne in kolektivne porabe v letu 1972 in oceno gospodarskega 
razvoja SR Slovenije v letu 1972, ki jih je skupščini SR Slovenije predložil 
izvršni svet. Predstavnik predlagatelja je v uvodni obrazložitvi poudaril, da 
upoštevajo predlagana izhodišča tako stališča SR Slovenije o nadaljnjih ukre- 
pih, ki so potrebni na področju gospodarstva in negospodarstva za stabilizacijo, 
ki jih je sprejela skupščina SR Slovenije, kakor tudi stvarne trende razvoja v 
letu 1971. Temeljni predpostavki, iz katerih predlog izhaja, sta zahtevi, da 
morajo nominalni osebni dohodki v letu 1972 porasti vsaj za eno točko manj 
kot nominalni družbeni proizvod in da gospodarstvo ne sme biti močneje obre- 
menjeno kot v tekočem letu. Predlog stališč se giblje v okviru teh predpostavk 
z dodatkom, da se imobilizirana sredstva nad stopnjo 10,8% iz leta 1971 ne 
smejo uporabiti za pokrivanje izvenproračunske bilance federacije in za plačilo 
dospelih obveznosti do gospodarstva. 

Odbor je v obravnavi ugotovil, da izkazujejo predlagana izhodišča večje 
skoke predvsem na socialnem področju in na področju šolstva, najmanjše pa v 
državni upravi. S tako orientacijo se ni strinjal, ker je menil, da se bomo 
morali odpovedati nekaterim načrtom in jih nadomestiti s samoodpovedjo, če 
hočemo doseči stabilizacijo. Financiranje splošne porabe pa moramo prav go- 
tovo obravnavati v luči stabilizacijskih ukrepov in jih tem podrejati. 

Odbor je nadalje ugotovil, da se iz predloženih dokumentov zrcalijo marsi- 
kje močni pritiski posameznih struktur, ki želijo na različne načine, vključujoč 
tudi javne manifestacije, vsiliti svoje zahteve. Takim pritiskom bi se morali 
odločneje upreti in spraviti našo porabo v realne okvire. K takemu stihijskemu 
oblikovanju in reševanju potreb v precejšnji meri prispeva tudi dejstvo, da 
še vedno nimamo srednjeročne orientacije razvoja. Enoletni program zajema 
prekratko razdobje, da bi mogli razumno razporediti najbolj aktualne pro- 
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bleme, zato prihaja do pritiskov in izsiljevanj. Odbor se je zavzel, da pride pred 
skupščino čim prej srednjeročni program razvoja. 

Glede na to, da sloni predlog bilance sredstev na veljavnem davčnem 
mehanizmu, odbor meni, da je nujno treba določiti limite, ki jih splošna poraba 
v nobenem primeru ne bi smela prekoračiti, obenem pa je treba čimprej 
izdelati nov davčni sistem, ki naj bi progresivno obdavčeval ostanek dohodka 
gospodarskih organizacij in družinske dohodke. Odbor meni, da bo z novo 
davčno politiko mogoče bolj učinkovito, reševati socialne razlike. Sedanji način 
reševanja teh razlik le s proporcionalnimi prispevki na osebne dohodke ni 
niti najbolj učinkovit niti dober, ker pritiska ,le v smeri povečanja splošne 
porabe. 

Odbor je dalje opozoril na predvideni skok osebnih dohodkov, saj bodo ti 
neposredno reproducirah nove podražitve in visoko stopnjo inflacije. 

Končno, je odbor podprl stališče predlagatelja, da je treba imobilizirana 
sredstva porabiti le za plačilo zapadlih obveznosti in da se z njimi ne povečuje 
splošna poraba. Doseči je treba, da bodo ta stališča upoštevala vse samoupravne 
interesne skupnosti. 

St.: 400-46/71 
Ljubljan, 10. \2. 1971 

Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora in odbor za 
finance gospodarskega zbora sta na skupni seji dne 8. decembra 1-971 obrav- 
navala družbenoekonomska in bilančna izhodišča za financiranje splošne in 
kolektivne porabe v letu 1972, ki jih je skupščina SR Slovenije predložil v 
obravnavo izvršni svet. Odbora sta obravnavala tudi gradivo »Ocena gospo- 
darskega razvoja v letu 1972«, ki ga je k predlogu izhodišč pripravil zavod 
SR Slovenije za planiranje. 

Uvodoma sta odbora ugotovila, da predstavljajo družbenoekonomska in 
bilančna izhodišča za leto 1972 precej realen poskus, da se v enem dokumentu 
podajo tako smernice in predpostavke bilančnih odnosov za prihodnje leto kot 
tudi bilanca sredstev in obveznosti in izvenbilančnih obveznosti ter sredstev 
republike. V tej smeri so člani odbora ta predlog pozitivno ocenili, glede na to, 
da lahko služi za osnovo o tem, kaj naj bi sicer tak dokument sploh vseboval 
in kako naj bi določal smernice in predpostavke bilance za prihodnje leto. 

V zelo obširni in temeljiti razpravi sta odbora menila, da predlog izhodišč 
ne navaja okoliščine, v katerih so bila izhodišča pripravljena. Pri tem so 
poslanci mislili predvsem na dejstvo, da še danes nimamo jasnega koncepta 
ekonomske politike SFRJ za prihodnje leto 1972 in ga zaradi tega v republi- 
ških izhodiščih ni bilo mogoče obravnavati in upoštevati. Ravno tako pri obli- 
kovanju predloga izhodišč niso popolnoma razčiščena nekatera zelo pomembna 
vprašanja, ki se nanašajo na financiranje federacije. Tako je v predlogu iz- 
hodišč upoštevan dvemilijardni prispevek Slovenije, vendar je to le ocena, ki 
se lahko še zniža ali zviša ter tako vpliva na nastanek presežka ah primanj- 
kljaja v predloženi bilanci. Zelo pomembno je tudi dejstvo, da je predlog izho- 
dišč izdelan v situaciji, ko še vedno niso rešena glavna sistemska vprašanja. 
Sedaj je bolj ali manj skoraj jasno, da bo gospodarstvo moralo poslovati po 
instrumentih, ki so za prihodnje leto pripravljeni na podlagi sedaj veljavnih 
sistemskih rešitev. 
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Poslanci so predlagali, da se v predlog izhodišč dodajo tudi nekatere druge 
okolnosti in manifestacije tako imenovane ocene sedanjega gospodarskega 
položaja. 

Pri tej oceni sedanjega trenutka bi se moralo predvsem ugotoviti, da se 
tudi v letošnjem letu ni posrečilo preusmeriti iz inflacije in nestabilnosti k 
stabilizaciji likvidnosti in postopni konvertibilnosti. Ravno tako niso izvedene 
tudi ostale naloge, začrtane z resolucijo zvezne skupščine o temeljih družbeno- 
ekonomske politike v letu 1971 s stabilizacijskim programom glede krepitve 
akumulativne in konkurenčne sposobnosti gospodarstva. Tako niso realizirani 
glavni cilji o uravnoteženju vseh oblik potrošnje, o spoštovanju predpisov, 
pogodbenih in drugih obveznosti, o krepitvi izvoza blaga in storitev in o po- 
stopnem odstranjevanju strukturnih nesorazmerij. 

Ob nekaterih zelo ugodnih zveznih kazalcih: povečane letne stopnje rasti 
družbenega proizvoda za 9,0/o, industrijske proizvodnje za 10—11'% in pro- 
duktivnosti dela za 5'% pa so številnejši in tudi pomembnejši negativni po- 
kazalo. razvoja, to je za 16'% povečana stopnja splošne ravni cen, za 17 % 
povečan uvoz blaga in za 21 '% povečan porast dohodkov splošne porabe. 

Ravno tako so poslanci menili, da predlog izhodišč v nezadostni meri 
upošteva »Stališča SR Slovenije do nadaljnjih ukrepov, ki so potrebni na 
področju gospodarstva in negospodarstva za stabilizacijo«, ki jih je sprejela 
skupščina SR Slovenije na zasedanju dne 19. decembra 1971, še posebej pa 
glede točke c) — »ukrepi ekonomske politike v letu 1972« — ki se nanaša na 
sestavo obvezne bilance delitve družbenega proizvoda, to je bilance splošne in 
skupne porabe na vseh ravneh, ki naj bi po predlogu stališč SR Slovenije 
zajemala poleg proračunov in posebnih računov družbenopolitičnih skupnosti 
tudi vse samoupravne skupnosti, ki so sedaj izven teh okvirov. Izraženo je 
bilo tudi mnenje, da predlog izhodišč ne zagotavlja, da bodo v ekonomski 
politiki za leto 1972 zagotovljena takšna delitvena razmerja, da bo družbeni 
proizvod rastel hitreje od splošne in kolektivne porabe in da bo le-ta rasla 
le v okviru razpoložljivih možnosti. S tem v zvezi je bilo tudi izraženo mnenje, 
da niso realne zagotovitve predlagatelja, kakor tudi v predlogu stališč navedeni 
podatki o tem, da bodo obremenitve gospodarstva manjše za 1 % družbenega 
proizvoda, kot so bile v letu 1971. Glede na to, da je bilo v stališčih SR Slo- 
venije sprejeto načelo, »da je treba vzdrževati tako ravnovesje v pogojih za 
delo in razvoj med gospodarstvom in negospodarstvom, da se v letu 1972 
obremenitve gospodarstva ne bodo povečale«, pa je bilo izraženo tudi mnenje, 
da se bodo obremenitve gospodarstva v letu 1972 dejansko povečale, kolikor se 
upoštevajo predlogi skupnosti zdravstvenega zavarovanja za oblikovanje pri- 
spevne stopnje v letu 1972 in še nekateri drugi predpisi, ki bodo imeli za 
posledico večjo obremenitev gospodarstva. 

Glede ocene sedanjega trenutka je po mnenju poslancev v predlogu izho- 
dišč premalo upoštevana sprememba položaja republike na področju obliko- 
vanja gospodarske politike v skladu z že sprejetimi zveznimi ustavnimi dopolnili 
in predlogom republiških ustavnih dopolnil. 

Poslanci so si bili edini v tem, da bi predlog izhodišč moral v večji meri 
upoštevati osnovne cilje, ki so predvsem izraženi v zahtevi, da se realizira 
tista naloga ekonomske politike iz leta 1971, ki ni bila realizirana, to je stabili- 
zacija. Drugi osnovni cilj, ki je še posebej interesanten za področje dela gospo- 
darskega zbora, pa je izboljšanje delitvenih razmerij v delitvi družbenega pro- 
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izvoda, ki po mnenju poslancev tudi ni v zadostni meri izražen v predlogu 
izhodišč. 

Poslanci so menili, da predlog izhodišč v precejšnji meri ohranja dosedanji 
trend in tendence, ki niti ne zagotavljajo izvedbe postavljenih ciljev za leto 
1971, ki niso bili izvedeni, kakor tudi ne izboljšanje delitvenega razmerja v 
korist gospodarstva. 

V razpravi je ostalo odprto vprašanje, kakšen je sploh značaj teh pred- 
loženih izhodišč. Menili so, da so predložena izhodišča lahko le delovna osnova 
za izvedbene predpise, lahko pa bi izhodišča prerasla v resolucijo o družbeno- 
ekonomski politiki SR Slovenije v letu 1972. Izraženo je bilo namreč mnenje, 
da bi družbenopolitične in samoupravne skupnosti, temeljne organizacije zdru- 
ženega dela in druge dejavnike resolucija zavezovala v večji stopnji kakor pa 
predlog izhodišč. 

Iz predloga izhodišč je razvidno, da še niso razčiščene vse modalitete pre- 
nosa obveznosti, nastalih z likvidacijo izvenproračunske bilance federacije in 
zato tudi ni zanesljiv primanjkljaj, nastal s presežkom obveznosti nad sredstvi 
tistega dela te bilance, ki je prenesen na SR Slovenijo. S tem v zvezi je tudi 
negotova višina (226 milijonov din) primanjkljaja kakor tudi kritje, saj je vpra- 
šanje, ali bodo zagotovljena zadostna sredstva iz imobiliziranih sredstev pro- 
računov družbenopolitičnih in samoupravnih interesnih skupnosti, še posebej 
iz skladov zdravstvenega zavarovanja, ki sicer trosijo sredstva nad okvirom, 
postavljenim z limitom. Zato je ocena imobiliziranih sredstev zdravstvenega 
zavarovanja dokaj vprašljiva, s tem v zvezi pa tudi uporaba teh sredstev za 
kritje primanjkljaja izvenproračunske bilance. 

Sicer pa so poslanci menili, da v prihodnje ne bi smeli ob koncu vsakega 
leta razpravljati o usodi proračunskih presežkov in presežkov samoupravnih 
interesnih skupnosti. Ti presežki imajo pravzaprav dvakratno inflacijsko dej- 
stvo. Izraženo je bilo mnenje, da je nujno sorazmerno znižati stopnje davkov 
in prispevkov, to je realno planirati dohodke proračunov in samoupravnih inte- 
resnih skupnosti, kar bi vplivalo na to, da ne bi bilo vsakoletnih presežkov 
v njihovih dohodkih. Nekateri poslanci so menili, da v predlogu izhodišč na- 
vedena projekcija osnovnih kazalcev razvoja govori o tem, da se predvideva 
nadaljevanje triletne inflacije glede na predviden porast cen, družbenega pro- 
izvoda in rasti proizvodnje, kakor tudi glede na predviden porast osebnih 
dohodkov. Kolikor pa se upoštevajo še nekateri zahtevki nosilcev proračunske 
porabe, pa se vidi, da so le-ti bili še nad 20% večji od možnosti, proračuna 
za leto 1972. 

Poslanci se niso strinjali z gradivom in izvajanjem predstavnikov predla- 
gatelja glede na trditev, da se prek posebnega računa o sredstvih SR Slovenije 
za izravnavanja v gospodarstvu v letu 1972 prelivajo nazaj v gospodarstvo 
znatna sredstva (nad 547 milijonov din). Ugotovili so namreč, da od tega kar 
130 milijonov predstavlja sredstva, s katerimi se nadomeščajo ukinjene zvezne 
bonifikacije, ki jih je gospodarstvo sicer že dobivalo v letu 1971. 

Po mnenju nekaterih poslancev bi realizacija osnovnih kazalcev ekonom- 
skega razvoja v letu 1972, kot so navedeni v predlogih izhodišč, pomenila pa- 
danje akumulativnosti gospodarstva ter s tem v zvezi postavila pod vprašaj 
rešitve vrste perečih vprašanj — zlasti v industriji. V zvezi s predvidenim 
načrtom kritja primanjkljaja izvenproračunske bilance federacije je bilo po- 
stavljeno vprašanje, zakaj naj bi se za to angažirali tudi presežki občin in 
temeljnih izobraževalnih skupnosti, še zlasti pa ne v občinah, ki so sicer gospo- 
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darsko nezadostno razvite in ki zaradi tega prejemajo dopolnilna sredstva iz 
republiške izobraževalne skupnosti ali pa so po zakonu o gospodarsko neza- 
dostno razvitih območjih predvidene, da pod določenimi pogoji lahko dobijo 
sredstva za nadaljnji gospodarski razvoj. 

Glede na definicijo v predlogu izhodišč (zadnji odstavek, str. 7) je bilo- 
izraženo mnenje, da se iz dokumenta, ki ga sprejema skupščina, ne bi smelo 
razumeti, da Slovenija pasivno čaka na to, da se v federaciji odločijo ali ne za 
»radikalnejši korak v smeri stabilizacije in omejevanja potrošnje«, ampak je iz 
izhodišč treba jasno razbrati, da se zavzemamo edino za tako politiko in da 
edino tako politiko podpiramo in pri njenem oblikovanju aktivno sodelujemo. 

Izraženo je bilo mnenje, da je treba posebno obravnavati investicije na 
področju gospodarstva in posebej v negospodarstvu. Izraženo je bilo upanje, da 
bo s sedaj sprejetimi ukrepi in doslednim izvajanjem postavk predloga izhodišč 
onemogočen tak porast investicij v negospodarskih dejavnostih, kot je bil to 
v letu 1971, ko je bila stopnja rasti večkrat večja kot v gospodarstvu. 

V predlogu izhodišč po .mnenju poslancev niso — podobno kot za eventu- 
alne podražitve pri izgradnji hitre ceste Vrhnika—Postojna — predvidene 
možnosti za tako kritje pri ostalih infrastrukturnih objektih (ŽTP in luka 
Koper). To je toliko bolj važno, ker so po predlogu izhodišč oziroma po pre- 
gledu obveznosti posebnega računa za izravnavanje v gospodarstvu vsa sred- 
stva za leto 1972 že1 angažirana. Predloženo je bilo, da se tudi za te infrastruk- 
turne objekte v izhodiščih reši kritje eventualnih podražitev na podoben način 
kot za hitro cesto. Pri tem pa je bilo tudi poudarjeno, da kompleks teh vpra- 
šanj v predloženem gradivu ni dovolj osvetljen. 

Glede na niz odprtih vprašanj, ki bi jih bilo po mnenju obeh odborov 
treba obravnavati v skupščinskem dokumentu, v katerem bi se sprejela druž- 
benoekonomska in bilančna izhodišča za financiranje splošne in kolektivne 
porabe v letu 1972, in glede na dejstvo, da sta imela odbora nekatera drugačna 
mnenja od stališč, izraženih v predlogu izhodišč, sta odbora sklenila predlagati, 
da se predlog izhodišč obravnava na posebni seji gospodarskega zbora še pred 
sejo enotnega zbora delovnih skupnosti, na katerih bo na dnevnem redu tudi 
predlog izhodišč. 

Odbora predlagata gospodarskemu zboru, da se pri obravnavi predloga 
izhodišč na posebni seji gospodarskega zbora upoštevajo mnenja in stališča 
obeh odborov, ki so podana v tem poročilu. 

Odbora sta določila za poročevalca na seji zbora poslanko Maro Žlebnik. 

St.: 400-46/71 
Ljubljana, 10. 12. 1971 

Začasna komisija enotnega zbora za proučitev vprašanj s področja druž- 
benoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in 
samoupravnih skupnosti je na seji dne 9. 12. 1971 obravnavala predlog družbeno- 
ekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje splošne in kolektivne porabe 
v letu 1972, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet. 
Obenem je obravnavala tudi gradivo »Ocena gospodarskega razvoja v letu 
1972«, ki ga je k predlogu, izhodišč pripravil zavod SR Slovenije za planiranje, 
ter mnenja: 
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— odbora gospodarskega zbora za družbenkoekonomske odnose in odbora 
za finance; 

— odborov socialno-zdravstvenega zbora za zdravstvo in zdravstveno za- 
varovanje; za socialno in otroško varstvo ter za invalidsko in pokojninsko 
zavarovanje ter invalidsko varstvo; 

.— skupine poslancev prosvetno-kulturnega zbora, ki so jih začasna ko- 
misiji posredovali predstavniki posameznih odborov. 

Začasna komisija je ugotovila, da predstavlja predlog izhodišč poskus, da 
se v enem dokumentu začrtajo tako smernice in predpostavke bilančnih od- 
nosov za prihodnje leto kot tudi bilanca sredstev in obveznosti republike. 

Pri tem so poslanci menili, da osnovni cilji ekonomske politike za leto 
1971 niso bili uresničeni, predvsem pa ni bil dosežen osnovni cilj, to je dinami- 
čen razvoj v stabilnih pogojih. 

Čeprav še nimamo jasnega koncepta ekonomske politike SFRJ, ki ga ni 
bilo mogoče upoštevati v republiških izhodiščih, čeprav je še nejasno vpra- 
šanje financiranja federacije in niso rešena vsa sistemska vprašanja, pa je 
bila začasna komisija enotnega zbora mnenja, da bi morala izhodišča vztrajati 
pri izvrševanju načel, ki jih vsebuje stabilizacijski program. 

Ker pri oblikovanju izhodišč niso razčiščena navedena vprašanja, pred- 
stavljajo le oceno, ki se lahko zniža ali zviša in vpliva na nastanek presežka 
ali. primanjkljaja v predloženi bilanci. 

Začasna komisija je menila, da je treba izdelati obvezne bilance delitve 
družbenega proizvoda ter bilance splošne in kolektivne porabe na vseh ravneh. 
Poleg proračunov in posebnih računov družbenopolitičnih skupnosti naj bi za- 
jemale tudi vse samoupravne skupnosti, ki so sedaj izven teh okvirov. Izraženo 
je bilo mnenje, da bi morali večjo pozornost posvetiti možnostim in pogojem, 
kako ustvariti predvideno višino družbenega proizvoda in šele potem bi lahko 
razpravljali o njegovi delitvi na razne oblike porabe, pri čemer bi morali skrbeti 
za čim večje varčevanje tako na področju gospodarstva kot tudi negospodarstva. 

Izraženo je bilo mnenje, da izhodišča ne zagotavljajo takšnih delitvenih 
razmerij, da bodo obremenitve gospodarstva manjše za 1 °/o družbenega pro- 
izvoda, kot so bile v letu 1971. Čeprav se fiskalne obremenitve ne bodo 
povečale, pa se bodo povečali razni prispevki, pogodbene obveznosti in podobno, 
ki bodo zmanjševale akumulativno sposobnost gospodarstva. 

V razpravi je bilo tudi poudarjeno, da v gradivu predvideni stabilizacijski 
ukrepi še vedno temeljijo na starih prijemih. Po mnenju začasne komisije bi se 
morali stabilizacijski ukrepi pokazati tudi v načelnem soglasju in praktičnih 
izpeljavah glede uresničevanja samoupravnih sporazumov na vseh področjih 
družbenega dela. 

Poudarjeno je bilo, da predstavljajo osebni dohodki osnovno postavko v 
družbeni režiji, zaradi česar bi morala biti izhodišča v tem delu določnejša. 
S predvideno rastjo osebnih dohodkov za 15 % zmanjšamo pomen prizadevanj 
pri sklepanju družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov, katerih na- 
men je bil, da se odpravijo obstoječa nesorazmerja in korigirajo različni starti, 
ki so posledica različnih faktorjev. Povečanje osebnih dohodkov v določenem 
odstotku od starih startnih osnov bi pomenilo zadrževanje stanja, ki smo ga 
želeli spremeniti z družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi. Zato 
je bilo izraženo mnenje, da bi morali za vse večje družbene dejavnosti določiti 
enak nivo ralizacije samoupravnih sporazumov in ne dovoliti, da bi bih osebni. 

57* 
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dohodki na enem. področju doseženi, na drugem področju pa bi marali iti daleč 
pod ta nivo. 

Posebno pozornost je začasna komisija posvetila vprašanju porabe imo- 
biliziranih sredstev proračunov družbenopolitičnih in. samoupravnih skupnosti. 
Bila so izražena mnenja, da ne bi smeli v prihodnje ob koncu vsakega leta 
razpravljati o proračunskih presežkih in presežkih samoupravnih skupnosti: 

— Tako so predstavniki odborov socialno-zdravstvenega zbora menili, da 
bi morali sredstva, ki so imobilizirana v zdravstvu in zdravstvenem zavarova- 
nju, uporabiti za pokritje deficitov na tem področju in jih ne bi smeli usmerjati 
na druga področja. 

— Predstavniki odborov prosvetno-kulturnega zbora so opozorili, da so se 
interesne skupnosti s področja izobraževanja v preteklem letu točno držale 
dogovora limita 10,8'%. Zato ni nobenih razlogov, da se ta sredstva ne bi vrnila 
izobraževalni skupnosti SR Slovenija za izpolnjevanje nalog, ki so ji naložene 
z zakoni in drugimi predpisi, ker bi to pomenilo dodatno zmanjševanje realne 
vrednosti za vzgojo in izobraževanje predvidenih sredstev. 

— Predstavniki odborov gospodarskega zbora so menili, da bi imobili- 
zacija presežkov delovala inflatorno. Zato hi bilo nujno sorazmerno znižati 
stopnje prispevkov in davkov, to je realno planirati dohodke proračunov in 
samoupravnih interesnih skupnosti, kar bi vplivalo na to, da ne bi bilo vsako- 
letnih presežkov v njihovih dohodkih. Postavljeno je bilo vprašanje, zakaj 
naj se za kritje izvenproračunske bilance federacije angažirajo tudi sredstva 
temeljnih izobraževalnih skupnosti in občin, zlasti tistih, ki so gospodarsko 
nerazvite in prejemajo dopolnilna sredstva. 

Izraženo je bilo mnenje, da je v predlogu izhodišč dano izobraževanju in 
raziskovalnemu delu manj poudarka, kot je bilo to značilno za prejšnja leta. 
Poudarjeno je bilo, da so predvidena sredstva za republiško izobraževalno 
skupnost v primerjavi z izračunom, ki ga je skupnost pripravila, bistveno 
manjša in zato ne bo mogoče realizirati sklepov in nalog, ki se postavljajo pred 
izobraževalno sfero. 

Isto je bilo ugotovljeno tudi za skupnost invalidskega in pokojninskega 
zavarovanja v SR Sloveniji, ki je v soglasju z republiškimi dejavniki že spre- 
jela ustrezne odločitve o valorizaciji in usklajevanju pokojnin za leto 1972. 
Primanjkljaj, ki naj bi se kril iz rezerve, bo znašal okoli 100 milijonov dinarjev 
(in ne 73 milijonov dinarjev). Zato naj se izhodišča korigirajo v tem smislu, da 
bodo porasla sredstva za to področje pri enaki stopnji prispevka za 18,7 % 
in ne za okoli 21 

Kritično je bilo ocenjeno dejstvo, da v predloženem gradivu ni nikakršnih 
izhodišč glede financiranja zdravstva. Čeprav se zdravstvo ne financira iz fis- 
kalnih virov, vendar stopnje prispevkov za zdravstveno zavarovanje vplivajo 
na obremenitev gospodarstva. Zato naj bi se izhodišča dopolnila z osnovnimi 
izhodišči o financiranju zdravstva v letu 1972 na osnovi doseženega načelnega 
sporazuma med predstavniki zdravstvenih zavodov in skupnosti zdravstvenega 
zavarovanja dne 7. 12. 1971. 

Začasna komisija je ponovno zahtevala, da mora biti vsakemu zakonskemu 
dokumentu priložen tudi finančni načrt, ki bo zagotavljal vire sredstev, iz 
katerih se bodo krile naloge novih in razširjenih dejavnosti. 

Ostalo je odprto vprašanje, kakšen je značaj predloženih izhodišč. Začasna 
komisija je menila, da so predložena izhodišča lahko delovna osnova za spre- 
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jem izvršilnih predpisov, lahko pa prerastejo tudi v resolucijo o družbeno- 
ekonomski politiki SR Slovenije v letu 1972. 

Začasna komisija predlaga enotnemu zboru delovnih skupnosti, da pri 
obravnavi predloga družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje 
splošne in kolektivne porabe v letu 1972 upošteva mnenja in stališča, ki so 
dana v poročilu in ki bodo izražena v razpravi. 

Začasna komisija je za svojega poročevalca določila poslanca Antona 
Zimška. 

St.: 400-46/71 
Ljubljana, 14. 12. 1971 

Skupina poslancev prosvetno-kulturnega zbora, sestavljena iz predsednikov 
in podpredsednikov odborov zbora, je na sestanku dne 2. decembra 1971 obrav- 
navala predlog družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč qa. financiranje 
splošne in kolektivne porabe v letu 1972, ki ga je skupščini predložil izvršni 
svet. 

Uvodoma je bilo posebej poudarjeno, da osnovni cilji ekonomske politike 
za leto 1971 niso bili uresničeni, a vendar veljajo še naprej tudi v letu 1972- 
Predlog izhodišč naj bi vseboval vsa tista potrebna zagotovila za specifikacijo 
in konkretizacijo že sprejetih stabilizacijskih ukrepov, ki bi jamčila njihovo 
uspešnost. Iz predloženega koncepta ni mogoče pričakovati izboljšanja, ampak 
stagnacijo ali celo recesijo. Prav tako bi bila k predlogu izhodišč potrebna 
širša obrazložitev, ki bi temeljila na trdnejših strokovnih virih in primerjavah. 
Te ugotovitve se da povzeti v oceno, da predlog izhodišč ni primerna podlaga 
za obravnavo in odločitve glede družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za 
financiranje splošne in kolektivne porabe v letu 1972. 

V razpravi je skupina poslancev zahtevala, da stabilizacijski ukrepi v 
okviru ekonomske politke v letu 1972 enako prizadenejo v dobrem in slabem 
tako 'družbene dejavnosti kot gospodarstvo; enako naj velja tudi znotraj obeh 
področij družbenega dela. To se mora izraziti tudi v načelnem soglasju in 
praktičnih izpeljavah glede uresničevanja samoupravnih sporazumov na vseh 
področjih družbenega dela. Samoupravni sporazumi so bili namreč sprejeti kot 
instrument usklajevanja in izraz enotnosti družbenoekonomskega položaja 
delovnih ljudi. 

V predlogu stališč za leto 1972 je dano izobraževanju in raziskovalnemu 
delu manj poudarka, kot je ibilo to značilno za prejšnja leta, kljub temu, da 
se v letu 1972 politika javnega financiranja oblikuje enako kot letos. Pred- 
videni razpored sredstev, v katerem šolstvu in znanosti ni dano ustrezno mesto, 
čeprav sta ti področji med dejavniki, ki bistveno vplivajo na porast produktiv- 
nosti dela in družbenega proizvoda, je bil ocenjen kot nerazumljiva orientacija 
razvoja. 

Dogovor o okvirih porabe sredstev za zadovoljevanje splošnih in kolektiv- 
nih potreb v letu 1972 ne sme omogočiti nadaljevanje politike neenotnosti 
družbenoekonomskih odnosov pri razpolaganju dohodka na posameznih pod- 
ročjih družbenega dela. S tem v zvezi je bilo posebej opozorjeno, da so se 
interesne skupnosti s področja izobraževanja v preteklem letu vseskozi držale 
dogovora glede limita 10,8'%>. Celotni presežek sredstev pri republiški izobraže- 
valni skupnosti je nastal zaradi prekršitve dogovorjenih stopenj rasti osebnih 
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dohodkov na drugih področjih družbenega dela. Zato ni nobenih razlogov, da 
se v letu 1971 imobilizirana sredstva ne bi vrnila izobraževalni skupnosti SR 
Slovenije za izpopolnjevanje nalog, ki so ji naložene z zakoni in drugimi do- 
kumenti (uresničitev družbene in politične zahteve po spojitvi A in B pro- 
grama, trimesečna obvezna mala šola, povečani sklad za štipendije, zdravstveno 
varstvo vseh učencev, pouk narodne obrambe v vseh šolah, novi oddelki na 
vseh stopnjah in vrstah šol, investicije v srednje šole in dijaške domove), to 
tem bolj, ker pomeni imobilizacija dodatno zmanjševanje realne vrednosti za 
vzgojo in izobraževanje predvidenih sredstev. 

Predvidena sredstva za republiško izobraževalno skupnost so v primerjavi 
z izračunom, ki ga je pripravila ta skupnost sama, bistveno manjša. Ne samo, 
da ne bo mogoče pokriti s samoupravnim sporazumom določenih osebnih do- 
hodkov, ampak bodo nerealizirani tudi sklepi in naloge, ki jih pred izobraže- 
valno sfero postavljajo zakonski in politični dokumenti, s katerimi bi komaj 
začeli odpravljati neupravičene socialne razlike pri šolanju mladine. Odpadla 
bo vsa modernizacija pouka in inovacije, za kar so se izrazito trudile pristojne 
samoupravne institucije in kar je bila čvrsta zahteva in težnja republiške.skup- 
ščine in tudi izvršnega sveta. Vsi že znani drugi številni temeljni problemi na- 
šega šolstva pa poleg osebnih dohodkov ostajajo nerešeni in se bodo še nadalje 
kopičili. Predvideni obseg sredstev za republiško izobraževalno skupnost po- 
meni torej preprosto proračunsko poviševanje sredstev za nekaj odstotkov. 

Kljub stalnemu poudarjanju pomembnosti raziskovalnega dela v družbe- 
nem in gospodarskem razvoju bo sklad Borisa Kidriča pri raziskovalni skup- 
nosti Slovenije v prihodnjem letu razpolagal z realno manjšimi sredstvi, še 
zlasti ker mora prevzeti nove, obveznosti, predvsem znanstveno-tehnično so- 
delovanje s tujino, štipendiranje študentov iz dežel v razvoju pa še nekatere 
druge naloge, kar bo nujno terjalo dodatna republiška sredstva. Zato bi bilo 
razumno, da vse dejavnosti družbenega dela raziskovalno dejavnost materialno 
bolj podpro. 

Tudi na področju kulture morajo biti v letu 1972 uveljavljeni samoupravni 
sporazumi. Ker je iz razpoložljivih dokumentov razvidno, da so osebni dohodki 
daleč pod republiškim poprečjem in celo najnižji, bi kazalo uveljaviti predlog 
kulturne skupnosti Slovenije, da se imobilizirana sredstva iz leta 1971 pri 
kulturnih skupnostih uporabijo za dohitevanje osebnih dohodkov kulturnih 
delavcev z osebnimi dohodki v drugih dejavnostih. 

St.: 400-46/71 
Ljubljana, 9. 12. 1971 

Komisija skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV je na seji 
7. decembra 1971 obravnavala predlog družbenoekonomskih in bilančnih iz- 
hodišč za financiranje splošne in kolektivne porabe v letu 1972, ki ga je 
skupščini predložil izvršni svet. 

Komisija je pri tem obravnavala predvsem tisti del predloga, ki obravnava 
varstvo borcev NOV in VVI in ugotovila naslednje: 

1. v poglavju »Socialno varstvo v republiškem proračunu 1972« je nave- 
deno, da se za leto 1972 predlaga za kritje razlik v pokojninah borcev NOV 
po republiških predpisih 48 750 000 din ali 25 "Vo več, kot je bilo za te namene 
potrošeno v letu 1971. Prav tako je za razlike v pokojninah borcev, ki jih 



Priloge 903 

pokriva zveza po zveznih predpisih, predvideno 273 milijonov dinarjev ali 
13fl/o več kot v letošnjem letu. 

V obrazložitvi predloga o družbenoekonomskih in bilančnih izhodiščih za 
financiranje splošne in kolektivne porabe v letu 1972 ni razvidno, na podlagi 
česa so izračunana ta sredstva. Iz obrazložitve predstavnika republiškega sekre- 
tariata za zdravstvo in socialno varstvo je bilo moč ugotoviti, da je nova 
minimalna pokojninska osnova za udeležence NOV pred 9. 9. oziroma 13. 10. 
1943 borčevski dodatek, veljaven v letu 1971. Na ta način bi se pokojninska 
osnova za odmero minimalne pokojnine povečala tem borcem v letu 1972 od 
1333,50 na 1555,00 (100 '°/o osnova za nosilce »spomenice« 1941), medtem ko bi 
se drugim borcem pred 9. 9. oziroma 13. 10. 1943 — glede na to, da prejemajo 
85'% pokojninske osnove — pokojnina zvišala od 1133,00 na 1321,75 din. 
Skupno bi se torej povečali konkretni prejemki iz naslova pokojnine nosilcem 
»spomenice« in borcem pred 9. 9. oziroma 13. 10. 1943 za 17 % oziroma za 
16,5% 

Iz navedenega izračuna se torej vidi, da se povečujejo pokojnine vsem 
navedenim borcem znatno manj, kot se povečujejo vse ostale pokojnine glede 
na sklep skupščine socialnega zavarovanja delavcev Slovenije. 

Tak način valorizacije pokojnin materialno prizadene borce glede na splošno 
povečanje pokojnin, čeprav ni moč zanikati, da bazira valorizacija pokojnin 
borcev na sistemu borčevskega dodatka. 

Tudi primerjava pokojnin borcev NOV s poprečno starostno pokojnino, 
veljavno v Sloveniji, kaže, da to vsoto komaj doseže nosilec »spomenice'« 1941 
in da so vsi drugi udeleženci NOV za približno 15!% izpod nje. 

Ne glede na to, da je predložen zvezni skupščini predlog zakona o do- 
polnitvah temeljnega zakona jo pokojninskem zavarovanju, v .katerem se 
določa valorizacija pokojnin na osnovo poprečnega osebnega dohodka, dose- 
ženega v Jugoslaviji v preteklem letu (o tem zakonu bo zvezna skupščina 
razpravljala še v tem mesecu), s čimer se objavljene vsote sredstev bistveno 
spremenijo', komisija meni, da bi bilo nevzdržno izvesti valorizacijo pokojnin 
borcev NOV tudi v naši republiki drugače, nikakor pa ne tako, da se valorizirajo 
pokojnine udeležencev NOV v manjšem obsegu kot vsem drugim upokojencem. 
Stališče o nujnosti valorizacije vseh dohodkov udeležencev NOV v Jugoslaviji 
na osnovi doseženega poprečnega osebnega dohodka v preteklem letu je bilo 
že sprejeto v razpravi v zvezni skupščini meseca novembra in jih bo zato treba 
upoštevati tudi ob pripravi novega predloga zakona o invalidsko-pokojninskem 
zavarovanju. 

Zato. komisija za vprašanja borcev NOV predlaga: 
— da se s sklepom, veljavnim za leto 1972, ki ga bo sprejel izvršni svet, 

valorizirajo tudi pokojnine udeležencev NOV za toliko, kolikor se povečajo 
vsem drugim upokojencem; 

— da se izognemo vsemu nepotrebnemu razburjanju med borci NOV, naj 
tako uskladitev pokojnin prejmejo borci NOV kot vsi drugi upokojenci že 
s 1. 1. 1972. 

2. Iz obrazložitve, ki je bila podana s strani predstavnika republiškega 
sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo, je razvidno', da je za invalidsko 
varstvo predvidenih 70 000 000 dinarjev in od tega za invalidski dodatek po 
republiških predpisih 47 500 000 dinarjev. Invalidski dodatek se povečuje v 
letu 1972 proti 1971 od 456 na 529 dinarjev oziroma za 16 % (za toliko so se 
povišali življenjski stroški v letu 1971). 
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Kljub naporom republiškega odbora ZZB NOV, da je treba tudi z do- 
polnilnimi predpisi varstva VVI v Sloveniji primerneje urediti invalidske 
dodatke, ki jih prejemajo invalidski upravičenci brez kakršnihkoli drugih 
dohodkov, je to vprašanje še zmerom nerešeno. 

Medtem ko se tudi v predlogu skupščine socialnega zavarovanja najnižja 
pokojnina poveča od 560, ki je bila veljavna v letu 1971, naj 680 za leto 1972 
ali za 120 din, bo znašal 100% invalidski dodatek, ki ga prejema invalid brez 
dohodkov, le 529 dinarjev. Torej se ta invalidski dodatek v letu 1972 proti 
1971. letu povečuje le za 73 dinarjev. 

Komisija meni, da so tisti invalidski upravičenci, ki prejemajo 100 % 
dodatek, s takšnim načinom valorizacije prizadeti in predlaga, da pristojni 
organi ponovno proučijo možnost, da se invalidski dodatek izenači z minimalno 
starostno pokojnino. 

3. Vse ostale oblike varstva borcev NOV in VVI se v predlogu izhodišč 
valorizirajo glede na življenjske stroške. Zato komisija nanj ni imela pripomb. 

St.: 400-46/71 
Ljubljana, 13. 1Ž. 1971 

OSNUTEK ZAKONA 
o davkih občanov 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb, ki se financirajo iz pro- 
računov družbenopolitičnih skupnosti, plačujejo oibčani v SR Sloveniji davke. 

Občani plačujejo v SR Sloveniji davke po določbah tega zakona, po 
odlokih občinskih skupščin ter po predpisih, izdanih na tej podlagi. 

2. člen 

Vsak občan je dolžan po svoji gospodarski moči prispevati k zadovolje- 
vanju splošnih družbenih potreb. 

Občani plačujejo davke po načelu, da sorazmerno več prispeva tisti, ki 
dosega večji dohodek. 

3. člen 

Občani na območju iste družbenopolitične skupnosti imajo ob enakih, 
z zakonom in odlokom občinske skupščine določenih pogojih, enake obveznosti 
glede plačevanja davkov. 

4. člen 

Viri, iz katerih občani prispevajo k zadovoljevanju splošnih družbenih 
potreb, so: dohodek, dosežen z osebnim delom v SFRJ, dohodek od premoženja 
in premoženjskih pravic, premoženje, ki ga občani imajo ali pridobijo v SFRJ, 
če ni z zakonom drugače določeno, in dohodek, ki ga z osebnim delom dosežejo 
jugoslovanski državljani pri jugoslovanskih diplomatskih oziroma konzularnih 
predstavništvih in organizacijah v tujini. 
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5. člen 

Ne štejejo se za osebni dohodek, od katerega se plačuje davek po tem 
zakonu: 

1. prejemki iz naslova odlikovanja in narodnega priznanja. 
2. dodatek za borce, 
3. prejemki po predpisih o pravicah vojnih in mirovnih vojaških invalidov, 
4. prejemki po predpisih o pravicah imetnikov Partizanskega spominskega 

znaka 1941, 
5. socialne pomoči, ki jih izplačujejo družbenopolitične skupnosti. 

6. člen 

Republika in občine z zakonom oziroma z odlokom uvajajo obveznosti 
plačevanja davkov, ki so po zakonu njihov dohodek in samostojno določajo 
njihovo višino. 

7. člen 

Ko predpisujejo obveznosti plačevanja davkov, morajo družbenopolitične 
skupnosti zagotoviti, da bodo obveznosti določene tako, da z njimi trajno 
spodbujajo zavezance k večji produktivnosti dela in da ne pride do ne- 
utemeljenih razlik v višini obveznosti med posameznimi družbenopolitičnimi 
skupnostmi. 

Zaradi izenačevanja pogojev gospodarjenja in skladnega razvoja SR Slo- 
venije republika in občine z medsebojnimi dogovori usklajujejo davčne ob- 
veznosti občanov. 

8. člen 

Ce je to neobhodno potrebno zaradi preprečevanja ali odprave večjih 
motenj na tržišču, zaradi bistvenega odstopanja od temeljnih ciljev sprejete 
gospodarske politike ali če to terjajo interesi narodne obrambe ali druge 
izredne potrebe, se lahko z zakonom določijo meje, v katerih smejo občine 
določati stopnje davkov. 

9. člen 

Kadar je to nujno za zagotovitev enotnosti in stabilnosti jugoslovanskega 
trga, SR Slovenija sodeluje z drugimi republikami in avtonomnima pokrajinama 
in usklajuje z medsebojnimi dogovori temelje davčne politike in davčni sistem. 

10- člen 

Zavezanec za davek je občan, ki ima osebni dohodek oziroma drug do- 
hodek, ah pa ima ali pridobi premoženje, od katerega se po tem zakonu 
plačujejo davki. 

Izjemoma, kadar je tako določeno v tem zakonu, je zavezanec za davek 
občan kot predstavnik svojega gospodinjstva. 

Glede obveznosti plačevanja davkov so z občani izenačene zasebne pravne 
osebe, če ni s tem zakonom drugače določeno1. 

Tuji državljani, tuje zasebne pravne osebe in tuje organizacije, ki imajo 
v SRS kakšen dohodek ali imajo ali pridobijo kakšno premoženje, plačujejo 
davke po tem zakonu, če ni z zakonom ali mednarodnim sporazumom drugače 
določeno. 
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11. člen 

Z gospodinjstvom je mišljena skupnost življenja, pridobivanje in trošenje 
sredstev, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

12. člen 

Osnova za davek je osebni dohodek, ki ga občan doseže z osebnim delom, 
dohodek od premoženja in premoženjskih pravic, vrednost premoženja, ki ga 
občan pridobi z dedovanjem ali darilom, z zakonom določeni premoženjski 
predmeti in drugi dohodki, od katerih se po tem zakonu plačuje davek. 

Osebni dohodek, ki je osnova za plačevanje davka iz osebnega dohodka, 
vsebuje tudi vse prispevke in davke, ki se plačujejo iz osebnih dohodkov. 

Letne osnove za obdavčevanje davkov se zaokrožijo na celih 10 dinarjev, 
tako da se zneski do 5 dinarjev zaokrožijo navzdol, zneski nad 5 dinarjev pa 
navzgor. 

13. člen 

Stopnje davkov se predpisujejo z zakonom oziroma z odlokom občinske 
skupščine. 

Stopnje davkov se določajo za vsako vrsto davka posebej. 
Stopnje za posamezne vrste davkov so enotne na vsem območju republike 

oziroma občine, če ni v tem zakonu drugače določeno. 

14. člen 

Preden občinska skupščina sprejme odlok, s katerim uvaja plačevanje 
določenega davka ali s katerim predpisuje njegove osnove in stopnje oziroma 
pavšalni davek, ga mora predložiti zborom volivcev. 

15. člen 

Stopnje davkov so lahko proporcionalne ali progresivne. 
Sistem stopenj za posamezne vrste davkov določa zakon. 
Pri uporabi progresivnih stopenj se davek ne sme povečati za več kot 

znaša razlika med dejansko osnovo in maksimalno osnovo za prvo nižjo stopnjo. 

16. člen 

Stopnje davkov se predpisujejo praviloma za več let. 
Stopnje davkov se določajo skladno s smernicami, začrtanimi v družbenih 

planih. 
17. člen 

Višina davkov se ugotavlja po predpisih o osnovah in stopnjah, ki so 
veljali na dan 1. januarja tistega leta, za katero se obveznost ugotavlja, če ni 
s tem zakonom drugače določeno. 

Predpisi o osnovah in stopnjah imajo lahko učinek za nazaj, če so za 
zavezance ugodnejši. 

18. člen 

Oprostitve in olajšave glede plačevanja davkov se smejo predpisati, če je 
to potrebno za uresničevanje ciljev ekonomske in socialne politike ali če to 
nalagajo drugi splošni interesi. 
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19. člen 

Republika, oziroma občina lahko predpiše trajne in začasne oprostitve ter 
olajšave glede davka, ki je po zakonu njen dohodek. 

S tem zakonom uvedene oprostitve in olajšave glede plačevanja davkov 
veljajo tudi za dohodke, ki pripadajo občini. 

Oprostitve in olajšave, ki jih na podlagi pooblastil tega zakona z odlokom 
uvedejo občinske skupščine, veljajo tudi za dohodke, ki pripadajo republiki. 

20. člen 

Osebni dohodki oziroma drugi dohodki, ki so začasno oproščeni davkov, 
se ne vštevajo v osnovo, na katero se uporabljajo stopnje davka. 

Ce je pridobitev ali izguba kakšne pravice vezana na višino dohodkov 
oziroma na višino davka (davčni cenzus) in ni v posebnih predpisih drugače 
določeno, se med dohodke občana vštevajo tudi dohodki, ki so začasno opro- 
ščeni davkov, davki pa se obračunavajo, kot da ne bi bilo začasnih oprostitev 
in olajšav. 

V zvezi z uporabo davčnega cenzusa se1 v primerih, ko je zavezancu od- 
merjen davek v pavšalnem letnem znesku, upošteva kot doseženi dohodek 
znesek, od katerega bi bil po veljavnih stopnjah odmerjen tolikšen znesek 
davka, kot znaša pavšalni znesek davka. 

21. člen 

Pristojni občinski upravni organ mora zavezancem pismeno sporočiti 
osnovo-, stopnjo in višino davka. 

22. člen 

Davki se obračunavajo in odtegujejo ob izplačilu dohodkov (davki po 
odbitku) ali pa se odmerjajo od letne osnove ali v letnem znesku ali na kakšen 
drug način, ki je določen v tem zakonu. ' 

23. člen 

Davke po. odbitku obračunava in odteguje izplačevalec dohodkov in sicer 
ob izplačilu dohodkov. Ta je odgovoren za pravilnost obračuna davka. 

Osnova za davek, ki se odmerja od letne osnove, v letnem znesku ali na 
kakšen drug način, ugotavlja in odmerja davek pristojni občinski upravni 
organ davčne službe (v nadaljevanju: davčni organ), ne glede na to, ali pripada 
davek občini ali .republiki. 

24. člen 

Davki po odbitku se obračunavajo po stopnjah, ki jih določi družbeno- 
politična skupnost, na katere območju se dohodek ustvarja, plačujejo'pa se 
tisti družbenopolitični skupnosti, na katere območju ima zavezanec stalno 
prebivališče. 

Ce zavezanec za davek po odbitku nima stalnega prebivališča na območju 
družbenopolitične skupnosti, v kateri stalno živi njegova ožja družina, se davek 
po odbitku plačuje družbenopolitični skupnosti, v kateri stalno živi njegova 
družina. 

Z ožjo družino zavezanca so mišljeni člani gospodinjstva, ki jih je za- 
vezanec po zakonu dolžan preživljati. 
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25. člen. 

Davki po odbitku, ki jih plačujejo v Jugoslaviji stalno nastanjeni tuji 
državljani, ter tuji državljani, ki imajo v Jugoslaviji začasno prebivališče, se 
obračunavajo in plačujejo po stopnjah, ki jih določi družbenopolitična skupnost, 
na območju katere je bil dohodek dosežen, plačujejo pa se tisti družbeno- 
politični skupnosti, v kateri je zavezanec za davek stalno nastanjen oziroma 
v kateri ima začasno prebivališče. 

Iz osebnega dohodka tujih državljanov, ki niso stalno nastanjeni v Jugo- 
slaviji in tudi ne prebivajo začasno v Jugoslaviji, dohodek pa imajo v Sloveniji, 
se davki po odbitku obračunajo in plačujejo po stopnjah, ki jih določijo druž- 
benopolitične skupnosti, kjer ima sedež izplačevalec, in se plačujejo tem skup- 
nostim. 

26. člen 

Davek iz osebnega dohodka od samostojnega opravljanja obrtnih in drugih 
gospodarskih dejavnosti in davek iz osebnega dohodka od samostojnega oprav- 
ljanja intelektualnih storitev odmerja in pobira davčni organ občine, v kateri 
ima zavezanec poslovni sedež. Ce zavezanec med letom spremeni poslovni 
sedež, odmeri in pobere davke davčni organ vsake občine, v kateri je imel 
zavezanec med letom poslovni sedež, in sicer po stopnji, ki ustreza celotnemu 
dohodku zavezanca, doseženemu v letu, za katero se odmerja davek. 

Za zavezance, ki nimajo stalnega poslovnega sedeža, odmerja in pobira 
davke davčni organ občine, v kateri ima zavezanec stalno prebivališče. 

Občanom, ki po naravi dejavnosti opravljajo to dejavnost na območju več 
občin, odmerja in pobira davek davčni organ občine, v kateri ima zavezanec 
stalno prebivališče. Ce pa zavezanec za davek nima stalnega prebivališča v 
občini, v kateri stalno živi njegova ožja družina, odmerja in pobira davek 
davčni organ občine, v kateri živi njegova družina. 

Vrste dejavnosti, za katere se davek odmerja in pobira na način, določen 
v prejšnjem odstavku, določi republiški sekretar za finance v soglasju z repu- 
bliškim sekretarjem za gospodarstvo. 

Davek iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti in davek iz skupnega 
dohodka občanov odmerja in pobira davčni organ občine, v kateri ima za- 
vezanec stalno prebivališče, če ni v tem zakonu drugače določeno. Ce zavezanec 
za davek iz skupnega dohodka občanov med letom spremeni stalno prebivališče, 
odmeri in pobere davek davčni organ občine, v kateri je imel zavezanec stalno 
prebivališče v času, ko je bil dolžan vložiti davčno napoved. 

Davek na dohodke od stavb, davek na dohodke od premoženja in premo- 
ženjskih pravic, davek na dediščine in darila in davek na določene premoženjske 
predmete odmerja in pobira davčni organ občine, v kateri je premoženje, če 
ni s tem zakonom drugače določeno. 

Pri odmeri davkov po tem členu se uporabljajo stopnje davkov, ki veljajo 
v občini, v kateri se davek odmerja. 

27. člen 

Zadeve izvrševanja zakonov in drugih predpisov s področja republiških 
in občinskih davkov ter z njimi povezane zadeve so zadeve, ki imajo splošen 
pomen za Socialistično republiko Slovenijo. 

Za izvajanje določbe prejšnjega odstavka so odgovorni pristojni republiški 
in občinski upravni organi davčne službe. 
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28. člen 

Poslovne knjige morajo voditi zavezanci davka iz osebnega dohodka od 
samostojnega opravljanja obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti in zave- 
zanci davka iz osebnega dohodka od samostojnega opravljanja intelektualnih 
storitev, ki se jim odmerja davek po dejanskem osebnem dohodku, če so v 
preteklem letu imeli več kot 25 000 dinarjev davčne osnove oziroma če se 
utemeljeno predvideva, da bodo v tekočem letu dosegli takšno osnovo. 

I. varianta: 
znesek »25 000 din«, se nadomesti z zneskom »20 000 din«. 

II. varianta: 
znesek »25 000 din« se nadomesti z zneskom »15 000 din«. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka morajo vsi samostojni gostinci 
voditi evidenco o nabavi in prodaji blaga, vsi avtoprevozniki s tovornimi avto- 
mobili pa evidenco o opravljenem prometu. 

Republiški sekretar za finance predpiše vrste in način vodenja poslovnih 
knjig za zavezance iz prvega odstavka tega člena. Vrste in način vodenja 
poslovnih knjig so lahko različni glede na obseg poslovanja, dejavnost in 
poklic zavezancev. 

Dolžnost vodenja poslovnih knjig po prvem in drugem odstavku tega člena 
ugotovi za zavezance, ki doslej knjig niso vodih ali so vodili drugačne knjige, 
davčni organ s posebno odločbo. V odločbi mora biti določeno, s katerim 
dnem mora zavezanec pričeti voditi knjige in katere vrste knjig mora voditi- 

Pritožba zoper odločbo po prejšnjem odstavku ne zadrži izvršitve odločbe. 
Občinska skupščina lahko predpiše obvezno vodenje poslovnih knjig tudi 

za druge zavezance. 
29. člen 

Osnova za davek zavezancev iz prejšnjega člena se določa na podlagi 
poslovnih knjig. 

Ce poslovne knjige niso v redu in na tekočem ali če podatki v knjigah 
niso verodostojni, davčni organ z odločbo ugotovi, da ne morejo biti podlaga za 
določitve davčne osnove. 

Pritožba zavezanca zoper odločbo, izdano po prejšnjem odstavku, ne odloži 
nadaljnjega postopka za odmero in plačilo davka. 

30. člen 

Zavezanec ima pravico vpogleda v podatke, ki so bili podlaga za ugotovitev 
njegovih davčnih obveznosti. 

31. člen 

Na poziv davčnega organa občine mora zavezanec dati vse podatke, ki so 
potrebni za odmero davka. 

Da bi mogel določiti osnovo za davek ima davčni organ pravico pregledati 
delovne prostore, v katerih se opravlja dejavnost, naprave, blago, poslovne 
knjige, pogodbe, listine in druge dokumente, ki omogočajo vpogled v poslovanje 
zavezanca glede tega, kako izpolnjuje svoje davčne obveznosti. 
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32. člen 

Organizacije združenega dela, davčni organi in druge organizacije, zasebne 
pravne osebe in občani so dolžni na zahtevo davčnega organa dati podatke 
o dobavljenem blagu, opravljenih storitvah in druge podatke, ki so potrebni 
za pravilno odmero davčnih obveznosti. 

33. člen 

Podatki o celotnem dohodku in davčni osnovi v višini, ki jo je napovedal 
zavezanec, in v višini, ki je bila ugotovljena v odmernem postopku, ter podatki 
o višini davka so javni. 

Drugi podatki, ki jih pri odmeri zvedo uradne osebe davčnega organa, so 
uradna tajnost in jih izven morebitne javne obravnave ne smejo sporočati 
drugim. 

34. člen 

Občani so dolžni ob pogojih, ki jih določa ta zakon, pri davčnem organu 
evidentirati račune za prodano blago, opravljene storitve ter za druge prejemke, 
od katerih se plačujejo davki. 

35. člen 

Občani so dolžni izpolnjevati svoje obveznosti glede plačevanja davkov 
v redu, na način in v rokih, ki so določeni v tem zakonu. 

Ob nepravočasno plačanih davkov plačujejo zavezanci obresti. 

36. člen 

Ce plačilna obveznost ni pravočasno izpolnjena, se davek prisilno izterja. 
Prisilna izterjava davka se opravi iz tistih dohodkov in tistega premoženja, 

ki prizadenejo zavezancu manjšo škodo, če se mu vzamejo oziroma prodajo. 
S prisilno izterjavo davkov ne sme biti ogroženo potrebno preživljanje 

zavezanca, članov njegovega gospodinjstva in drugih oseb, ki jih je po zakonu 
dolžan preživljati in tudi ne opravljanje dejavnosti, iz katere ima zavezanec 
dohodke. 

Ne glede na tretji odstavek tega člena se lahko od zavezanca, ki zapadlih 
davkov ne plača v šestih mesecih od dneva, ko so zapadli v plačilo, ti davki 
prisilno izterjajo' tudi iz premoženja, s katerim opravlja dejavnost, pogoj pa 
je, da je bila v tem času brez uspeha poskušana prisilna izterjava iz drugega 
premoženja in drugih dohodkov zavezanca. 

37. člen 

Ugotovitev plačila obveznosti ter redne in prisilne izterjave davkov se 
morata opravljati na tak način, da se čimbolj varujeta osebnost in dostojanstvo 
občana in da se omogoči zavezancu, da zavaruje svoje na zakon oprte pravice 
in interese. 

II. Vrste davkov 

38. člen 

Vrste davkov, ki se plačujejo po tem zakonu: 
1. davek iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, 
2. davek iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti, 
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3. davek iz osebnega dohodka od samostojnega opravljanja obrtnih in 
drugih gospodarskih dejavnosti, 

4. davek iz osebnega dohodka od samostojnega opravljanja intelektualnih 
storitev, 

5. davek iz osebnega dohodka od avtorskih pravic, patentov in tehničnih 
izboljšav, 

6. davek na dohodke od stavb, 
7. davek na dohodke od premoženja in premoženjskih pravic, 
8. davek na dediščine in darila, 
9. davek na določene premoženjske predmete, 

10. davek na dohodek, dosežen z uporabo dopolnilnega dela drugih, 
11. davek na dobitke od iger na srečo, 
12. davek na dohodke tujih oseb, dosežen z investicijskimi deli, 
13. davek iz skupnega dohodka občanov. 

39. člen 

Pod pogoji, ki jih določa ta zakon, se plačuje tudi davek od nenapovedanega 
dohodka. 

40. člen 

Vsaka vrsta davkov se posebej odmerja oziroma obračunava. 

III. Davek iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja 

41. člen 

Osebni dohodek, iz katerega se plačuje davek iz osebnega dohodka iz 
delovnega razmerja (v nadaljnjem besedilu: davek iz delovnega razmerja), so 
vsi denarni prejemki iz delovnega razmerja v smislu predpisov o delovnih 
razmerjih razen denarnih prejemkov, ki .pomenijo povračilo dejanskih stroškov. 

Za osebni dohodek se šteje tudi dohodek, ki ga dobivajo člani predstav- 
niških teles kot nadomestilo za svoje delo pri predstavniških organih ali pri 
družbenih in drugih organizacijah, in dohodek, ki ga dobivajo člani zadrug za 
delo pri zadrugi. 

42. člen 

Za denarne prejemke, ki v smislu 41. člena pomenijo povračilo dejanskih 
stroškov, se štejejo: 

1. potni stroški, dnevnice, povračilo stroškov prenočevanja in nadomestila 
za službena potovanja, terensko delo, dodelitev na delo ali izpopolnitev izven 
stalnega bivališča delavca. 

2. stroški za osebni prevoz in drugi stroški v zvezi s selitvijo delavcev in 
njihovih ožjih družinskih članov iz enega kraja v drugega, ter druga povračila, 
ki se dajejo delavcu v zvezi s premestitvijo, 

3. nadomestila, ki se dajejo delavcem za prevoz na delo in z dela, 
4. nadomestilo za ločeno življenje, 
5. stroški začasne nastavitve delavcev, ki se vrnejo v SFRJ iz začasnega 

dela v tujini, 
6. povračila za večjo obrabo oziroma sredstva za nakup delovne obleke 

in opreme, * 
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7. prejemki iz naslova regresiranja prehrane, 
8. pavšalna povračila materialnih stroškov, ki so določena z veljavnimi 

predpisi ali samoupravnim sporazumom. 
Povračila iz prvega odstavka se lahko priznavajo, do višine, ki je določena 

v družbenem dogovoru oziroma samoupravnem sporazumu. 

43. člen 

Osnova za davek iz delovnega razmerja je vsak posamezen prejemek, ki 
se šteje za osebni dohodek iz delovnega razmerja. 

Davek iz delovnega razmerja se obračunava in plačuje ob vsakem iz- 
plačilu osebnega dohodka (davek po odbitku). 

44. člen 

Stopnje davka iz delovnega razmerja so proporcionalne. 
Poleg davka po redni stopnji se plačuje še republiški davek po posebni 

stopnji od naslednjih prejemkov iz delovnega razmerja: 
1. od prejemkov iz delovnega razmerja upokojencev, ki iz takega dela 

nimajo lastnosti zavarovanca, 
2. od prejemkov za delo, ki terja dalj kot poln delovni čas, razen od 

prejemkov za tako delo, opravljeno po 45. členu temeljnega zakona o delovnih 
razmerjih. 

45. člen 

Upokojenci iz 1. točke drugega odstavka 44. člena, katerih letni neto 
izplačani dohodek pri vseh izplačevalcih je v preteklem letu presegel 20 000 din, 
plačujejo dodatni republiški davek iz delovnega razmerja po progresivnih 
stopnjah. 

Zavzanci iz prvega odstavka tega člena so po preteku leta dolžni vložiti 
davčno napoved pri davčnem organu občine, v kateri imajo prebivališče. 

46. člen 

Na podlagi pavšalne osnove se plačuje davek iz delovnega razmerja za 
tele kategorije dohodkov: 

1. od osebnih dohodkov gospodinjskih pomočnic, zaposlenih v zasebnih 
gospodinjstvih, 

2. od osebnih dohodkov oseb, zaposlenih pri krajevnih skupnostih, 
3. od osebnih dohodkov ribičev in lovcev, zaposlenih v ribiških oziroma 

lovskih podjetjih, zavodih, zadrugah in organizacijah, 
4. od osebnih dohodkov oseb, zaposlenih v domovih planinskih društev, 
5. od osebnih dohodkov gospodarskih pomočnikov pri zasebnih kmetijskih 

gospodarstvih. 
Pavšalne osnove za posamezne kategorije dohodkov, navedenih v prejšnjem 

odstavku, določi občinska skupščina. 

47. člen 

Davek iz delovnega razmerja se ne plačuje: 
1. od invalidskih prejemkov in pokojnin, 
2. od otroških dodatkov, 
3. od nadomestil med začasno brezposelnostjo, 
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4. od nagrad, ki jih dobivajo učenci strokovnih šol s praktičnim poukom, 
vajenci in študenti med praktičnim delom, ter od nagrad, ki jih dobivajo za 
delo osebe med rehabilitacijo, 

5. od štipendij oseb, ki niso v delovnem razmerju, 
6. od zneskov tuje valute, ki se izplačuje vkrcanemu osebju v rečnem 

in pomorskem prometu, medtem ko se plovni objekt mudi izven meja Jugo- 
slavije oziroma izven obrežnega morja Jugoslavije, in linijskem osebju rečnega 
prometa, ki je stacionirano v tujini, in sicer v višini, določeni z veljavnim 
predpisom, 

7. od prejemkov, ki jih izplačujejo svojim delavcem invalidske delavnice, 
8. od prejemkov, ki jih dobijo delavci kot pomoč zaradi uničenja ali 

poškodovanega premoženja, kot posledice elementarnih nesreč in drugih iz- 
rednih dogodkov, 

9. od prejemkov, ki jih dobi kot pomoč družina umrlega delavca, 
10. od prejemkov študentov in dijakov na rednem šolanju — za redno 

delo v študentskih in dijaških organizacijah, in od prejemkov za občasno 
delo članov mladinskih organizacij v mladinskih zadrugah in servisih, 

11. od prejemkov, ki jih dobivajo obsojenci v kazensko poboljševalnih 
domovih in mladoletniki v vzgojno poboljševalnih domovih. 

12. od osebnih dohodkov delavcev, ki se po končani šoli druge stopnje, 
višji ali visoki šoli oziroma fakulteti prvič zaposlijo in so v skladu s splošnim 
aktom organizacije združenega dela in državnih organov sprejeti za pripravnike 
in sicer toliko časa, kolikor traja pripravniška doba, vendar največ dve leti. 
Enako velja za odvetniške pripravnike. 

13. od osebnih dohodkov, ki jih izplačuje svojim delavcem organizacija 
združenega dela v sestavi združenja železniškega transportnega podjetja Ljub- 
ljana in sicer do 31. decembra 1971. 

14. od osebnih dohodkov, ki jih izplačujejo svojim delavcem organizacije 
združenega dela, ki so po zaključnem računu izkazale izgubo, če je občinska 
skupščina sprejela sanacijski program. Oprostitev velja od 1. januarja v letu, 
ko je pristojna občinska skupščina sprejela sanacijski program, preneha pa 
z 31. decembrom v letu, za katero je organizacija združenega dela z zaključnim 
računom ponovno izkazala poslovni uspeh. 

15. od minimalnih osebnih dohodkov delavcev, pod pogoji, določenimi po 
tem zakonu, če jih prejemajo vsi delavci organizacije združenega dela. 

48. člen 

Minimalni osebni dohodki delavcev iz 15. točke 47. člena so dokončno 
oproščeni davka iz delovnega razmerja, če povprečni mesečni osebni dohodek 
vsakega posameznega delavca po zaključnem računu organizacije združenega 
dela ne presega minimalnega osebnega dohodka. 

Ce povprečni mesečni osebni dohodek delavca po zaključnem, računu 
presega minimalni osebni dohodek, je treba pozneje iz osebnega dohodka 
delavcev obračunati in plačati davek iz delovnega razmerja tudi od vseh 
zneskov, ki jih je delavec prejel med letom v višini minimalnega osebnega 
dohodka. 

Določba prejšnjega odstavka velja tudi pri ugotavljanju začasnih poslovnih 
uspehov organizacije združenega dela za posamezne dobe med letom. 

58 



914 Priloge 

Ce bi bil davek, obračunan po drugem in tretjem odstavku tega člena, 
večji od razlike med minimalnim osebnim dohodkom in pozneje po zaključnem 
računu izplačanim osebnim dohodkom davek, ki ga je treba plačati, ne sme 
presegati te razlike. 

49. člen 

Jugoslovanski državljan, ki je zaposlen pri jugoslovanskem predstavništvu 
ali pri jugoslovanski organizaciji v tujini, plačuje davek iz delovnega razmerja 
iz istega zneska osebnega dohodka, ki bi ga dobival, ko bi delal v Jugoslaviji, 
če se od tega dohodka ne plačuje davek v državi, v kateri je zaposlen, 

Jugoslovanski državljan, ki je odšel v tujino v zvezi z izvrševanjem 
mednarodnih poslovnih ali drugih pogodb ah na strokovno izpopolnitev, ostal 
pa je v delovnem razmerju v Jugoslaviji, plačuje davek iz delovnega razmerja 
na način in pod pogoji iz prvega odstavka tega člena. 

50. člen 

Davek iz delovnega razmerja plačuje jugoslovanski državljan, ki je v 
Jugoslaviji zaposlen pri kakšnem diplomatskem oziroma konzularnem pred- 
stavništvu ali pri kakšni tuji ali mednarodni organizaciji ali pa je zaposlen 
pri predstavniku ali uslužbencu takega predstavništva oziroma organizacije. 

51. člen 

Iz osebnega dohodka, ki ga dobivajo za delo pri tuji diplomatski misiji ali 
pri mednarodni organizaciji oziroma pri predstavniku ali uslužbencu take 
organizacije v Jugoslaviji, ne plačujejo davka iz delovnega razmerja: 

1. šefi tujih diplomatskih misij, akreditirani v Jugoslaviji, in diplomatske 
osebe tujih diplomatskih misij v Jugoslaviji ter njihovi družinski člani, ki se- 
stavljajo njihovo gospodinjstvo, s pogojem, da ti družinski člani niso jugo- 
slovanski državljani, 

2. šefi tujih konzulatov v Jugoslaviji in konzularni funkcionarji, ki so 
pooblaščeni za konzularne funkcije, ter njihovi družinski člani, ki sestavljajo 
njihovo gospodinjstvo, s pogojem, da ti gospodinjski člani niso jugoslovanski 
državljani, 

3. administrativno in tehnično osebje tujih diplomatskih misij v Jugo- 
slaviji in konzularni uslužbenci, ki opravljajo administrativno in tehnično delo 
pri tujih konzulatih v Jugoslaviji, ter njihovi družinski člani, ki sestavljajo 
njihovo gospodinjstvo, s pogojem, da ti gospodinjski člani niso jugoslovanski 
državljani ali da nimajo stalnega prebivališča v Jugoslaviji, 

4. funkcionarji Organizacije združenih narodov in njenih specializiranih 
agencij ter strokovnjaki tehnične pomoči Organizacije združenih narodov in 
njenih specializiranih agencij, 

5. hišno osebje tujih diplomatskih misij in konzulatov ter mednarodnih 
organizacij in zasebno hišno osebje, zaposleno pri šefih in pri diplomatskem 
osebju tujih diplomatskih misij in mednarodnih organizacij v Jugoslaviji, 
s pogojem,, da niso jugoslovanski državljani ali da nimajo stalnega prebiva- 
lišča v Jugoslaviji. 

Davka iz delovnega razmerja tudi ne plačujejo častni konzularni funkcio- 
narji tujih konzulatov v Jugoslaviji iz tistih osebnih dohodkov in plačil, ki jih 
dobivajo od države, ki jih je imenovala za opravljanje konzularnih funkcij. 
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52. člen 

Jugoslovanski državljan in tuj državljan, ki dobi za delo, opravljeno v 
Jugoslaviji, osebni dohodek naravnost iz tujine, plača iz takega osebnega do- 
hodka davek iz delovnega razmerja. 

53. člen 

Ce so osebe, ki so zaposlene pri diplomatskih oziroma konzularnih pred- 
stavništvih tujih držav ali pri mednarodnih organizacijah ali pri predstavnikih 
ali uslužbencih takih predstavništev ali organizacij, ki uživajo v Jugoslaviji 
diplomatsko imuniteto, zavezanci za davek po tem zakonu, morajo same obra- 
čunati in vplačati davek iz delovnega razmerja, in sicer v sedmih dneh od 
dneva, ko prejmejo osebni dohodek. 

54. člen 

Ce imajo tuje organizacije, ki v Jugoslaviji he uživajo diplomatske imuni- 
tete, in uslužbenci takih organizacij, pri katerih so zaposleni jugoslovanski ali 
tuji državljani, sedež oziroma stalno prebivališče v Jugoslaviji, morajo ob 
izplačilu osebnih dohodkov obračunati in v sedmih dneh od izplačila plačati 
davek iz delovnega razmerja po tem zakonu. 

55. člen 

Davek iz delovnega razmerja, obračunan in odtegnjen iz osebnih dohodkov 
jugoslovanskim državljanom, ki so zaposleni pri jugoslovanskih predstavništvih 
ah organizacijah v tujini, se plačuje družbenopolitični skupnosti, na katere 
območju je imel zavezanec stalno prebivališče, preden je odšel službovat v 
tujino. 

IV. Davek iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti 

56. člen 

Lastniki zemljišč plačujejo iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti: 
— davek od kmetijstva od katastrskega dohodka negozdnih površin, 
— davek od kmetijstva od ugotovljenih dohodkov od gozda, 
— davek od obrtnih dejavnosti od dohodkov, doseženih z izkoriščanjem 

zemljišč v nekmetijske namene, od dohodkov, doseženih z opravljanjem storitev 
drugim s kmetijskimi proizvajalnimi pripravami, od dohodkov postranskih 
kmetijskih dejavnosti (prevozništvo, tovorjenje lesa), 

— davek iz skupnega dohodka pod enakimi pogoji kot drugi zavezanci 
od dejansko doseženega skupnega čistega dohodka. 

57. člen 

Zavezanec za davek iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti (v na- 
daljnjem besedilu: davek od kmetijstva) je lastnik, imetnik pravice uporabe 
oziroma uživalec v katastrskih knjigah po stanju na dan 1. decembra pred 
letom, za katero se odmerja davek. 

58» 
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Spremembe glede zavezanca za davek od kmetijstva, ki nastanejo med 
letom, veljajo od 1. januarja naslednjega leta, če so na predpisan način pri- 
glašene v roku, ki ga določajo predpisi o vzdrževanju zemljiškega katastra. 

Za geodetske zadeve pristojni občinski upravni organ je dolžan o spre- 
membah iz drugega odstavka obvestiti občinski davčni organ tudi v primerih, 
ko te še niso bile izvedene v katastrskem operatu do 1. decembra tekočega leta. 

58. člen 

Ce uporablja zemljišče kdo, ki ni vpisan v zemljiškem katastru kot njegov 
lastnik, imetnik pravice uporabe ali uživalec in tudi ni zakupnik, lahko davčni 
organ davek od kmetijstva odmeri uporabniku zemljišča. 

59. člen 

Ce sestavlja več lastnikov ali uživalcev zemljišča eno samo gospodinjstvo, 
je zavezanec za davek eden kot predstavnik gospodinjstva. 

Ne glede na določbe 1. odstavka tega člena se davek posebej odmerja 
tistim članom gospodinjstva, ki jim kmetijstvo ni osnovni vir sredstev pre- 
življanja. 

60. člen 

Osnova za davek od kmetijstva je katastrski dohodek, ugotovljen po pred- 
pisih o ugotavljanju katastrskega dohodka. 

Davek od kmetijstva, ki odpade na osebni dohodek iz gozda, se ne obraču- 
nava po katastrskem dohodku, temveč od osnove, ki jo predstavlja vrednost 
lesa, določenega za posek v letu, za katerega se davek odmerja. 

Osnovo za odmero določi davčni organ glede na količino lesa in poprečno 
ceno lesa na panju, ugotovljeno na območju gozdne organizacije, ki gospodari 
z gozdom, v preteklem gospodarskem letu, po vrstah lesa. 

61. člen 

Stopnje občinskega davka od kmetijstva so progresivne. Občinska skup- 
ščina lahko določi, da so stopnje tega davka proporcionalne. 

Stopnja republiškega davka od kmetijstva je proporcionalna. 
Občinska skupščina lahko predpiše različne stopnje občinskega davka od 

kmetijstva za posamezne skupine katastrskih občin ali za posamezne katastrske 
občine. 

Razdelitev območja občine na posamezne skupine katastrskih občin ali 
na posamezne katastrske občine, za katere se predpisujejo različne stopnje 
občinskega davka, je treba izvršiti po enotnih kriterijih ob upoštevanju reliefa, 
kakovosti tal, oddaljenosti in kupne moči tržišča ter oddaljenosti od prometnih 
zvez, tako da se razvrstijo: 

— v prvo skupino — ravna do blago nagnjena zemljišča, ki dopuščajo 
uporabo težke mehanizacije in imajo dobre komunikacijske ter prav dobre 
tržne pogoje; 

— v drugo skupino — blago valovita gričevnata zemljišča z manjšimi 
nadmorskimi višinami, ki dopuščajo uporabo težje mehanizacije in imajo 
razmeroma dobre tržne pogoje; 
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— v tretjo skupino — hriboviti predeli z večjimi višinami naselij, ki 
dopuščajo uporabo lažje mehanizacije; 

— v četrto skupino — gorati predeli. 
— V primerih, ko so v predelih z ugodnim reliefom tla slabše kakovosti 

(kamnita, preplitva, močvirna) ali slabši tržni pogoji, se katastrska občina 
razvrsti za eno do dve skupini niže. V primerih, ko vsa zemljišča posamezne 
katastrske občine glede reliefa ali glede tal niso izenačena, se razvrstijo v 
tisto kategorijo, v katero sodi večji del obdelovalnih površin. 

Ce so v posamezni skupini večje razlike v pogledu reliefa zemljišča in 
tržnih pogojev, lahko občinska skupščina za del katastrskih občin iste skupine 
določi v mejah za skupino določenih stopenj posebne stopnje, vendar v eni 
skupini lahko predpiše največ dve različni stopnji. 

Predloge za uvrstitev katastrskih občin v skupine in višino stopenj uskla- 
jujejo občine z medsebojnimi dogovori. 

62. člen 

Davek od kmetijstva se odmerja in plačuje v občini, v kateri ima zavezanec 
stalno prebivališče. 

Ce zavezanec nima zemljišča v občini, v kateri ima stalno prebivališče, 
odmerja in pobira davek od kmetijstva davčni organ občine, v kateri je 
zemljišče. 

Ce je občinska skupščina predpisala različne stopnje občinskega davka od 
kmetijstva za posamezne skupine katastrskih občin ali za posamezne katastrske 
občine, se davek odmeri po stopnji, ki velja za katastrsko občino, v kateri ima 
zavezanec prebivališče, če občinska skupščina ne določi drugače. 

63. člen 

Davek od kmetijstva se plačuje na dohodek od zemljišča, ki se da izko- 
riščati za kmetijsko proizvodnjo, in sicer ne glede na to, ali se v resnici 
izkorišča ali ne. 

Davek od kmetijstva se ne plačuje na katastrski dohodek od zemljišča, 
ki ga je pristojni organ na podlagi zakona prepovedal izkoriščati za kmetijsko 
proizvodnjo. 

64. člen 

Davka od kmetijstva so trajno oproščeni dohodki: 
1. od zemljišč pod stavbami, od dvorišč do 500 m'2, če niso dana v zakup, 
2. od dvorišč cerkva, 
3. od zemljišč, na katerih so nasipi, kanali, prekopi in njihovi jezovi, 

obrambni in drugi nasadi, rovi in druge naprave iz zemlje, ki so potrebne za 
obrambo pred poplavami in za osuševanje ali namakanje. 

Oprostitve iz prvega odstavka tega člena prenehajo, če se zemljišče neha 
uporabljati v namen, ki daje pravico do oprostitve. 

Prenehanje pogojev za oprostitev po tem členu mora davčni zavezanec 
naznaniti davčnemu organu. 

65. člen 

Začasno so oproščeni davka od kmetijstva dohodki zemljišč: 
1. ki so bila za kmetijstvo neuporabna, pa so z investicijami zavezanca 

postala uporabna, 
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2. na katerih se zasadijo novi vinogradi, 
3. na katerih se zasadijo novi sadovnjaki in drugi dolgoletni nasadi. 
Zemljišča iz prvega odstavka tega člena se oproste davka od kmetijstva 

za največ 10 let, vendar samo-, če organ, pristojen za kmetijstvo, ugotovi, da 
so bila dela opravljena strokovno in skladno s programom srednjeročnega 
razvoja SRS. 

Natančnejše določbe o temi, katera zemljišča se začasno oproste davka po 
prejšnjem odstavku, pogoje za oprostitev ter čas oprostitve v mejah določenih 
rokov predpišejo občinske skupščine. 

66- člen 

Začasno oprostitev davka po 65. členu tega zakona uveljavlja zavezanec 
z vlogo, ki jo vloži pri davčnem organu. Vlogo je treba vložiti do konca leta, 
v katerem so nastali pogoji za oprostitev. Ce se vloga ne vloži pravočasno, se 
oprostitev prizna šele od 1. januarja naslednjega leta, za pretekla leta pa se 
trajanje oprostitve skrajša. 

O vlogi iz prvega odstavka davčni organ odloči potem, ko dobi mnenje 
organa, pristojnega za kmetijstvo. 

67. člen 

Ce je bil donos na posamezni parceli ali na več zemljiških parcelah manjši 
zaradi elementarnih nezgod, rastlinskih bolezni in škodljivcev ali zaradi drugih 
izrednih dogodkov, ki jih zavezanec ni mogel preprečiti, se na zavezančevo 
prošnjo prizna posebna olajšava. 

Olajšava se prizna tako, da se katastrski dohodek od vsake take parcele 
posebej zmanjša za toliko odstotkov, za kolikor se je na njej zmanjšal donos- 
Ce znaša skupno zmanjšanje katastrskega dohodka po prejšnjem odstavku v 
primerjavi s celotnim katastrskim dohodkom zavezanca od negozdnih površin 
v enem koledarskem letu več kot 10®/o, se zmanjša katastrski dohodek ne- 
gozdnih površin za znesek, ki ustreza ugotovljenemu odstotku. Razlika med prej 
odmerjenim davkom in davkom, odmerjenim od katastrskega dohodka, zmanj- 
šanega na tej podlagi, se odpiše. 

Zavezanec lahko uveljavlja nastalo škodo s posebno prošnjo v 15 dneh po 
nastanku škode. O prošnji odloča davčni organ na podlagi ocenjene škode. 
Škodo oceni posebna cenilna komisija. Cenilno komisijo imenuje občinska 
skupščina. 

68. člen 

Občinska skupščina lahko predpiše olajšave za zemljišča v obmejnem pasu, 
katerih izkoriščanje je z odredbo pristojnega organa omejeno. 

Občinska skupščina lahko predpiše oprostitve oziroma olajšave za zem- 
ljišča pod visokonapetostnimi daljnovodi, če je izkoriščanje takih zemljišč po 
veljavnih predpisih onemogočeno ali zmanjšano. 

69. člen 

Zavezancem, ki preživljajo več kot enega mladoletnega otroka ali za delo 
nezmožnega družinskega člana, in letni osebni dohodek ne presega 1.200 din 
na družinskega člana, se za vsakega takega člana odmerjeni davek od kme- 
tijstva zniža za 10 °/». 
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Zavezancem, ki nimajo za delo zmožnih družinskih članov in pri katerih 
osebni dohodek vseh članov gospodinjstva ne presega 4.000 dinarjev letno, 
se odmerjeni davek od kmetijstva zniža za 50 °/c. Ce sta v takem gospodinjstvu 
več kot dva za delo nezmožna družinska člana, se za tretjega in vsakega 
nadaljnjega člana oh pogojih iz prvega odstavka prizna tudi 10l0/o olajšava. 

V osebni dohodek po prejšnjih dveh odstavkih se upoštevajo dohodki za- 
vezanca in vseh članov gospodinjstva, od katerih se plačujejo davki, in od 
pokojnin. 

Ob priznavanju olajšav po prvem in drugem odstavku tega člena se kot 
člani gospodinjstva ne štejejo tisti, ki jim kmetijstvo ni osnovni vir sredstev 
preživljanja, in njihovi družinski člani. 

Olajšave po prvem in drugem odstavku tega člena se priznajo ob letni 
odmeri davka. Izjemoma se te olajšave priznavajo pozneje, če zavezanec to 
uveljavlja do konca koledarskega leta, v katerem se davek odmerja. 

Zavezancem se odmerjeni davek od kmetijstva ustrezno zniža, če so imeli 
v letu, za katero se davek odmerja, več kot 500 din izdatkov za zdravljenje 
družinskih članov ali če so imeli izdatke za pogreb družinskih članov. Pri- 
spevek se zniža za znesek davka, ki bi se sorazmerno plačal od izdatkov take 
vrste. Olajšava za pogreb družinskega člana se lahko prizna največ do višine 
zneska, ki ga za stroške p6greba prizna komunalni zavod za socialno zavaro- 
vanje, vendar le zavezancu, ki ni upravičen do povračila teh stroškov od komu- 
nalnega zavoda za socialno zavarovanje. 

Za mladoletne otroke po tem členu še štejejo otroci do 15. leta starosti, 
ter vajenci in otroci na rednem šolanju, vendar največ do 25. leta starosti. 

Za nezmožne za delo po tem členu se štejejo ženske, stare nad 60 let, in 
moški, stari nad 65 let, ter druge odrasle osebe, glede katerih je nezmožnost 
za delo ugotovljena z odločbo pristojnega organa ali z zdravniškim spričevalom 
javne zdravstvene službe. 

Olajšave iz tega člena se uporabljajo tudi pri zavezancih davka od obrtnih 
dejavnosti in davka od intelektualnih storitev 

70. člen 

Kmetom-borcem narodnoosvobodilne vojne se pri odmeri davka od kme- 
tijstva priznajo naslednje olajšave: 

1. Kmetom, imetnikom »Partizanskega spominskega znaka 1941«, se od- 
merjeni davek zniža za 50°/». 

2. Kmetom-borcem, ki so bili udeleženci narodnoosvobodilne vojne, pa 
imajo čas udeležbe ali čas aktivnega in organiziranega dela v narodnoosvobo- 
dilnem boju priznan v dvojnem trajanju s pričetkom pred 9. septembrom 1943 
oziroma 13. oktobrom 1943 do 15. maja 1945, se odmerjeni davek zniža za 30 %. 

3. Kmetom-borcem, ki so bili udeleženci narodnoosvobodilne vojne, pa 
imajo čas udeležbe ali čas aktivnega organiziranega dela v narodnoosvobodil- 
nem boju priznan v dvojnem trajanju najmanj od 1. januarja 1945 pa do 
15. maja 1945, se odmerjeni davek zniža za 20'%. 

S kmeti-imetniki »Partizanskega spominskega znaka 1941« iz 1. točke 
prejšnjega odstavka, so glede priznanja olajšave izenačeni španski borci in 
predvojni revolucionarji. 
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S kmeti-borci iz 3. točke prejšnjega odstavka so glede priznanja olajšave 
izenačeni borci za severno mejo iz 1. člena zakona o borcih za severno mejo 
v letih 1918 in 1919. 

Pravica do olajšave pripada tudi zakoncu umrlega borca in to v višini, 
kot bi pripadala umrlemu borcu. 

Olajšava po tem členu se ne prizna, če prejema zavezanec oziroma njegov 
zakonec poleg' dohodkov od kmetijstva tudi še dohodek iz delovnega razmerja, 
pokojnino ali pa ima dohodke od obrtne ali druge samostojne dejavnosti, od 
katerih se odmerja davek od letnih osnov oziroma v letnem znesku. 

71. člen 

Ce je zemljišče dano v zakup občanu ali je dano v zakup organizaciji 
združenega dela za čas do štirih let v izkoriščanje za kmetijsko proizvodnjo 
ali je dano v zakup organizaciji združenega dela za nekmetijske namene, 
plačuje zakupodajalec davek od kmetijstva na katastrski dohodek ali na do- 
hodek od zakupnine, glede na to, kateri dohodek je večji. 

72. člen 

Ce se da zemljišče v zakup organizaciji združenega dela zaradi izkoriščanja 
za kmetijsko proizvodnjo za najmanj štiri leta, se odmerjeni davek od kme- 
tijstva, ki sorazmerno odpade na to zemljišče, v celoti odpiše. 

Oprostitev iz prejšnjega odstavka se ne more priznati, če organizacija 
združenega dela tako zemljišče z zakupom ali s kooperacijsko pogodbo prepusti v 
izkoriščanje lastniku zemljišča, razen če pri kooperacijski pogodbi delež orga- 
nizacije združenega dela v doseganju skupnega dohodka od tega zemljišča 
presega 50 "/o. 

73. člen 

Ne plačuje se davek od kmetijstva za zemljišča, ki ga ima v zakupu orga- 
nizacija združenega dela za kmetijsko proizvodnjo tako, da plačuje lastniku 
kot zakupnino dosmrtne prejemke s pogojem, da preide zemljišče po njegovi 
smrti v družbeno lastnino. 

74. člen 

Davka od kmetijstva so oproščeni lastniki zemljišč, katerih skupni letni 
katastrski dohodek ne presega 100 din. 

Občinske skupščine lahko predpišejo oprostitve davka od kmetijstva za 
zavezance iz takih višinskih krajev, kjer so proizvodni, ekonomski in prometni 
pogoji še posebno slabi, če skupni letni katastrski dohodek teh zavezancev od 
negozdnih površin ne presega zneska, ki ga določi občinska skupščina. 

Zavezancem davka od kmetijstva, ki jim je kmetijstvo glavni poklic 
in vlagajo sredstva v preusmeritev gospodarstva in v preureditev stanovanjskih 
in gospodarskih prostorov v turistične namene, se ne glede na višino osebnih 
dohodkov lahko prizna posebna olajšava. 

Za sredstva, vložena v preusmeritev gospodarstva, se štejejo sredstva, 
vložena za graditev in adaptacijo gospodarskih poslopij, za nabavo strojev 
in kmetijske opreme, sredstva, vložena za preusmerjanje gospodarstva na živi- 
norejsko proizvodnjo (za vzrejo in pitanje živine, za proizvodnjo mesa in 
mleka), za uvedbo pašno-košnega sistema, za izvedbo melioracij in za ureditev 
zemljišč, močvirij in pašnikov, če sredstva za melioracijo vložijo posamezni 
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kmetje. Olajšava se lahko prizna, če zavezanec vloži za navedene namene 
sredstva v višini vsaj 50 °/o katastrskega dohodka od svojih zemljišč, vendar 
najmanj 2.000 din. Olajšava po tem členu pripada zavezancu, tudi če skupaj 
z drugimi zavezanci nabavlja oziroma vlaga sredstva za take namene, če 
njegova vloga presega v prejšnjem odstavku navedeni znesek. Druge pogoje in 
obseg olajšave določi občinska skupščina. 

Oprostitve davka iz tega člena se ne nanašajo na osebni dohodek iz gozda 
in ne vplivajo na pridobivanje materialnih pravic, ki so vezane na višino 
dohodka oziroma davka. 

75. člen 

Ce pride na podlagi odločbe državnega organa do spremembe v lastnini 
zemljišča, se na zahtevo zavezanca ali državnega organa odpiše del davka 
od kmetijstva, ki odpade na to zemljišče, in sicer za vsa leta, v katerih 
zavezanec zaradi takih sprememb od njega ni imel dohodka, čeprav postopek 
za izvedbo sprememb še ni končan. 

Davek se po prvem odstavku tega člena odpiše tudi, kadar lastnik podari 
zemljišče družbenopolitični skupnosti, organizaciji združenega dela ali drugi 
organizaciji. 

Enostranska izjava volje, ki jo v zakoniti obliki izreče lastnik zemljišča, 
velja za podaritev v smislu drugega odstavka tega člena. 

V. Davek iz osebnega dohodka od samostojnega opravljanja obrtnih 
in drugih gospodarskih dejavnosti 

76. člen 

Zavezanec za davek iz osebnega dohodka od samostojnega opravljanja 
obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: davek od 
obrtnih dejavnosti) je občan, ki z osebnim delom samostojno izdeluje blago, 
opravlja storitve ali se ukvarja s kakšno drugo gospodarsko dejavnostjo in si 
s tem v obliki stalnega poklica ali priložnostno pridobiva dohodek. 

77. člen 

Davek od obrtne dejavnosti se plačuje tudi od dohodkov, doseženih z: 
1. izkoriščanjem zemljišč v nekmetijske namene (kopanje peska, gramoza 

in kamna, žganja opeke, apna, oglja itd.), če letni dohodek po odbitku stroškov 
znaša več kot 2.000 din, 

2. opravljanjem storitev drugim s kmetijskimi proizvajalnimi pripravami. 
Davek od obrtnih dejavnosti plačujejo tudi zakupniki zemljišč, ki jim kme- 

tijska dejavnost ni glavni poklic, če se na takem zemljišču ukvarjajo s pro- 
izvodnjo za trg ali imajo od njega druge dohodke. 

78. člen 

Davek od obrtnih dejavnosti se ne plačuje od: 
1. dohodkov od dejavnosti v okviru lastnega gospodarstva za neposredne 

potrebe gospodarstva; 
2. dohodkov do prodaje na običajni način predelanih kmetijskih pridelkov 

(vino, žganje, olje, volna in podobno). 



922 Priloge 

79. člen 

Ce ima več oseb osebni dohodek od skupnega opravljanja obrtnih dejav- 
nosti, je vsaka od njih zavezanec za davek od obrtnih dejavnosti v sorazmerju 
s svojim deležem, ki ga ima pri doseženem skupnem dohodku. 

Delež pri doseženem skupnem dohodku se ugotavlja na podlagi pogodbe, 
sklenjene med osebami iz prvega odstavka tega člena; če ni pogodbe, velja, 
da so deleži enaki. 

Osebni dohodek, dosežen s skupnim opravljanjem obrtnih dejavnosti v 
smislu prvega odstavka tega člena, se ugotavlja skupno. 

Za skupno opravljanje obrtnih dejavnosti se šteje, če gre za isto ali sorodno 
dejavnost ali se dejavnosti med seboj dopolnjujejo, in da se dejavnosti 
opravljajo v skupnih delovnih prostorih. 

80. člen 

Davek od obrtnih dejavnosti se odmerja po dejanskem osebnem dohodku, 
v pavšalnem znesku in v odstotku od vsakega posameznega kosmatega dohodka 
(davek po odbitku). 

81. člen 

Davek od obrtnih dejavnosti v pavšalnem letnem znesku plačujejo zave- 
zanci, katerih celotni letni dohodek po odbitku stroškov ne presega 25 000 dinar- 
jev in če ne zaposlujejo tuje delovne sile. 

I. varianta: 
znesek »25 000 din« se nadomesti z zneskom »20 000 din«. 
II. varianta: 
znesek »25 000 din« se nadomesti z zneskom »15 000 din«. 
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se obdavčujejo po de- 

janskem dohodku zavezanci, ki se pretežno ukvarjajo z obrtno proizvodnjo, 
prevozništvom z motornimi vozili, ah gostinsko dejavnostjo, če občinska skup- 
ščina z odlokom ne odloči drugače. 

82. člen 

Višina pavšalnega letnega zneska je odvisna od pogojev, obsega, načina, 
vrste dejavnosti, delovne sposobnosti zavezanca in predvidenega dohodka. Ob- 
činska skupščina predpiše natančnejša merila za določanje pavšalnega letnega 
zneska davka za posamezne zavezance. 

, Pavšalni letni znesek ne more biti višji, kot bi znašal po veljavni davčni 
stopnji odmerjen davek od dejanskega dohodka 25 000 dinarjev. 

J. varianta: 
znesek »25 000 din« se nadomesti z zneskom »20 000«. 
II. varianta: 
znesek »25 000 din« se nadomesti z zneskom »15 000 din. 

83. člen 

Davek v pavšalnem letnem znesku se odmerja vnaprej. 
Pavšalni letni znesek davka se med letom sorazmerno zniža, če zavezanec 

s poslovanjem preneha oziroma je poslovanje začasno ustavljeno zaradi smrti, 
bolezni, vojaških obveznosti oziroma iz drugih razlogov in je začasno ustavitev 
poslovanja dovolil pristojni organ. 
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84. člen 

Na zahtevo zavezanca, ki plačuje davek v pavšalnem letnem znesku, izda 
pristojni organ odločbo, da se mu davek namesto v pavšalnem letnem znesku 
odmerja po dejanskem dohodku. Zavezanec mora predložiti zahtevo najpozneje 
do konca leta, če za naslednje leto uveljavlja obdavčitev po dejanskem do- 
hodku. 

Ce zavezanec, ki mu je bil odmerjen pavšalni letni znesek davka, spremeni 
med letom predmet oziroma način poslovanja ali. zaposli tujo delovno silo«, 
je dolžan o tem v osmih dneh obvestiti davčni organ. 

Davčni organ glede na nove pogoje presoja primernost zadržanja pav- 
šalne obdavčitve oziroma ustreznost višine pavšalnega zneska davka. Če davčni 
organ ugotovi, da zavezanec ne izpolnjuje pogojev za pavšalno obdavčitev, se 
šteje, da je v zvezi s tako odmero poslovanje zavezanca prenehalo in odredi 
ustrezni način obdavčitve. 

85. člen 

Davek od obrtnih dejavnosti plačujejo po dejanskem dohodku zavezanci, 
katerih celotni dohodek po odbitku stroškov presega 25 000 dinarjev, in zave- 
zanci, za katere ni v zakonu ali odloku občinske skupščine določeno, da pla- 
čujejo davek v pavšalnem znesku. 

I. varianta: 
znesek »25 000 din« se nadomesti z zneskom »20 000 din«. 
II. varianta: 
znesek »25 000« din se nadomesti z zneskom »15 000 din.« 

Ne glede na določbo prvega odstavka pa se ne obdavčujejo po dejanskem 
dohodku osebe, ki dosegajo dohodke, za katere je v zakonu določeno, da se od 
njih plačuje davek po odbitku. 

86. člen 

Če odmerni organ na podlagi podatkov ugotovi, da je zavezanec v zadnjem 
poslovnem letu presegel 25 000 dinarjev celotnega dohodka po odbitku stroškov, 
se tak zavezanec v naslednjem letu obdavči po dejanskem dohodku, o čemier 
ga odmerni organ pismeno obvesti pred 1. januarjem leta, v katerem bo ob- 
davčen po dejanskem dohodku. 

Zavezanec davka po dejanskem dohodku, katerega z odločbo ugotovljena 
davčna osnova za preteklo leto ne dosega 25 000 dinarjev, se s 1. januarjem 
naslednjega leta preuvrsti med zavezance, ki plačujejo davek v pavšalnem 
letnem znesku, če izpolnjuje druge pogoje za tako 1 preuvrstitev in če se po 
podatkih o poslovanju tekočega leta utemeljeno predvideva, da tudi v tem 
letu ne bo dosegel 25 000 dinarjev celotnega dohodka po odbitku stroškov. 

J. varianta: 
V prvem in drugem odstavku se znesek »25 000 din« nadomesti z zneskom 

»20 000 din.« 
II. varianta: 
V prvem in drugem odstavku se znesek »25 000 din« nadomesti z zneskom 

»15 000 din.« 

O preuvrstitvi iz drugega odstavka je davčni organ dolžan obvestiti zave- 
zanca do 31. decembra tekočega leta. 
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87. člen 

Osnova za davek od obrtnih dejavnosti, ki se plačuje po dejanskem osebnem 
dohodku, je celotni dohodek od take dejavnosti v letu, za katero se odmerja 
davek, zmanjšan za stroške, ki so bili zanj nujno potrebni. 

Za celotni dohodek se šteje vrednost prodanega blaga in opravljenih 
storitev. 

Zavezancem, ki vodijo dvostavno knjigovodstvo, se izjemoma, na njihovo 
zahtevo, kot celotni dohodek šteje skupen enoletni znesek plačil, prejetih za 
prodano blago in opravljene storitve (plačana realizacija), pod pogojem, da 
knjigovodske evidence kažejo vse podatke za razmejitev med celotnim oprav- 
ljenim in plačanim prometom in pregled nad ustreznimi stroški. 

88. člen 

Stroški, ki so nujno potrebni za ostvaritev celotnega dohodka in ki se od 
njega odštejejo, so: 

1. vrednost porabljenih surovin; 
2. vrednost porabljenega pogonskega materiala, drugega pomožnega ma- 

teriala ter drobnega inventarja, 
3. osebni dohodki, ki se v smislu tega zakona štejejo kot strošek, in 

ustrezni davki ter prispevki; 
4. izplačane dnevnice, potni stroški in terenski dodatki delavcem iz prve 

in četrte točke 89. b člena tega zakona, v zvezi z deli, opravljenimi izven 
poslovnega sedeža. Navedene določbe se smiselno uporabljajo tudi za zavezance; 
stroški se lahko priznajo največ do višine, določene v splošnem družbenem 
dogovoru za gospodarske organizacije, 

5. stroški prevozov, ki so bili potrebni pri opravljanju dela; 
6. amortizacija strojev, orodja in inventarja, katerih trajanje je daljše kot 

eno leto. Vrednost osnovnih sredstev se ugotavlja na podlagi dokumentacije 
o nabavi; revalorizacija osnovnih sredstev se vrši takrat, kadar je to pred- 
pisano za organizacije združenega dela; način vrednotenja osnovnih sredstev 
in stopnje amortizacije predpiše izvršni svet skupščine SRS; 

7. stroški vzdrževanja strojev, orodja in inventarja ter stroški vzdrževanja 
poslovnih prostorov, ki niso zavezani davku na dohodke od stavb, 

8. katastrski dohodek zemljišča, ki se uporablja za opravljanje obrtne 
dejavnosti; 

9. zakupnina za poslovni prostor v tuji zgradbi in zakupna vrednost pro- 
stora v lastni stavbi, če je stavba obdavčena, oziroma zakupna vrednost pro- 
stora v lastni stavbi, če je stavba začasno oproščena davka; 

10. izdatki za kurjavo in razsvetljavo poslovnih prostorov, komunalne 
dajatve, vezane na poslovni prostor, ter drugi podobni izdatki; 

11. pisarniški stroški; 
12. prometni davek, davek na tujo delovno silo, carine in takse v zvezi 

z opravljanjem dejavnosti; 
13. prispevki, ki so jih zavezanci kot nosilci dejavnosti dolžni plačevati na 

podlagi samoupravnih in drugih dogovorov; 
14. prispevek zbornicam, strokovnim združenjem in podobni obvezni pri- 

spevki ; 
15. potrebni stroški v zvezi z razstavljanjem' na sejmih, razstavah in 

revijah ter drugi reklamni stroški; 
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16. stroški za strokovno literaturo, ki je potrebna za izvrševanje dejavnosti, 
in izdatki sodelovanja v organizacijah strokovnega izpopolnjevanja zavezanca 
v okviru njegove dejavnosti; 

17. zavarovalne premije za zavarovanje proizvodnih sredstev, poslovnih 
prostorov in prevozov ter zavarovalne premije za zavarovanje delavcev za 
primer obratne nezgode; 

18. stroški v zvezi z izvrševanjem predpisov o higiensko-tehničnem varstvu, 
v zvezi z opravljanjem dejavnosti; 

19. plačane obresti od kreditov za osnovna in obratna sredstva; 
20- nagrade vajencem oziroma učencem strokovnih šol in ustrezni pri- 

spevki ter oskrbnine v internatih in drugi izdatki, ki so za učence dogovorjeni 
v učni pogodbi. 

Zavezancem se priznavajo tudi morebitni drugi dejanski stroški, ki so 
neogibno potrebni za redno poslovanje, da se doseže celotni dohodek. 

Vsi stroški morajo biti posamično izkazani ter dokazani z dokumenti 
(računi). 

89. člen 

Za osebne dohodke, ki so v smislu tretje točke 88. a člena tega zakona, 
štejejo kot stroški, so: 

1. Osebni dohodki delavcev iz delovnega razmerja, od katerih je plačan 
davek iz delovnega razmerja. 

2. Izplačila na podlagi pogodbe o delu, sklenjene v smislu veljavnih pred- 
pisov o zaposlovanju pri zasebnih delodajalcih, od katerih je plačan ustrezni 
davek. 

3. Osebni dohodek zakonca, ki dela najmanj polovico polnega delovnega 
časa v gospodarski dejavnosti zavezanca in je sozavarovan kot družinski član 
zavezanca kot nosilca zavarovanja. Osebni dohodek se prizna največ v višini, 
ki je s kolektivno pogodbo dogovorjena za ustrezno stroko in stopnjo stro- 
kovne izobrazbe. 

4. Osebni dohodek družinskih članov, ki delajo najmanj polovico polnega 
delovnega časa v gospodarski dejavnosti zavezanca in so prijavljeni kot samo- 
stojni nosilci za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje. Osebni dohodek se 
prizna v višini, kot je vpisana na plačilni listi, na podlagi katere se obračunavajo 
prispevki za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje. 

Osebni dohodki iz tretje in četrte točke prvega odstavka tega člena se 
priznavajo le zavezancem, ki vodijo poslovne knjige. 

Druga izplačila osebnih dohodkov se ne štejejo med stroške. 

90. člen 

Ce zavezanec osnovna sredstva, surovine oziroma drug material uvozi, 
se stroški iz 88. člena tega zakona priznavajo po vrednosti na podlagi carinske 
deklaracije. 

Ce se pri uvozu blaga iz prvega odstavka ne plača carina, se vrednost 
ugotavlja po izdani fakturi. 

91- člen 

Pri ugotavljanju stroškov se ne upoštevajo: 
1) izgube iz prejšnjih let, 
2) vrednost dela zavezanca in njegovih družinskih članov, razen osebnih 

dohodkov družinskih članov po tretji in četrti točki 89. člena tega zakona, 
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3) stroški zavezančevega gospodinjstva, 
4) darila in nagrade zaposlenim, od katerih niso bili obračunani in plačani 

davki, nagrade drugim ter drugi neobvezni izdatki, 
5) obresti na lastna osnovna sredstva in obratna sredstva, 
6) prispevki in davki, razen tistih, ki se po 88. členu tega člena štejejo 

za stroške, , 
7) stroški za dosego dohodkov, ki so s tem zakonom ali s posebnimi pred- 

pisi oproščeni davkov, 
8) obremenitve, ki jih naloži glavni zavod (centrala) v tujini svojemu 

zastopništvu, predstvništvu ali podružnici na območju SR Slovenije za po- 
krivanje režijskih stroškov centrale, 

9) prispevki za socialno zavarovanje zavezanca in njegovih družinskih 
članov, ki niso v delovnem razmerju z zavezancem. 

92. člen 

Osnova za davek od obrtnih dejavnosti po dejanskem dohodku se ugotavlja: 
1) pri zavezancih, ki so dolžni voditi poslovne knjige, po napovedi, izdelani 

na podlagi bilance oziroma zaključka poslovnih knjig, kot je predpisan na pod- 
lagi 3. odstavka 28, člena tega zakona, 

2) pri zavezancih, ki niso dolžni voditi poslovnih knjig, na podlagi napo- 
vedi zavezanca. 

Ce pristojni davčni organ za zavezance iz druge točke prejšnjega odstavka 
na podlagi uradnih podatkov spozna, da so podatki iz napovedi nepopolni ali 
nepravilni, ugotovi osnovo za davek na podlagi cenitve dohodkov, oprte na po- 
datke o načinu in obsegu zavezančevega poslovanja in obsegu zaposlovanja 
delovne sile, na podlagi vseh konkretnih dejstev in pogojev, v katerih zavezanec 
posluje, in s primerjavo z drugimi zavezanci, ki poslujejo v podobnih pogojih. 
Po določbah prejšnjega stavka se ugotovi osnova za davek tudi zavezancev iz 
prve točke prvega odstavka tega člena, če je davčni organ z določbo^ ugotovil, 
da poslovne knjige ne morejo biti podlaga za določitev davčne osnove. 

93. člen 

Stopnje republiškega davka od obrtne dejavnosti po dejanskem dohodku 
so proporcionalne, stopnje občinskega davka so progresivne in se določajo po 
sistemu navadne progresije. 

Občinske skupščine samostojno določijo stopnje davka od obrtnih dejav- 
nosti za zavezance z naslednjimi višinami davčnih osnov: 

od 
od 
od 
od 
od 
od 
od 
od 

nad 

30 000 
40 000 
50 000 
60 000 
70 000 
90 000 

110 000 
130 000 
150 000 

do 30 
do 40 
do 
do 
do 
do 

50 
60 
70 
90 

do 110 
do 130 
do 150 
din. 

000 din 
000 din 
000 din 
000 din 
000 din 
000 din 
000 din 
000 din 
000 din 
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94. člen 

Zavezancem-, ki vlagajo sredstva v razširjeno reprodukcijo v dejavnostih, 
ki jih določi občinska skupščina, se prizna posebna olajšava. 

Od dela davčne osnove, ki ustreza znesku, ki ga je zavezanec vložil za 
obnovo, razširitev ali izgradnjo poslovnih prostorov in za nabavo opreme, se 
občinski davek odmeri po najnižji stopnji. Republiški davek se od tega dela 
davčne osnove ne odmeri. 

Od preostalega dela davčne osnove se plača davek po stopnjah, ki ustrezajo 
celotni ugotovljeni davčni osnovi. 

Za ugotovitev višine vlaganj v smislu drugega odstavka tega člena se višina 
vloženih sredstev zmanjša za znesek zavezancu priznane amortizacije v ob- 
dobju od zadnjega vlaganja. Ob tem se znesek priznane amortizacije zniža za 
tisti del, ki ga je zavezanec potrošil za investicijsko vzdrževanje sredstev, za 
katera mu je bila amortizacija priznana. 

Kot vlaganja v smislu drugega odstavka se priznajo tudi odplačila anuitet 
glavnice za bančne kredite. 

Zaradi priznanja olajšave po tem členu osnova, od katere se plača davek 
po višji stopnji v smislu tretjega odstavka tega člena, ne more biti nižja od 
bruto osebnega dohodka, ki ustreza osebnemu dohodku visoko kvalificiranega 
delavca, določenim s splošnim družbenim dogovorom. Presežek vlaganj se pri- 
zna zavezancu v naslednjih letih. 

Ce zavezanec sredstvo, za nabavo katerega je uveljavil olajšavo, odtuji, da 
v zakup ali uporablja v druge namene, preden je sredstvo amortizirano, se za 
priznane olajšave dodatno obremeni. Obremenitev se zmanjša za odstotek že 
uveljavljene amortizacije za to sredstvo. Po odtujitvi osnovnega sredstva mora 
zavezanec davčni organ obvestiti ob vložitvi letne davčne napovedi. 

Olajšave po tem členu se priznajo samo zavezancem, ki vodijo predpisane 
poslovne knjige pod pogojem, če davčni organ poslovnim knjigam ni odrekel 
verodostojnosti. 

95. člen 

Pri odmeri davka od obrtnih dejavnosti se priznajo olajšave za učence v 
gospodarstvu. Za vsakega učenca v gospodarstvu se zavezancem odmerjeni 
davek zniža za 10®/», vendar skupno znižanje davka za enega učenca v gospo- 
darstvu ne more znašati več kot 1000 dinarjev, za vse učence v gospodarstvu 
pa ne več kot 5000 dinarjev. 

Občinske skupščine' lahko predpišejo davčne olajšave v obliki odstotnega 
znižanja odmerjenega davka za posamezne obrtne stroke, katerih razvoj se 
želi pospešiti glede na njihove specifične potrebe. 

96. člen 

Davek od obrtnih dejavnosti v odstotku od vsakega posameznega kosma- 
tega dohodka (v nadaljnjem,' besedilu: davek po odbitku) plačujejo občani, ki 
priložnostno opravljajo storitve organizacijam združenega dela, državnim orga- 
nom in drugim organizacijam ali opravljajo pri njih delo po pogodbi o delu 
po predpisih o delovnih razmerjih ali pa imajo pri njih dohodke od postranskih 
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kmetijskih dejavnosti, ki niso zajeti v katastrskem dohodku. Davek po odbitku 
plačujejo tudi občani od dohodkov na podlagi pogodbe o delu, sklenjene v 
skladu s predpisi o zaposlovanju pri zasebnikih. 

Kot dohodki od postranskih kmetijskih dejavnosti po prvem odstavku 
tega člena se štejejo samo dohodki od prevozništva in od tovorjenja lesa in 
drugega materiala. Med te dohodke se ne štejejo dohodki, ki jih imajo lastniki 
gozdov s spravilom lesa iz lastnega gozda. 

Osnova za odmero davka po odbitku je celotni doseženi dohodek brez 
upoštevanja kakršnihkoli stroškov. 

97. člen 

Stopnje davka od obrtnih dejavnosti po odbitku so proporcionalne in lahko 
različne za naslednje vire dohodkov: 

1. od prodaje srečk in vplačil pri športni napovedi ter pri lotu, 
2. zavarovalnih poverjenikov, 
3. od provizij zastopnikov ustanov za varstvo malih avtorskih pravic, 
4. od provizij uličnih prodajalcev časopisov, knjig, revij in podobno, 
5. od zbiranja naročil za časopise, knjige, revije in podobno, 
6. od provizij poslovnih agentov in poverjenikov ter od zbiranja oglasov, 
7. doseženih z opravljanjem; del ob pretežni uporabi lastne telesne moči, 
8. doseženih z opravljanjem postranskih kmetijskih dejavnosti, 
9. delavcev, ki priložnostno opravljajo storitve za organizacije združenega 

dela, državne organe in druge organizacije, 
10. doseženih z opravljanjem del po pogodbi o delu, sklenjeni v skladu s 

predpisi o delovnih razmerjih, če ne gre za dohodke iz prve do devete točke 
tega odstavka, 

11. doseženih od prodaje izdelkov uporabnih umetnosti ali od razmnože- 
vanja ali izdajanja drugih avtorskih del, ki se ne štejejo za izvirnike. 

Davek po odbitku se plača tudi od dohodkov potujočih zabavišč. Prireditelji 
morajo pred začetkom dela prijaviti zabavišče davčnemu organu občine, v 
kateri želijo imeti zabavišče. 

Pri določanju stopenj za posamezne vire dohodkov je potrebno upoštevati 
višino stroškov, ki so v poprečju potrebni za dosego takih dohodkov- 

Davek po odbitku od obrtnih dejavnosti se ne plačuje od dohodkov, ki 
izvirajo iz delovnega razmerja in od samostojnega opravljanja obrtnih ter 
drugih gospodarskih dejavnosti, od katerih po določbah tega zakona zavezanci 
plačujejo davek po dejanskem dohodku oziroma v pavšalnem letnem znesku. 

Od dohodkov, doseženih z obrtno proizvodnjo, ni miogoče odmerjati davka 
po odbitku. 

98. člen 

Davek po odbitku plačujejo tudi tuji prevozniki, kadar prevažajo potnike 
in blago iz Jugoslavije, pa nimajo tu svojega predstavništva, če plačujejo jugo- 
slovanski prevzemniki potnikov in blaga ustrezen davek v državi, kjer ima 
tuji prevoznik svoj sedež in če ni z mednarodno pogodbo drugače urejeno. 

Davek plačujejo po stopnjah, določenih v republiškem zakonu. 
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VI. Davek iz osebnega dohodka od samostojnega opravljanja 
intelektualnih storitev 

99. člen 

Zavezanec za davek iz osebnega dohodka od samostojnega opravljanja in- 
telektualnih storitev (v nadaljnjem besedilu davek od intelektualnih storitev) 
je občan, ki opravlja intelektualne ali druge negospodarske storitve in s tem 
v obliki stalnega poklica ali priložnostno pridobiva dohodek, če se od takih 
dohodkov ne plačuje davek od avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav. 

100. člen 

Davka od intelektualnih storitev so oproščeni učenci in študentje od po- 
učevanja v času, dokler se redno šolajo. 

101. člen 

Ce več oseb skupaj opravlja intelektualne ali druge negospodarske sto- 
ritve, se glede obdavčevanja s skupno dejavnostjo doseženih dohodkov smiselno 
uporabljajo določbe 79. člena tega zakona. 

102. člen 

Davek od intelektualnih storitev se odmerja po dejanskem osebnem do- 
hodku, v pavšalnem letnem znesku in v odstotku od vsakega posameznega 
kosmatega dohodka (davek po odbitku). 

103. člen 

Zavezanci plačujejo davek od intelektualnih storitev praviloma po dejan- 
skem dohodku. 

Občinska skupščina lahko določi, da zavezanci določenih dejavnosti oziroma 
poklicev, katerih celotni letni dohodek po odbitku stroškov ne presega 25 000 
dinarjev in ne zaposlujejo tuje delovne sile, plačujejo davek v pavšalnem 
letnem znesku: 

I. varianta: 

Znesek »25 000 dinarjev« se nadomesti z zneskom »20 000 din«. 

II. varianta: 

Znesek »25 000 dinarjev« se nadomesti z zneskom »15 000 din«. 

104. člen 

Osnova za davek od intelektualnih storitev, ki se plačujejo po dejanskem 
osebnem dohodku, je celotni dohodek od teh storitev v letu, za katero se od- 
merja davek, zmanjšan za stroške, ki so bili zanj nujno potrebni. 

Za celoten dohodek se šteje vrednost opravljenih storitev. Izjemoma se pri 
odvetnikih za celotni dohodek šteje znesek prejetih plačil za opravljanje storitev. 

59 



930 Priloge 

Potrebni stroški, ki se odbijajo od celotnega dohodka,, so izdatki, ki so 
bili potrebni za izvršitev intelektualnih ali drugih negospodarskih storitev. Za 
ugotavljanje teh stroškov se primerno uporabljajo določbe 88., 89., 90. in 
91. člena tega zakona. 

105. člen 

Stopnje občinskega davka od intelektualnih storitev po dejanskem, dohodku 
so progresivne in se določajo po sistemu navadne progresije. 

Občinske skupščine samostojno določijo Stopnje davka od intelektualnih 
storitev za zavezance z naslednjimi višinami davčnih osnov: 

od 
od 
od 
od 
od 
od 
od 
od 

nad 

30 000 
40 000 
50 000 
60 000 
70 000 
90 000 

110 000 
130 000 
150 000 

do 30 
do 40 
do 
do 
do 

50 
60 
70 

do 90 
do 110 
do 130 
do 150 
din. 

000 din 
000 din 
000 din 
000 din 
000 din 
000 din 
000 din 
000 din 
000 din 

106. člein 
» 

Občinske skupščine lahko predpišejo davčne olajšave v obliki odstotnega 
znižanja odmerjenega davka za posamezne dejavnosti oziroma poklice, katerih 
razvoj se želi pospeševati glede na njihove specifične potrebe. • 

107. člen 

V zvezi z odmero davka od intelektualnih storitev v pavšalnem letnem 
znesku se glede višine in načina določanja davka, pogojev glede spremembe 
višine odmerjenega davka med letom in glede spremembe načina obdavčitve 
smiselno uporabljajo določbe 82., 83., 84. in 91. člena tega zakona. 

108. člen 

Davek od intelektualnih storitev v odstotku od vsakega posameznega 
kosmatega dohodka (davek po odbitku) plačujejo občani,, ki organizacijam 
združenega dela, državnimi organom in drugim organizacijam priložnostno 
opravljajo storitve ali opravljajo pri njih delo po pogodbi o delu po predpisih 
o delovnih razmerjih. Davek po odbitku plačujejo tudi občani od dohodkov 
na podlagi pogodbe o delu, sklenjene v skladu s predpisi o zaposlovanju pri 
zasebnikih. 

Osnova za odmero davka po odbitku je celotni doseženi dohodek brez upo- 
števanja kakršnihkoli stroškov. 

Stopnje davka od intelektualnih storitev po odbitku so proporcionalne in 
lahko različne za posamezne vire dohodkov. 

Davek od intelektualnih storitev po odbitku se ne plačuje od dohodkov, ki 
izvirajo od delovnega razmerja, od avtorskih pravic in od samostojnega oprav- 
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ljanja intelektualnih storitev, od katerih po določbah tega zakona zavezanci 
plačujejo davek po dejanskem dohodku oziroma v pavšalnem letnem znesku. 

109. člen 

Davek od intelektualnih storitev po odbitku plačuje od prejemkov za svoje 
delo pri domači organizaciji združenega dela tudi tuji strokovnjak, ki opravlja 
to delo po pogodbi, sklenjeni v skladu s pogodbo o vložitvi sredstev tujih 
oseb v domačo organizacijo združenega dela po določbah zakona o sredstvih 
gospodarskih organizacij. 

VII. Davek iz osebnega dohodka od avtorskih pravic, patentov 
in tehničnih izboljšav 

110. člen 

Zavezanec za davek iz osebnega dohodka od avtorskih pravic, patentov 
in tehničnih izboljšav (v nadaljnjem besedilu: davek od avtorskih pravic), je 
občan, ki ima osebni dohodek od avtorskih pravic, patentov ah tehničnih iz- 
boljšav, zavarovanih z zakoni. 

Davek od avtorskih pravic se plačuje tudi od nagrad za znanstveni ali 
umetniški uspeh, če ni v zakonu drugače določeno. 

Za osebni dohodek od avtorskih pravic se šteje tudi dohodek od izvajanja 
glasbenih, književnih in umetniških del. 

111. člen 

Ne štejejo se za osebne dohodke od avtorskih pravic dohodki, ki jih imajo 
posamezniki od organizacij združenega dela, od državnih organov in drugih 
organizacij, pri katerih so v delovnem razmerju, za avtorska dela, ki so jih 
izvršili kot svojo redno službeno dolžnost pri teh organizacijah ah organih, 
razen če gre za avtorsko delo, glede katerega obdrži avtor vse avtorske pra- 
vice po zakonu o avtorski pravici. 

Ti dohodki so zavezani davku iz delovnega razmerja. 

112. člen 

Za dohodke od avtorskih pravic se ne štejejo dohodki zavezancev davkov 
od obrtnih ah intelektualnih dejavnosti, če jih dosegajo v okviru svoje dejav- 
nosti, četudi gre za dela, ki imajo sicer značaj avtorskih del. 

113. člen 

Za dohodke od del uporabnih umetnosti se štejejo v smislu tega zakona v 
tistih panogah uporabne umetnosti, ki jih kot take potrdi društvo likovnikov 
oblikovalcev. 

Ce nastane dvom, ali gre za delo s področja uporabne umetnosti ali pa le 
za obrtni izdelek, odloči komisija, ki jo imenuje občinska skupščina ah organ, 
ki ga skupščina za to pooblasti. 
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114. člen 

Iz osebnega dohodka od avtorskih pravic se plačuje davek od vsakega 
posameznega dohodka. 

Iz osebnega dohodka od avtorskih pravic, ki ga zavezanec dobi od organi- 
zacije združenega dela, od državnega organa ah druge organizacije, se davek 
od avtorskih pravic plača ob vsakem posameznem izplačilu (davek po odbitku). 

Iz osebnega dohodka od avtorskih pravic, ki ga dobi od občanov, plača 
zavezanec davek v 15 dneh od dneva, ko dohodek prejme pri pristojnem uprav- 
nem,' organu občine, kjer ima stalno prebivališče. 

Zavezanci, ki se poklicno ukvarjajo z dejavnostjo, s katero dosegajo do- 
hodke, od katerih se plačuje davek od avtorskih pravic, lahko do konca ko- 
ledarskega leta zahtevajo, da se jih v naslednjem letu obdavči po ugotovljenem 
dejanskem dohodku. 

Takim zavezancem se od posamično doseženih dohodkov davek ne od- 
merja. 

115. člen 

Osnova za davek od avtorskih pravic je osebni dohodek iz naslova avtorskih 
pravic, patentov ali tehničnih izboljšav, zmanjšan za stroške, ki so bili zanj 
potrebni. 

V primerih, ko se davek od avtorskih pravic plačuje od posamično dose- 
ženega dohodka, se priznavajo normirani stroški v višini 30'% od doseženega 
dohodka. Za uveljavljanje višjih stroškov mora zavezanec davčnemu organu 
predložiti ustrezne dokaze. Ne glede na določbo tega odstavka se osebam, na 
katere je bila avtorska pravica prenesena, priznajo samo dejanski stroški. 

Pri zavezancih, ki se po četrtem odstavku 114. člena tega zakona obdav- 
čujejo po dejanskem dohodku, je osnova za davek celotni letni dohodek, zmanj- 
šan za stroške, ki so bili zanj nujno potrebni. S celotnim dohodkom je mišljen 
skupni znesek plačil od avtorskih pravic. 

Glede ugotavljanja stroškov in vodenja poslovnih knjig za te zavezance se 
smiselno uporabljajo ustrezne določbe tega zakona, ki veljajo za zavezance 
davka od intelektualnih storitev. 

116. člen 

Ob odmeri davka, ki se plača od vsakega posameznega dohodka, se poleg 
Stroškov po drugem odstavku 115. člena priznajo zavezancem še naslednji 
stroški: 

1. od dohodkov od likovnih del (kiparskih del, slik in del uporabnih 
umetnosti), ki jih doseže umetnik na domači razstavi izven svojega stalnega 
prebivališča, dejanski stroški za prevoz teh del, osebni prevozni stroški in 
stroški, ki jih ima likovni umetnik v zvezi s prebivanjem v kraju, v katerem 
prireja razstavo, za toliko časa, kolikor traja; za prebivanje v drugem kraju 
se priznajo stroški v višini dnevnice, kot jo določa splošni družbeni dogovor. 
O prevoznih stroških mjora zavezanec pristojnemu davčnemu organu pred- 
ložiti ustrezne dokaze, 

2. plačilo jugoslovanski avtorski agenciji, zavodu za varstvo malih avtor- 
skih pravic ter specializiranim organizacijam, ki so upravičene prodajati umet- 
niška dela (slikarske galerije in podobno) za njihove storitve. Navedem stroški 
se upoštevajo, če zavezanec izplačniku predloži potrdilo o teh stroških. 
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117. člen 

Stopnje davka od avtorskih pravic, ki se plačuje od vsakega posameznega 
dohodka, so proporcionalne. 

Stopnje občinskega davka od avtorskih pravic, ki se plačuje po dejanskem 
dohodku, so progresivne in se določajo za enake dohodkovne skupine, kot je to 
v 107. členu določeno za davek od intelektualnih storitev. 

Stopnje davka od avtorskih pravic so lahko različne glede na vrste dohod- 
kov od avtorskih pravic. 

Višje stopnje se predpišejo za naslednje vrste dohodkov od avtorskih 
pravic: 

1. doseženih od reklamnih slik, risb in plastik, reklamnih pisanih in govor- 
jenih besedil, reklamnih filmov, diafilmov in diapozitivov, reklamne glasbe, 
kakor tudi od reprodukcije takih del, 

2- od raznih skic in risb, stripov, križank in drugih podobnih del, 
3. artistov, plesalcev in podobnih, doseženih na zabavnoglasbenih pri- 

reditvah, 
4. izvajalcev glasbenih del na zabavah, plesih, športnih igriščih, kopališčih, 

razstaviščih, v varietejih, v gostinskih obratih in na podobnih prireditvah. 
V dvomu, ali posamezni dohodek od avtorskih pravic glede na svoj značaj 

spada v točke 1 do 4 prejšnjega odstavka, izda o tem mnenje republiški sekreta- 
riat za prosveto in kulturo. 

Ce se osebni dohodki od avtorskih pravic iz 3. in 4. točke tretjega odstavka 
tega člena ustvarijo v organizaciji strokovnih združenj umetnikov in njihovih 
članov, se za take dohodke ne uporabi višja stopnja. 

118. člen 

Davka od avtorskih pravic ne plačujejo avtorji: 
1. od nagrad, uvedenih na podlagi zakonov in odlokov družbenopolitičnih 

skupnosti ter sklepov družbenopolitičnih organizacij, interesnih sampupravnih 
skupnosti in znanstvenih institucij, ki se dajejo posameznikom kot posebno 
družbeno priznanje, 

2. od nagrad za življenjsko delo, ki se dajejo kot splošno družbeno pri- 
znanje vidnim znanstvenikom, književnikom in umetnikom, 

3. od nagrad, ki jih dajejo znanstvenikom in umetnikom Organizacija 
združenih narodov in njene organizacije, mednarodne organizacije in tuje na- 
cionalne organizacije z mednarodnim ugledom' kot mednarodno priznanje za 
znanstveno, književno in umetniško delo, 

4. iz osebnega dohodka od jubilejnih izdaj celotnih književnih, znanstvenih 
in umetniških del ter od jubilejnih predstav in koncertov, če zajema jubilej 
25 ali več let dela avtorja oziroma reproduktivnega umetnika, 

5. iz osebnega dohodka, ki ga imajo umetniki s prirejanjem retrospektiv- 
nih razstav in umetniških del. 

119. člen 

Iz osebnega dohodka, ki ga ima občan od prodaje izdelkov uporabnih 
umetnosti ali od razmnoževanja ali izdajanja drugih del, plača davek od 
avtorskih pravic samo od tistega števila prodanih izvodov, ki se po običajih 
štejejo za izvirnike. Iz osebnega dohodka, ki ga ima od prodaje nadaljnjih 
izdelkov oziroma izvodov, pa plača prispevek od obrtnih dejavnosti. 



934 Priloge 

120. člen 

Iz osebnega dohodka, ki ga imajo v Sloveniji od avtorskih pravic tuji 
državljani ali tuje zasebne pravne osebe, ki v Jugoslaviji nimajo stalnega pre- 
bivališča ali sedeža, ali pa jugoslovanski državljani, ki imajo stalno prebiva- 
lišče v tujini, plačajo ti davek od avtorskih pravic tisti družbenopolitični skup- 
nosti, na katere območju imja sedež izplačevalec. 

Ce ima oseba iz prvega odstavka tega člena v Sloveniji dohodek iz na- 
slova malih avtorskih pravic, plača davek tisti družbenopolitični skupnosti, na 
katere območju ima sedež organizacija za varstvo malih avtorskih pravic. 

VIII. Davek na dohodke od stavb 

121. člen 

Zavezanec za davek na dohodke od stavb (v nadaljnjem besedilu: davek 
od stavb) je lastnik oziroma uživalec stavbe ali njenega dela (v nadaljnjem 
besedilu: stavba). 

122. člen 

Davek od stavb se ne plačuje od: 
1. kmetijskih stanovanjskih stavb v krajih, ki so po merilih iz 61. člena 

tega zakona uvrščene v tretjo in četrto skupino katastrskih občin, pod pogo- 
jem, da so dohodki od kmetijstva osnovni vir sredstev preživljanja članov 
gospodinjstva in če se taka stavba ne daje v najem. Natančnejše pogoje za 
oprostitev predpiše občinska skupščina, 

2. kmetijskih gospodarskih poslopij. 
3. lastnih stavb diplomatskih in konzularnih predstavništev in lastnih 

stavb predstavništev mednarodnih organizacij, v katerih imajo poslovne pro- 
store, 

4. stavb tujih držav, v katerih stanujejo člani in uslužbenci njihovih di- 
plomatskih in konzularnih predstavništev, če velja vzajemnost. 

123. člen 

Davek od stavb se plačuje od vsake stavbe ne glede na to, ali stavbo 
uporablja lastnik oziroma uživalec sam ali pa jo daje v najem. 

Občinska skupščina lahko oprosti davka od stavb stavbe izven okoliša 
mest, če se ne dajejo v najem. 

Davek od stavb se ne plačuje, če se stavba iz objektivnih razlogov ne 
more uporabljati oziroma oddajati v najem. 

124. člen 

Osnova za davek od stavb je enoletni znesek stanarine oziroma najem- 
nine, prejet v letu, za katero se odmerja davek, zmanjšan za stroške vzdrže- 
vanja in upravljanja in za enoletno amortizacijo stavbe, stanovanja oziroma 
poslovnega prostora. 

Ce uporablja stavbo lastnik ali uživalec ah je stavba nezasedena, je davčna 
osnova enoletni znesek stanarinske oziromia najemninske vrednosti, zmanjšana 
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za stroške vzdrževanja in upravljanja ter za enoletno amortizacijo stavbe, 
stanovanja oziroma poslovnega prostora. 

Kot dohodek od stavbe ali njenega dela, danega v najem, se upošteva tudi 
vrednost vseh obveznosti in storitev, za katere se je zavezal najemnik. 

Ce je najemnina plačana vnaprej za več let, se davčna osnova ugotovi na 
podlagi celotnega prejetega zneska vključno z vrednostjo vseh opravljenih 
obveznosti in storitev iz prejšnjega odstavka. Davek se odmeri tako, da se na 
celotno osnovo uporabi stopnja, ki ustreza letni najemnini. 

125. člen 

Osnova za davek od stavb za stanovanjske prostore, ki se sezonsko ali 
občasno uporabljajo samo za počitek ali oddih (počitniške hišice in podobno), 
je enoleten znesek stanarine, zmanjšan za stroške vzdrževanja in upravljanja 
in za znesek enoletne amortizacije takih prostorov. 

Znesek enoletne stanarine iz prvega odstavka tega člena ustreza znesku 
stanarine za enake ali podobne stanovanjske prostore, ki se v istem kraju upo- 
rabljajo za stalno stanovanje. 

Ce so stanovanjski prostori iz prvega odstavka tega člena oddani v najem, 
se poleg davka od stavb od tako doseženih dohodkov plačuje davek od pre- 
moženja. 

126- člen 

Amortizacijo ter vzdrževalne, upravne in druge stroške, ki so potrebni za 
doseganje dohodkov od stavb in stanovanjskih prostorov, določi občinska skup- 
ščina od stanarine oziroma stanarinske vrednosti. 

Občinska skupščina lahko stroške iz prvega odstavka določi v odstotku 
tudi od najemnine za poslovne prostore. 

Ce so prostori v stavbi, ki jo upravlja delovna organizacija za gospo- 
darjenje s stanovanjskimi hišami, se priznajo dejanski stroški, če so višji od 
normiranih, kot jih je določila občinska skupščina. 

127. člen 

Davka od stavb so oproščeni zavezanci — prvi lastniki novih stanovanjskih 
hiš oziroma stanovanj, in sicer za dobo deset let. Ta doba se računa od prvega 
dne naslednjega meseca po izdaji dovoljenja za uporabo hiše oziroma stano*- 
vanja; za stanovanjske hiše, za katere ni predpisano dovoljenje za graditev, pa 
od prvega naslednjega meseca, ko se začne'hiša uporabljati. 

Oprostitev iz prvega odstavka tega člena se nanaša tudi na popravljene 
hiše oziroma stanovanja, če je bila hiša oziroma stanovanje zaradi elementarne 
nezgode ali kakšnega drugega dogodka, ki ni bil odvisen od lastnikove volje, 
poškodovana več kot za 50 odstotkov. 

Pri hišah oziroma stanovanjih iz prvega in drugega odstavka tega člena, 
od katerih ima zavezanec dohodke, ki presegajo najvišjo stanarino, predpisano 
z odlokom občinske skupščine v smislu zakona o stanovanjskih razmerjih, če ni 
takega odloka, pa stanarino, ki je v občini običajna za podobne hiše oziroma 
stanovanja, plačuje zavezanec davek od razlike med dogovorjeno in predpisano 
oziroma običajno najvišjo stanarino, ki se plačuje za podobne hiše oziroma 
podobna stanovanja. 
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Za hiše, ki se smejo zidati ali popravljati samo z dovoljenjem pristojnega 
organa, velja oprostitev iz prvega in drugega odstavka tega člena le, če je 
lastnik hiše oziroma stanovanja dobil tako dovoljenje. 

Oprostitve iz prvega odstavka tega člena ni mogoče priznati za stanovanj- 
ske prostore, ki se sezonsko ali občasno uporabljajo samo za počitek ali oddih 
(počitniške hišice in podobno). 

Oprostitve po tem členu veljajo tudi za garaže. Za garaže, ki se oddajajo 
v najem, se smiselno uporabljajo določbe tretjega odstavka tega člena. Opro- 
stitev po tem členu se ne nanaša na poslovne prostore, četudi so sestavni del 
stanovanjske hiše. 

Začasno oprostitev uveljavlja zavezanec z vlogo, ki jo vloži pri davčnem 
organu do konca meseca, v katerem so nastali pogoji za oprostitev. Če vloga 
ni pravočasno vložena, se za pretekli čas oprostitev skrajša. 

128. člen 

Davka od stavb je oproščena najemna vrednost cerkva, samostanov in 
drugih cerkvi pripadajočih stavb, če se uporabljajo neposredno za molilnice, 
ter najemna vrednost stavb oziroma stavbnih delov, ki se ne oddajajo v najem 
ali v brezplačno uporabo, temveč se uporabljajo za pisarne (župnijske itd.), 
knjižnice, učilnice, obednice, muzeje in galerije slik verskih organizacij ter 
prostorov, v katerih živijo menihi, redovniki in podobno. 

129. člen 

Stopnje davka so proporcionalne. ' 

IX. Davek na dohodke od premoženja in premoženjskih pravic 

130. člen 

Zavezanec za davek na dohodke od premoženja in premoženjskih pravic 
(v nadaljnjem besedilu: davek od premoženja) je občan, ki ima dohodke od 
nepremičnin, premičnin ali od drugega premoženja in premoženjskih pravic, če 
od takih dohodkov ne plačuje kakšnega drugega davka. 

Davek od premoženja se plačuje tudi od podnajemnin, enako se glede 
obdavčitve obravnava dohodek, ki ga doseže lastnik stanovanja z oddajanjem 
opremljenih sob. 

Davek od premoženja plačujejo tudi občani, ki imajo dohodke od iz- 
najdb, ki niso zaščitene s patentom, ah niso prijavljene upravi za patente, 
in od tehničnih izboljšav, ki niso priznane od samoupravnega organa organi- 
zacije združenega dela. 

131. člen 

Davek od premoženja se plačuje tudi od dohodkov, doseženih s prodajo 
nepremičnin, ne glede na to, ali so bile prodane v nespremenjenem ah spre- 
menjenem stanju. Ta davek se ne plača, če je preteklo deset let od dneva, ko 
je bila nepremičnina kupljena ali nabavljena. 
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132. člen 

Osnova za davek od premoženja je celoten dohodek od premoženja ali 
premoženjskih pravic v letu, za katero se odmerja ta davek, zmanjšan za 
stroške, ki so bili zanj nujno potrebni. 

Pri ugotavljanju davčnih osnov od prodaje po 131. členu tega zakona se 
nabavna oziroma gradbena vrednost glede na čas, ko je zavezanec stvari 
posedoval, valorizira v skladu s porastom cen. Natančnejše predpise o valori- 
zaciji izda republiški sekretar za finance. 

Ce je bila nepremičnina zgrajena ali nabavljena deloma ali v celoti s 
kreditom, se zavezancu valorizirajo vložena lastna sredstva, že odplačani del 
kredita pa se valorizira od časa dejanskega odplačila. 

Občinska skupščina lahko predpiše, da se na dohodek od podnajeminin 
lahko plačuje davek v pavšalnem znesku ali pa da je ta dohodek oproščen 
plačevanju tega davka. 

133. člen 

Davčni zavezanec, ki doseže priložnostno dohodek, od katerega mora pla- 
čati davek od premoženja, mora tak dohodek napovedati v 15 dneh davčnemu 
organu. 

134. člen 

Davek od premoženja se ne plačuje: 
1. od prejemkov iz življenjskega zavarovanja in zavarovanja za doživetje, 
2. od obresti in dobitkov javnih posojil, 
3. od obresti in drugih dohodkov od hranilnih vlog, 
Varianta: 
4. od dohodkov, doseženih s prodajo nepremičnin, če je bila prodaja 

potrebna zaradi spremembe kraja zaposlitve lastnika oziroma njegovega za- 
konca, ali če se je lastnik in njegov zakonec ob upokojitvi preselil v drug kraj. 

135. člen 

Za odmero davka od premoženja je pristojen: 
1. če gre za nepremičnino, davčni organ občine, kjer nepremičnina leži, 
2. če gre za premičnine, pa davčni organ občine, v kateri ima zavezanec 

stalno prebivališče. 
Davek na dohodke od podnajemnin odmerja davčni organ občine, v kateri 

je stavba. 
136. člen 

Stopnje davka so progresivne in se določajo po sistemu navadne progresije. 
Davek na dohodek, dosežen z oddajanjem opremljenih sob, je lahko 

določen v pavšalnem znesku. 

X. Davek na dediščine in darila 

137. člen 

Zavezanec za davek na dediščine in darila je občan ali zasebna pravna 
oseba, ki v Sloveniji podeduje ali dobi v dar premoženje. 
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Za premoženje v smislu prvega odstavka se štejejo: nepremičnine in 
pravice na nepremičninah, gotovina, vrednostni papirji in premičnine, katerih 
posamična vrednost presega 10 000 dinarjev. 

Zavezanec za davek na dediščine in darila je tudi zasebna pravna oseba, 
ki dobi iz tujine darilo v denarju. 

Ta davek se ne plačuje od podedovanega ali podarjenega začasnega ali 
dosmrtnega užitka nepremičnin. 

138- člen 

Davčna obveznost za davek na dediščine in darila nastane takrat, ko 
postane odločba o dedovanju pravnomočna oziroma ko obdarjenec sprejme 
darilo. 

Darilo velja za sprejeto takrat, ko je podpisana darilna pogodba, če ni, 
pogodbe, pa takrat, ko je darilo sprejeto. 

139. člen 

Ce se dedič odpove dediščini, plača davek od dediščine oziroma darila tisti, 
ki m!u je dediščina pripadla, in sicer po stopnji, ki ustreza dednemu redu te 
osebe v razmerju do zapustnika. 

Ce dedič odstopi svojo dediščino določeni osebi, ki bi to dedovala tudi 
v primeru, če bi se dedič odpovedal dediščini, plača davek od dediščine oseba, 
kateri je dediščina odstopljena, in sicer po stopnji, ki ustreza dednemu redu 
te osebe v razmerju do zapustnika. 

Ce dedič odstopi dediščino določeni osebi, ki ne bi bila dedič, če bi se 
dedič odpovedal dediščini, plača dedič davek od dediščine, oseba, kateri je 
dediščino odstopil, pa davek od darila. 

Kadar gre za dedovanje kmečkega posestva in dediči odstopijo svoje deleže 
v naravi v korist enega dediča brezplačno ali proti odškodnini, se prevzemniku 
odmeri davek na dediščino tako, kot da bi celotno posestvo prejel od zapustnika 
in se prevzete obveznosti do sodedičev ne upoštevajo. 

Osnova za davek na dediščine in darila je prometna vrednost podedovanega 
ali v dar prejetega premoženja ob nastanku davčne obveznosti po odbitku 
dolgov, stroškov in bremen, ki odpadejo na premoženje, od katerega se plačuje 
ta davek. 

140. člen 

Stopnje davka na dediščine in darila so progresivne in odvisne od vrednosti 
podedovanega oziroma v dar sprejetega premoženja in od dednega reda. 

Pri plačevanju davka na dediščine in darila so z dediči prvega dednega 
reda izenačeni zeti in snahe. 

141. člen 

Davek na dediščine in darila se ne plačuje od tistega nepremičnega pre- 
moženja, na katerem dedič oziroma obdarjenec po veljavnih predpisih ne more 
pridobiti lastninske pravice ali užitka. 

142. člen 

Davka na dediščine in darila ne plača dedič oziroma obdarjenec, ki deduje 
oziroma dobi v dar kmetijsko posestvo, če mu je kmetijstvo osnovni vir sred- 
stev za preživljanje, pod pogojem, da celotno zapustnikovo ali darovalčevo 
posestvo preide na enega naslednika oziroma naslednika in njegovega zakonca. 
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Ce dedič ali obdarjenec, ki je bil na podlagi določbe prejšnjega odstavka 
oproščen davka, podedovano ali podarjeno nepremičnino pred potekom petih 
let odtuji ali mu v tem roku kmetijstvo preneha biti osnovni vir sredstev za 
preživljanje, se mu davek naknadno odmeri, tako kot bi ga plačal, če ob 
prejemu dediščine oziroma darila ne bi izpolnjeval pogojev za oprostitev. 

143. člen 

Zavezancem se pri odmieri davka na dediščine in darila prizna posebna 
olajšava, če podedujejo ali dobijo v dar premoženje, ki predstavlja za. njega 
eksistenčno osnovo in to: 

1. stanovanje — katerega je uporabljal skupaj z zapustnikom oziroma ga 
uporablja skupaj z darovalcem; 

2. poslovni prostor oziroma proizvajalna sredstva, če so potrebna za oprav- 
ljanje njegove poklicne dejavnosti; 

3. kmetijsko posestvo, če je dedičem oziroma obdarjencu kmetijstvo osnovni 
vir sredstev za preživljanje. 

Izpolnjevanje pogojev za olajšavo se presoja po času zapustnikove smrti 
oziroma sprejetju darila. 

Olajšava po prvem odstavku tega člena se priznava tako, da. se zavezancem 
davek odmeri po stopnjah, ki so določene za prvi bližnji dedni red, vendar 
najmanj po stopnjah, ki so določene za prvi dedni red. 

144. člen 

Davčni zavezanec ne plača davka na dediščine in darila od podedovanega 
ali v dar sprejetega premoženja, ki ga brez povračila odstopi družbenopolitični 
skupnosti, ORGANIZACIJI ZDRUŽENEGA DELA ali drugi organizaciji. 

Davek, plačan pred odstopoml dediščine ali darila, se ne vrne. 

145. člen 

Ce preide premoženje na dediča ali obdarjenca, ki ni zakoniti dedič, in 
prevzame tak dedič aH obdarjenec na to nepremičnino vezana bremena, se 
šteje to pravno opravilo do višine prevzetih bremen za kupoprodajo, razen 
primerov iz tretjega odstavka 139. člena tega zakona. 

146. člen 

Vrednost vseh daril, ki jih je davčni zavezanec prejel od istega darovalca 
v razdobju enega leta, se šteje za eno davčno osnovo. 

147. člen 

Davek na dediščine in darila se plača tudi ob razdelitvi solastnine, in sicer 
od tistega dela nepremičnega premoženja, ki ga je posamezni solastnik prejel 
brez odplačila prek dela, ki bi mu pripadal iz solastništva. 

148. člen 

Davek na dediščine in darila od nepremičnega premoženja odmeri davčni 
organ občine, v kateri je premoženje, od premičnega premoženja pa davčni 
organ občine, v kateri ima zavezanec stalno prebivališče. 
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Ce se od podedovanega ali v dar prejetega premoženja odmerja davek na 
dediščine in darila v več občinah, odmeri davčni organ posamezne občine davek 
po stopnji, ki ustreza vrednosti celotnega podedovanega oziroma v dar prejetega 
premoženja, od katerega se plačuje ta davek. 

149. člen 

Vzporedno z izpolnitvijo smrtovnice mora oseba, ki daje podatke za 
izpolnitev smrtovnice, hkrati v posebni prijavi navesti podatke o premoženju 
zapustnika. 

Organ, pri katerem se izpolni smrtovnica, mora v 15 dneh prijavo iz prvega 
odstavka tega člena dostaviti davčnemu organu. 

Obdarjenec, ki prejme kot darilo premičnino, od katere so po tem zakonu 
plača davek na darilo, mora prejem darila napovedati davčnemiu organu 
pristojne občine v 15 dneh po prejemu darila. 

XI. Davek na določene premoženjske predmete 

150. člen 

Davek na določene premoženjske predmete plačujejo občani, ki posedujejo: 
1. tovorna cestna motorna vozila in priklopna vozila ter kombi vozila; 
2. stroje, orodje in inventar, če s temi sredstvi pridobivajo dohodek; 
3. motorne čolne. 
Davek na določene premoženjske predmete plačujejo tudi občani, ki po- 

sedujejo gozdna zemljišča pod pogojem, da jim kmetijstvo ni osnovni vir 
sredstev za preživljanje, če skupni dohodek vseh članov družine presega 
30 000 din letno oziroma 15 000 din letno na člana. Ce skupni dohodek vključuje 
tudi katastrski dohodek, se le ta šteje štirikratno. 

151. člen 

Davek na določene premoženjske predmiete iz 1. točke 150. člena se ne 
plačuje od vozil, ki se štejejo za kmetijske proizvajalne priprave. 

Davek se določi v letnih zneskih glede na vrsto vozila, nosilnost, število 
konjskih moči oziroma delovno prostornino' motorja. 

Davek se odmerja na podlagi evidence o registriranih vozilih. 

152. člen 

Davčna obveznost za davek po 151. členu nastane z dnem vpisa vozila 
v evidenco o registriranih vozilih in preneha z dnem izbrisa iz evidence. 

Davek na tekoče leto se odmeri do 28. februarja in plačuje po določbah 
222. člena tega zakona. Ce se vozilo izbriše' iz registracije, se odpiše del davka, 
ki odpade na čas po izbrisu. 

153. člen 

Zavezancem, ki na podlagi dovoljenja opravljajo obrtno ali drugo gospo- 
darsko dejavnost, se ob ugotavljanju osnove za davek od obrtnih dejavnosti 
prizna odmerjeni davek iz 1. točke 150. člena kot strošek, če je tako vozilo 
zavezancu potrebno kot delovno sredstvo pri opravljanju njegove dejavnosti. 
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154. člen 

Zavezanec za davek na določene premoženjske predmete iz 2. točke 150. 
člena je občan, ki ima stroje, orodje in inventar, če s temi sredstvi pridobiva 
dohodek, pod pogojem, da skupna, še neodpisana vrednost teh sredstev presega 
100 000 dinarjev. V navedeno skupno vrednost se ne štejejo sredstva, katerih 
posamična vrednost ne presega 10 000 dinarjev, le zavezancu od dohodkov, ki 
jih dosega s temi predmeti, plačuje davek, se pri ugotavljanju doseženih do- 
hodkov davek po tem členu všteva med stroške. 

Davek po prvem odstavku tega člena se ne plačuje od sredstev, ki se 
štejejo za kmetijske proizvajalne priprave. 

Občinska skupščina lahko oprosti davka iz prvega odstavka tega člena 
zavezance s sedežem poslovanja v območjih, ki so po posebnem republiškem 
predpisu uvrščena med manj razvita območja. 

155- člen 

Davčno osnovo za davek na predmete iz 2. točke 150. člena predstavlja 
neodpisana vrednost sredstev. 

156. člen 

Stopnje davka na predmete iz 2. točke 150. člena so progresivne. 

157. člen 

Davek po 2. točki 150. člena odmerja davčni organ občine, ki je pristojen 
za odmero davka od obrtne dejavnosti. Če lastnik ni zavezanec za davek od 
obrtne dejavnosti, pa davek odmerja davčni organ občine, v kateri ima za- 
vezanec prebivališče. 

158. člen 

Zavezanec za davek iz tretje točke 150. člena je občan, ki poseduje motorni 
čoln. 

Davek se določi v letnih zneskih glede na moč motorja. 
Davek iz prvega odstavka tega člena odmerja davčni organ občine, v kateri 

ima zavezanec prebivališče. 
159. člen 

Zavezanec za davek po drugem odstavku 150. člena je lastnik gozda. 
Davek se odmerja v mnogokratniku katastrskega dohodka teh zemljišč. 
Davek odmerja davčni organ občine, v kateri je gozd. 

160. člen 

Zavezanci davka na določene premoženjske predmete iz 150. člena tega 
zakona so dolžni v roku za vložitev davčnih napovedi prijaviti premoženjske 
predmete, ki jih posedujejo. 

Ce davčna obveznost nastane med letom, se spremeni ali preneha, se 
sprememba upošteva od prvega dne naslednjega meseca po preteku meseca, 
v katerem je sprememba nastala. 

Zavezanec je dolžan nastanek davčne obveznosti ali spremembo, ki ima za 
posledico povečanje davčne obveznosti, prijaviti v roku 15 dni po nastali 
spremembi. 
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XII. Davek na dohodek, dosežen z uporabo dopolnilnega dela drugih 

161. člen 

Zavezanec za davek na dohodek, dosežen z uporabo dopolnilnega dela 
drugih (v nadaljnjem besedilu: davek na tujo delovno silo), je občan, ki upo- 
rablja v svoji pridobitni dejavnosti tudi dopolnilno delo drugih. 

162. člen 

Osnova za davek na tujo delovno silo je dohodek, dosežen z uporabo 
dopolnilnega dela drugih. 

163. člen 

Dohodek, dosežen z uporabo dopolnilnega dela drugih, se ugotavlja v 
odstotku od osebnega dohodka, izplačanega takim osebam. 

Odstotek iz prejšnjega odstavka določi občinska skupščina, ki pri tem 
upošteva ekonomske pogoje posameznih dejavnosti. 

164. člen 

Davek na tujo delovno silo se ne plačuje od dohodkov, izplačanih tuji 
delovni sili, če se ti dohodki delijo na podlagi kolektivne pogodbe o delitvi 
dohodka, doseženega v skupnem delu. 

165. člen 

Ne šteje se za dopolnilno delo drugih delo vajencev tisti čas, ko se učijo, 
delo drugih oseb med obvezno učno dobo in tudi ne delo družinskih članov 
zavezanca, ki z njim) niso sklenili delovnega razmerja. 

166. člen 

Davka na tujo delovno silo so oproščeni: kmetje, ki nimajo dovolj lastne 
delovne sile, ker so izgubili člane gospodinjstva v narodnoosvobodilnem boju 
ali kot žrtve fašističnega nasilja; vojni in mirovni vojaški invalidi, delovni 
invalidi in druge osebe, ki opravljajo kmetijsko, obrtno ah kakšno drugo 
gospodarsko dejavnost, če imajo zaradi svoje telesne nezmožnosti v taki 
dejavnosti zaposlenega enega delavca; zavezanci za prispevek od kmetijstva, ki 
v kmetijstvu izmenoma delajo drug pri drugem; kmetje, pri katerih delajo 
priložnostno druge osebe na način in v mejah, kakor je v navadi (pomoč pri 
delu); kmetje, ki so nezmožni za delo, pa razen vdov umirlih družinskih članov 
ali žena, katerih možje služijo vojaški rok ali so na orožnih vajah, nimajo 
drugih za delo zmožnih družinskih članov; zavezanci, ki med letom ne zaposlijo 
več kot enega delavca za dobo dveh mesecev. 

Občinska skupščina lahko predpiše, da so oproščeni davka na tujo delovno 
silo kmetje za toliko zaposlenih delavcev, kolikor imajo za delo nezmožnih 
odraslih družinskih članov ali družinskih članov pri vojakih. 

Občinska skupščina lahko predpiše še druge oprostitve davka na tujo 
delovno silo. 

167. člen 

Davek na tujo delovno silo odmerja davčni organ občine, ki je pristojen 
za odmero davka od dejavnosti, v kateri zavezanec zaposluje delovno silo. 
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XIII. Davek na dobitke od iger na srečo 

168. člen 

Zavezanec za davek na dobitke pri igri na srečo (v nadaljnjem besedilu: 
davek na dobitke) je občan in zasebna pravna oseba, ki v Sloveniji pri igrah 
na srečo zadene dobitek. 

169. člen 

Osnova za davek na dobitke je vsak posamezen dobitek od igre na srečo. 
Ce je dobitek pri igri stvar, je osnova njegova prometna vrednost takrat, 

ko je dobitek zadet. 
170. člen 

Davek na dobitke se ne plačuje: 
1. Od posameznih dobitkov do 500 dinarjev, ki jih pri igrah na srečo 

zadenejo občani, 
2. od dobitkov pri igrah na srečo, pri katerih se zaradi načina igre v 

pravilih ne določa naprej višine sklada dobitkov. 

171- člen 

Stopnje davka na dobitke od iger na srečo so proporcionalne, 

172. člen 

Davek na dobitke od iger na srečo se obračunava in odtegne ob izplačilu 
dobitka. 

Davek na dobitke obračunava in odteguje prireditelj igre. 
Pri odmeri davka na dobitke se uporabljajo stopnje davkov, ki veljajo 

v občini, v kateri se davek odmerja, pripadajo pa občini, v kateri ima dobitek 
stalno prebivališče. 

XIV. Davek na dohodek tujih oseb, dosežen z investicijskimi deli 

173. člen 

Ne glede na četrti odstavek 10. člena tega zakona plačujejo tuji državljani, 
tuje zasebne pravne osebe in tuje organizacije (v nadaljnjem besedilu: tuje 
osebe), ki dosežejo v Sloveniji dohodek z investicijskimi deli po mednarodnem 
natečaju, poseben davek od dobička. Stopnjo davka določi republika. 

Dobiček, od katerega se plačuje ta davek, je celoten dohodek, ki ga 
dosežejo tuje osebe z investicijskimi deli v Sloveniji, zmanjšan za poslovne 
stroške in za osebne dohodke pri takih delih zaposlenih delavcev. 

Poleg davka iz prvega odstavka tega člena plačujejo tuje osebe tudi vse 
tiste davke, ki jih plačujejo organizacije združenega dela. 

Pri ugotavljanju celotnega dohodka in dobička ter pri kontroli obraču- 
navanja in plačevanja davka od dobička ter davkov, ki jih plačujejo organi- 
zacije združenega dela, se uporabljajo natančnejši republiški predpisi. 

174. člen 

Dobiček tujih oseb iz drugega odstavka 173. člena tega zakona se ugotavlja 
za vsako koledarsko leto posebej po zaključnem računu, ki ga mora tuja oseba 
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sestaviti po zakonu o službi družbenega knjigovodstva in po predpisih, izdanih 
na njegovi podlagi. 

Med letom, dokler ne napravi zaključnega računa, mora tuja oseba po 
preteku vsakega trimesečja plačati akontacijo davka od dobička na podlagi 
periodičnega obračuna poslovnih uspehov, ki ga sestavi po predpisih o sestav- 
ljanju periodičnih obračunov gospodarskih organizacij. 

Tuja oseba mora voditi knjige o celotnem svojem poslovanju v Jugoslaviji 
po določbah zakona o knjigovodstvu delovnih organizacij. 

XV. Davek iz skupnega dohodka občanov 

175. člen 

»Zavezanec za davek skupnega dohodka je občan, ki ima stalno prebivališče 
v Sloveniji in ima v posameznem koledarskem letu iz kakršnihkoli virov v 
Jugoslaviji skupen čisti dohodek, ki presega znesek, katerega za vsako leto 
posebej določi skupščina SRS.« 

Zavezanec za davek po prvem odstavku tega člena je tudi jugoslovanski 
državljan, ki dobi osebni dohodek pri jugoslovanskem predstavništvu ali jugo- 
slovanski organizaciji v tujina, če se iz takega osebnega dohodka v tujini ne 
plačuje davek. 

Zavezanec za davek iz skupnega dohodka občanov je tudi tuji strokovnjak 
iz 109. a člena tega zakona, ki ima od dela v Sloveniji iz vseh virov v posa- 
meznem koledarskem letu skupni čisti dohodek, ki presega znesek iz prvega 
odstavka. 

Zasebno-pravnim osebam se ta davek ne odmerja. 

176. člen 

Za skupen čisti dohodek se šteje skupen znesek vseh osebnih in drugih 
dohodkov, ki jih ima zavezanec iz kakršnihkoli virov v posameznem kole- 
darskem letu, zmanjšan za davke, ki se plačujejo po tem zakonu, ter za druge 
prispevke, ki se plačujejo iz osebnih in drugih virov po veljavnih predpisih. 

177. člen 

V skupni čisti dohodek se ne štejejo: 
1. povračila dejanskih stroškov, ki so po določbah tega zakona oproščena 

plačevanja davka iz delovnega razmerja, 
2. dohodki, ki se po 5. členu tega zakona ne štejejo za osebne dohodke, 
3. dohodki, od katerih se ne plačuje davek od avtorskih pravic po določbi 

118. člena zakona, 
4. obresti od hranilnih vlog in javnih posojil, 
5. prejemki iz naslova zavarovanja, 
6. dobitki pri igrah na srečo, 
7. prejemki po predpisih o socialnem zavarovanju, razen pokojnin in 

nadomestil osebnega dohodka, 
8. drugi prejemki, če so s posebnimi predpisi oproščeni davka iz skupnega 

dohodka. 
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178. člen 

Pri zavezancih, ki se jim davek določa po katastrskem dohodku ali v 
pavšalnem letnem znesku, se šteje za skupen čisti dohodek tisti dohodek, ki ga 
je zavezanec dejansko dosegel, po odbitku vseh prispevkov oziroma davkov, 
ne glede na to, na kakšen način mu je bil prispevek oziroma davek določen. 

Cisti dohodek od kmetijske dejavnosti predstavlja celotni dohodek kme- 
tijskega gospodarstva, zmanjšan za stroške, ki so bili zanj potrebni, in za davke 
ter prispevke, ki se plačujejo po veljavnih predpisih. 

Za celotni dohodek gospodarstva se šteje dohodek, dosežen z blagovno 
proizvodnjo in vrednost lastne potrošnje članov gospodarstva. Vrednost lastne 
potrošnje se izračuna po ponderiranih odkupnih cenah. 

Glede priznavanja stroškov se smiselno uporabljajo določbe 88., 89., 90. in 
91. člena tega zakona. Republiški sekretar za finance je pooblaščen, da v so- 
glasju z republiškim sekretarjem za gospodarstvo izda natančnejše navodilo 
o priznavanju stroškov. 

Tako ugotovljeni skupni čisti dohodek pa v nobenem primeru ne more biti 
nižji od katastrskega dohodka negozdnih površin in dohodkov od gozda, zmanj- 
šanih za davke in prispevke, ki se plačujejo po veljavnih predpisih. 

Ce je več lastnikov ali solastnikov, se skupno ugotovljeni čisti dohodek 
deli po razmerju katastrskega dohodka posameznih lastnikov oziroma pri so- 
lastnikih po solastniških deležih. 

Za ugotavljanje dejanskega dohodka zavezancev, ki so bili obdavčeni v 
pavšalnem letnem znesku, se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o 
ugotavljanju dejanskega dohodka zavezancev od obrtnih dejavnosti oziroma 
intelektualnih storitev. Tako ugotovljeni dohodek pa v nobenem primeru ne 
more biti nižji od zneska, od katerega bi bil po veljavnih stopnjah odmerjen 
tolikšen znesek davka, kot znaša pavšalni znesek davka. 

179. člen 

Zavezancu, ki ima dohodke, od katerih se davek plačuje v odstotku od 
vsakega posameznega kosmatega dohodka (96. in 108. člen), se pri ugotavljanju 
čistega dohodka priznajo stroški, ki so bili potrebni za dosego takšnega do- 
hodka. Za stroške, ki so bili potrebni za dosego takšnega dohodka, se od 
vsakega posameznega kosmatega dohodka odšteje 30'%», če zavezanec ne dokaže 
večjih stroškov. 

Zavezancu za davek iz tretjega odstavka 175. člena tega zakona se skupni 
čisti dohodek zmanjša za 30 %> na račun izdatkov za socialno zavarovanje in 
drugih izdatkov v zvezi z njegovim prebivanjem v Jugoslaviji. 

180. člen 

Osnova za davek iz skupnega dohodka občanov je skupen čisti dohodek, 
ki ga je zavezanec dosegel v koledarskem letu, za katero se mu davek odmerja, 
zmanjšan za znesek iz 1. odstavka 175. člena. 

181. člen 

Zavezancem, ki vzdržujejo družinske člane, se prizna posebna olajšava. 
»Za vsakega vzdrževanega družinskega člana se osnova iz 180. člena tega 

zakona zmanjša za znesek, katerega za vsako leto posebej določi skupščina 
SRS.« 

60 



946 Priloge 

Ce pa ima tak član iz kakršnihkoli virov lastne dohodke, se znesek znižanja 
osnove zmanjša za toliko, kolikor so znašali letni dohodki tega člana. 

V primeru, da zavezanec ni vse leto vzdrževal družinskega člana, se za 
priznavanje olajšave upošteva le čas, ko je zavezanec takega člana dejansko 
preživljal in v tem času doseženi lastni dohodki takega člana. 

182. člen 

Za vzdrževane družinske člane se štejejo otroci, zakonec in starši zavezanca, 
ki jih zavezanec vzdržuje, če nimajo lastnih sredstev za preživljanje ali če so 
njihova lastna sredstva manjša od višine olajšave za vzdrževanje družinskega 
člana, predpisane z zakonom. Za otroke, za katere zavezanec na podlagi odločbe 
sodišča ali poravnave pred skrbstvenim organom o preživnini prispeva del 
stroškov za njihovo vzdrževanje, lahko zavezanec uveljavlja olajšavo v višini 
tega prispevka, vendar največ do zneska, ki je določen za vzdrževanega dru- 
žinskega člana. 

Za vzdrževanega družinskega člana se štejejo starši zavezanca, ki so v 
oskrbi v varstvenih ustanovah, če zavezanec krije del stroškov za oskrbo. 
V tem primeru se zavezancu njegova osnova zmanjša za znesek njegovega 
prispevka k oskrbovalnim. Olajšava se uveljavlja le na podlagi potrdila var- 
stvene ustanove. 

»Olajšava po prvem in drugem odstavku tega člena se prizna tudi za 
starše zakonca davčnega zavezanca in ža pastorke, če zakonec ni zavezanec 
davka iz skupnega dohodka občanov.« 

Ce je v družini več zavezancev prispevka iz skupnega dohodka občanov, 
lahko olajšave za vzdrževane družinske člane uveljavlja samo eden, drugi pa le 
morebitno razliko do celotne višine olajšave. 

183. člen 

Zavezancu se od davčne osnove odšteje znesek, ki ga je v letu, za katerega 
se odmerja davek, vložil v nakup obveznic, če je rok za vračilo sredstev daljši 
od treh let. 

184. člen 

Osebni dohodek od dela, iz katerega se plačuje prispevek od avtorskih 
pravic, patentov in tehničnih izboljšav, ki ga je avtor ustvarjal dalj kot eno 
leto, se na zahtevo zavezanca, ki je to podprl s potrebnimi dokazi, razdeli na 
enake dele na toliko let, kolikor je avtor delo ustvarjal, vendar največ na pet 
let. 

V davčno osnovo za leto, v katerem je prejel dohodek, se vključi le del 
dohodka, ki odpade na eno leto. Davčne stopnje, ki ustrezajo tako ugotovljeni 
osnovi, pa se uporabijo tudi na preostali del dohodka iz tega člena. 

185. člen 

Ce dobi tuji strokovnjak iz tretjega odstavka 175. člena tega zakona pri 
domači gospodarski organizaciji, v katero so vložena sredstva tuje osebe, 
prejemke za delo, ki je trajalo manj kot eno leto, se mu odmeri davek od 
osnove, preračunane na letni znesek, nato pa davek zmanjša v sorazmerju 
s časom, kolikor je delal manj kot eno leto. 
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Domača gospodarska organizacija mora v roku, ki je določen za vložitev 
napovedi za odmero davka iz skupnega dohodka občanov, od čistega dohodka, 
ki ga je imel tuji strokovnjak v prejšnjem letu, po odbitku neobdavčenega 
zneska obračunati in odtegniti strokovnjaku od prejemkov ustrezni davek ter 
ga vplačati v sedmih dneh od zadnjega izplačila. 

Ce tuji strokovnjak neha delati pri domači gospodarski organizaciji, preden 
poteče rok za vložitev napovedi za odmero davka iz skupnega dohodka občanov, 
mora domača gospodarska organizacija obračunati, odtegniti in vplačati ustrezni 
prispevek v sedmih dneh od dneva, ko je strokovnjaku izplačala zadnje pre- 
jemke. Ce domača gospodarska organizacija ne ravna po drugem in tretjem 
odstavku tega člena, se ji ustrezni davek iz skupnega dohodka občanov za 
tujega strokovnjaka zaračuna iz njenih sredstev. 

186. člen 

Stopnje davka iz skupnega dohodka občanov so progresivne in se določajo 
po sistemu stopničaste progresije. 

XVI. Davek od nenapovedanega dohodka 

187. člen 

Ce ima nekdo v posesti premoženje ali razpolaga s sredstvi oziroma je 
trosil sredstva, ki so znatno večja od dohodkov, ki so mu ostali po plačilu 
davkov, se zoper njega lahko uvede poseben postopek za odmero davka od 
nenapovedanega dohodka (v nadaljnjem besedilu: poseben postopek), v katerem 
se raziskuje, od kod prizadetim premoženje in sredstva. 

188. člen 

Uvedbo posebnega postopka lahko predlaga davčni organ, organ skupščine 
družbenopolitične skupnosti za družbeno nadzorstvo, javni tožilec oziroma javni 
pravobranilec. 

Posebni postopek uvede s sklepom komisija iz 1. odstavka 189. b člena 
tiste občine, v kateri ima zavezanec ob uvedbi postopka prebivališče. 

189. člen 

Da se zagotovi nadzorstvo nad izvajanjem posebnega postopka za odmero 
davka od nenapovedanega dohodka, se v občinah ustanovijo komisije za ugo- 
tavljanje izvora premoženja. 

Komisija iz prvega odstavka tega člena šteje najmanj pet članov, ki jih 
imenuje občinska skupščina. 

190. člen 

Zoper sklep iz drugega odstavka 188. člena tega zakona lahko občan v 
osmih dneh od prejema ugovarja pri pristojnem svetu občine. 

Zoper odločbo, ki jo izda svet o ugovoru iz prvega odstavka tega člena, 
ni pritožbe. 

60* 
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191. člen 

Poseben postopek se sme začeti, če po določbah tega zakona ni zastarana 
pravica do odmere davka. 

Poseben postopek se lahko uvede za eno ali več koledarskih let v okviru 
roka iz prvega odstavka tega člena. 

192. člen 

Po pravnomočnosti sklepa o uvedbi posebnega postopka mora organ, ki 
vodi postopek, seznaniti zavezanca s svojimi ugotovitvami glede vrednosti pre- 
moženja, višine sredstev, s katerimi razpolaga oziroma jih je potrošil, z doseže- 
nimi dohodki, od katerih so bili odmerjeni davki, ter z razliko med vrednostjo 
premoženja oziroma sredstev in obdavčenimi dohodki. Vsi navedem podatki 
se nanašajo na obdobje, za katero je bil postopek uveden. 

Organ, ki vodi postopek, mora zavezanca, zoper katerega postopek vodi, 
hktrati pozvati, da v določenem roku dokaže, da premoženje, sredstva, s kate- 
rimi razpolaga, in dohodki, ki jih je potrošil, ne izvirajo iz dohodka, od katerega 
se plačuje davek oziroma da dokaže, da je to premoženje oziroma sredstva 
pridobil iz dohodka, od katerega je bil odmerjen davek. 

193. člen 

Vrednost premoženja se presoja po nabavni ceni oziroma po dejanskih 
stroških. 

V postopku ugotovljeni dohodki zavezanca, ki so bili obdavčeni, oziroma 
dohodki, od katerih se ne odmerja davek, se zmanjšajo za stroške vzdrževanja 
zavezanca in njegovih družinskih članov, ki jih je v tem času vzdrževal. 
Stroški vzdrževanja se upoštevajo v višini statistično ugotovljenih stroškov 
oziroma stroškov, kot jih je ugotovil davčni organ, kolikor zavezanec ne 
dokaže drugače. 

V temi postopku se povračila dejanskih stroškov, ki jih je prejel zavezanec 
v obdobju, na katerega se nanaša postopek, načeloma ne morejo upoštevati 
kot dohodek, razen če dokaže, da so bih dejanski stroški manjši od prejetih 
povračil. 

194. člen 

Poseben postopek vodi davčni organ občine, v kateri je imel zavezanec 
ob uvedbi posebnega postopka prebivališče. 

195. člen 

Davčni organ potem, ko zavezanec predloži dokaze oziroma poteče rok za 
predložitev dokazov, predloži zadevo v obravnavo posebni komisiji iz 189. člena. 
Posebna komisija obravnava dokazno gradivo ob prisotnosti zavezanca in 
davčnega organa. 

O času obravnave dokaznega gradiva mora biti zavezanec pismeno ob- 
veščen vsaj 10 dni pred obravnavo. Ce se zavezanec kljub prejetemu vabilu 
ne udeleži obravnave oziroma za svojo odsotnost ne da utemeljenega opravičila, 
je obravnava v njegovi odsotnosti. 

Pred obravnavo je davčni organ dolžan zavezancu omogočiti, da pregleda 
vse listine in druge podatke, na podlagi katerih se ugotavljajo njegove davčne 
obveznosti. 
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196. člen 

O obravnavi se vodi zapisnik, ki mora vsebovati oceno posameznih do- 
kazov in razloge, zaradi katerih komisija dokaze sprejme ali odklanja. 

Zapisnik iz 1. odst. tega člena komisija predloži davčnemu organu. 

197. člen 

Osnova za odmero davka od nenapovedanega dohodka je ugotovljena raz- 
lika med premoženjem, sredstvi oziroma trošenjem sredstev in dohodki, ki so 
bili obdavčeni oziroma od katerih se ne odmerjajo davki. 

Na tako ugotovljeno osnovo za obdobje, za katero je bil uveden poseben 
postopek, se uporabi stopnja, ki jo določi republika. 

198. člen 

Odločbo o odmeri davka od nenapovedanega dohodka izda davčni organ. 
S pravnomočno odločbo o odmeri davka od nenapovedanega dohodka ugo- 

tovljeni podatki o nenapovedanem dohodku in odmerjenem davku so javni. 

199. člen 

Pritožba zoper odločbo, izdano po 198. členu tega zakona, in tožba v uprav- 
nem sporu zadržita izvršitev odločbe. 

200. člen 

V posebnem postopku za odmero davka od nenapovedanega dohodka lahko 
odredi davčni organ ukrepe za zavarovanje plačila davka. 

XVII. Postopek za odmero in pobiranje davkov 

1- Vložitev napovedi 

201. člen 

Zavezanci za davek, razen zavezancev za davek iz osebnega dohodka od 
kmetijstva in zavezancev za davek, ki se plačuje po odbitku, morajo vložiti 
pri pristojnem davčnem organu napoved s podatki, ki so potrebni za ugotovitev 
davkov. 

Obliko in vsebino napovedi za odmero davka predpiše republiški sekretar 
za finance. 

202. člen 

Zavezanci, ki so dolžni vložiti napoved za odmero davka, morajo biti z 
javnim pozivom pravočasno poklicani k vložitvi napovedi. 

Poziv k napovedi za odmero davka izda davčni organ. Rok za vložitev 
določi občinska skupščina in ne sme biti daljši kot do 31. januarja, če ni z 
zakonom drugače določeno. 
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Zavezanci, ki ne vložijo napovedi v določenem roku, dobijo oseben poziv, 
naj to storijo v poznejšem roku. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka morajo zavezanci, za katere se 
pri odmeri drugih davščin ugotovi, da je bil njihov dohodek takšen, da bi 
morali vložiti napoved za odmero davka iz skupnega dohodka občanov, vložiti 
tako napoved v 15 dneh po prejemu prvostopne odločbe o odmeri davka. 

203. člen 

Za geodetske zadeve pristojni občinski upravni organ mora davčnemu or- 
ganu do 15. februarja v letu, za katero se odmerja davke od kmetijstva, pred- 
ložiti sezname vseh, ki jim je v zemljiškem katastru izračunan katastrski 
dohodek, in sicer združeno za vse lastnike, uživalce in posestnike, ki se po 
določbah tega zakona obdavčujejo skupno. Združitev mora zajemati vsa zem- 
ljišča, ki leže na območju ene občine. 

Gozdne organizacije morajo predložiti davčnemu organu do 15. februarja 
v letu, za katero se davki odmerjajo, sezname vseh, ki jim je bil odobren 
posek lesa za to leto, po količinah in vrstah lesa, za naknadno odobren posek 
pa v roku 15 dni po izdaji dovoljenja. 

204. člen 

Zavezanec, ki je dolžan vložiti napoved za odmero davka, pa je ne vloži 
V roku, ki je določen v javnem pozivu, oziroma v roku, določenem v tem za- 
konu, mora na račun povečanega davka plačati 5 °/o od odmerjenega zneska. 

Zavezanec, ki ne vloži napovedi za odmero davka niti v poznejšem roku 
na vročeni osebni poziv, mora plačati na račun povečanega davka 10 "/o od 
odmerjenega zneska. 

Zavezanec ni dolžan plačati povečanega davka, če najpozneje v roku, ki 
je določen za vložitev pritožbe zoper odločbo o odmeri davka, predloži davč- 
nemu organu dokaze, da iz opravičenih vzrokov ni vložil napovedi oziroma da 
je iz opravičenih vzrokov ni vložil pravočasno. 

205. člen 

Občan, ki začne izvrševati obrtno ah kakšno drugo gospodarsko dejavnost 
ali pa intelektualno ali kakšno drugo negospodarsko dejavnost, mora ne glede 
na to, ali mu je za opravljanje take dejavnosti bilo izdano potrebno dovoljenje 
oziroma je tako dejavnost priglasil, to v tridesetih dneh naznaniti občinskemu 
upravnemu organu, ki je pristojen za odmero davka. 

Ce organ iz prvega odstavka ugotovi, da zavezanec posluje brez potrebnega 
dovoljenja oziroma da dejavnosti ni prijavil, zavezanca obdavči, o opravljanju 
dejavnosti pa obvesti organ, ki je pristojen za izdajo dovoljenja. 

206. člen 

Davčni organi morajo o podatkih, za katere vedo pri svojem poslovanju 
in so pomembni za pravilno, ugotovitev davčnih obveznosti zavezancev, katerim 
se davki odmerjajo v drugi občini, obvezno takoj seznaniti pristojni davčni 
organ. 
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2. Odmera davkov 

207. člen 

Pristojni občinski upravni organ mora po vestni in skrbni presoji vsakega 
dokaza posebej in vseh dokazov skupaj in po uspehih celotnega postopka ugoto- 
viti vsa dejstva in okoliščine, ki imajo pomen za odločbo o odmeri davkov, 
in omogočiti strankam, da zavarujejo in uveljavijo svoje pravice in interese. 

208. člen 

Pristojni občinski upravni organ lahko izda odločbo o odmeri davka brez 
posebnega ugotovitvenega postopka, če spozna, da so podatki iz napovedi po- 
polni in pravilni ali če sam ima ah lahko zbere uradne podatke, ki so potrebni 
za odločbo in ni potrebno zaslišanje stranke zaradi zavarovanja njenih pravic 
in interesov. 

209. člen 

Odmerni organ lahko zavezancem za posamezne oblike davkov, ki se dolo- 
čajo po letnih osnovah, odmeri davek po napovedani davčni osnovi z začasno 
odločbo. 

Začasna odločba iz prvega odstavka tega člena mora biti izdana naj- 
kasneje v 60 dneh od poteka roka za vložitev napovedi. 

Ce odmeri organ na podlagi poslovnih knjig ali drugih podatkov ugotovi, 
da napovedana davčna osnova ni pravilna, izda najkasneje v roku enega leta 
po izdaji začasne odločbe novo odločbo o odmeri davka, s katero nadomesti 
začasno odločbo. 

Ce v roku enega leta po dnevu izdaje začasne odločbe ni bila nadomeščena 
v smislu drugega odstavka tega člena, se taka odločba šteje za odločbo o do- 
končni odmieri davka. 

210. člen 

Ce davčni organ v postopku odmere ugotovi, da podatki, ki jih je zave- 
zanec za davek dal v napovedi ali v posebnem pozivu iz 31. člena tega zakona, 
ne ustrezajo dejanskemu stanju, določi osnovo za davek po svojih ugotovitvah 
v smislu meril, določenih v drugem odstavku 92. člena zakona. 

Ce zavezanec za davek oporeka zoper osnovo, določeno na način iz prvega 
odstavka tega člena, je mogoče tako določeno osnovo znižati le tedaj, če da 
zavezanec dokaze, da je osnova manjša. 

211. člen 

Davek od kmetijstva mora biti odmerjen do 31. marca v letu, za katero 
se odmerja. 

Drugi davki, ki se odmerjajo po letni osnovi, morajo biti odmerjeni do 
30. aprila za preteklo leto. 

Davki, ki se določajo v pavšalnem letnem znesku, morajo biti odmerjeni 
do 31. marca v letu, za katero se odmerjajo. 

212. člen 

Davčni organ mora zavezancu, kateremu se odmerja davek po letni osnovi 
ali v pavšalnem letnem znesku, vročiti odločbo prve stopnje o odmeri davka v 
petnajstih dneh od dneva, ko je odločba izdana. 
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213. člen 

Pristojni občinski upravni organ mora zavezancu na njegovo zahtevo 
dovoliti, da pregleda vse listine in druge podatke, na podlagi katerih se ugo- 
tavlja njegova obveznost za plačevanje davka in podatke o že odmerjenem in 
že plačanem davku. 

214. člen 

V postopku za odmero davkov se lahko razpisujejo javne obravnave, na 
katerih se ugotavljajo plačilne obveznosti za posamezne kategorije zavezancev, 
ki se jim davek odmerja v pavšalnem1 letnem znesku. 

3. Pritožbe 

215. člen 

Zoper vsako odločbo, ki jo izda na prvi stopnji pristojni občinski upravni 
organ po določbah tega zakona ali predpisov, izdanih na njegovi podlagi, je 
dovoljena v petnajstih dneh od njene vročitve pritožba na pristojni republiški 
upravni organ. 

Pritožba se vloži pri upravnem organu, ki je izdal odločbe na prvi stopnji. 
Organ prve stopnje mora pritožbo z vsemi spisi brez odlašanja, najpozneje 

pa v petnajstih dneh od dneva, ko jo prejme, poslati organu druge stopnje. 

216. člen 

Pritožba ne odloži izterjave odmerjenega davka, če ni v tem zakonu dru- 
gače določeno. 

Prvostopni organ lahko izjemoma do določitve o pritožbi izterjavo davka 
odloži. 

4. Obnova postopka 

217. člen 

Davčni organ, ki je izdal odločbo, s katero je bil končan postopek za 
odmero davka, obnovi sam ali na zahtevo zavezanca postopek za odmero v petih 
letih od njegove pravnomočnosti, če se pozneje zve za dejstva ali dokaze, ki 
ob odmeri davka niso bili znani, ah pridobi možnost uporabiti nove dokaze, 
kakor tudi v drugih primerih, ki so v skladu z zakonom o splošnem upravnem 
postopku. 

218. člen 

Določbe 252. člena zakona o splošnem upravnem postopku se ne uporab- 
ljajo, kadar gre za obnovo postopka za odmero davka. 

219. člen 

Pristojni republiški upravni organ lahko odločbo o odmeri davka, ki je v 
upravnem postopku dokončna, odpravi ali spremeni v dveh letih, če je bil z 
odmero prekršen materialni zakon. 
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6. Obračunavanje in pobiranje davkov 

220. člen 

Davek iz delovnega razmerja, davek od avtorskih pravic ter davek od 
obrtnih dejavnosti in davek od intelektualnih storitev, ki se plačuje od vsakega 
posameznega dohodka posebej, obračunava in pobira izplačevalec takih osebnih 
oziroma drugih dohodkov (davek po odbitku). 

Ce vodi izplačevalec osebnega dohodka, iz katerega se plačuje davek po 
odbitku, svoje finančno poslovanje pri službi družbenega knjigovodstva, mora 
obračunati in vplačati pri službi družbenega knjigovodstva ustrezni davek ta- 
krat, ko dvigne gotovino za izplačilo osebnih dohodkov. 

Ce izplačevalec osebnih dohodkov svojega finančnega poslovanja ne vodi 
pri službi družbenega knjigovodstva, mora davek obračunati takrat, ko izplača 
osebne dohodke, in ga vplačati na ustrezni račun pri službi družbenega knjigo- 
vodstva najpozneje v sedmih dneh od dneva, ko je izplačal osebne dohodke. 

Davki po odbitku se obračunavajo in plačujejo po stopnjah, ki veljajo na 
dan izplačila osebnega dohodka. 

221. člen 

Izplačevalec osebnega dohdoka, iz katerega se plačuje davek, ki ne obra- 
čuna, ne vplača ah ne vplača pravočasno ustreznega davka po odbitku na do- 
ločene račune pri banki, mora plačati poleg rednega davka še povečani davek, 
ki znaša na dan 0,1 °/o od neplačanega oziroma nepravočasno plačanega davka. 

222. člen 

Davki, ki se odmerjajo od letnih osnov ah v letnem pavšalnem znesku, se, 
če ni v tem zakonu drugače določeno, plačujejo v enakih trimesečnih obrokih, 
ki zapadejo v plačilo vsakega prvega v trimesečju, plačani pa morajo biti v 
45 dneh po zapadlosti. 

223. člen 

Dokler mu ni odmerjen davek, ki se odmerja po letni osnovi ali v pavšal- 
nem letnem znesku, mora zavezanec plačevati akontacijo po odločbi o odmeri 
iz zadnjega leta, za katero mu je bil davek odmerjen. 

Ce se osebni dohodek ali drug dohodek zavezancu bistveno poveča oziroma 
zmanjša, davčni organ na podlagi podatkov o spremembi obsega poslovanja ali 
na zahtevo stranke zviša ali zniža višino akontacije. O spremembi akontacije 
je treba zavezancu izdati odločbo. 

Odločbo o spremembi akontacij je ob istih pogojih treba izdati tudi na 
zahtevo zavezanca. 

Ce začne zavezanec iz prvega odstavka tega člena opravljati dejavnost 
med letom, izda davčni organ odločbo-, s katero mu določi akontacijo davka. 

224. člen 

Zavezanec mora plačati davek v 30 dneh od vročitve odločbe o odmeri 
davka, če ni v tem zakonu drugače določeno. 
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225. člen 

Davčni zavezanec ali kdo drug, ki je na račun davka, obresti, denarne 
kazni ali stroškov prisilne izterjave plačal več, kot bi bil dolžan plačati po do- 
končni odločbi, ima pravico zahtevati vračilo preveč plačanega zneska. 

Preveč plačani davek se na zahtevo vrne zavezancu v 30 dneh od dneva, 
ko to zahteva. Ce zavezanec tega ne zahteva, se mu preveč plačani davek 
všteje v naslednja odplačila. 

226. člen 

Od davkov, ki jih ni plačal v predpisanem roku, razen od davkov, ki se 
plačujejo po odbitku, plača zavezanec 12 «/o obresti na leto. 

227. člen 

Davčni organ lahko začasno odloži plačilo davka ali dovoli obročno plače- 
vanje davčnega dolga, če zavezanec izkaže, da so že prejeta plačila bistveno 
manjša od dohodkov, od katerih je bil obdavčen. 

Za čas, ko je bilo zavezancu plačilo odloženo oziroma obroki ne zapadejo v 
plačilo, se zavezancu ne zaračunavajo zamudne obresti. 

7. Prisilna izterjava davkov 

228. člen 

Od zavezanca, ki zapadlega davka ni plačal v predpisanem roku, se davek 
prisilno izterja. 

Prisilno izterjavo davkov iz premičnega premoženja opravlja davčni organ, 
ki je na prvi stopnji izdal odločbo o odmeri davka. 

229. člen 

Pred prisilno izterjavo davka miora davčni organ vročiti davčnemu dolž- 
niku pismen opomin. 

V pismenem opominu morajo biti navedeni izvršilni naslov, višina do- 
spelega dolga, obresti in stroškov ter nalog dolžniku, da najpozneje v osmih 
dneh dolg poravna, ker se bo drugače prisilrio izterjal. 

Ce v osmih dneh po vročitvi pismenega opomina dolžnik ne poravna dolga, 
izda organ, ki je pristojen za prisilno izterjavo, odločbo o prisilni izterjavi. 

230. člen 

Za prisilno izterjavo davkov je dovoljeno seči na vse premoženje, dohodke 
in terjatve zavezanca, razen na premoženje, dohodke in terjatve, ki so izvzeti 
iz prisilne izterjave. 

Za prisilno izterjavo od kmetijstva je dovoljeno seči tudi na premoženje 
in dohodke zavezančevega zakonca, na premoženje in dohodke drugih članov 
gospodinjstva pa le, če jim je kmetijstvo osnovni vir sredstev preživljanja. 

231. člen 

Prisilna izterjava iz premičnega premoženja obsega rubež s cenitvijo in 
prodajo premoženja. 
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Rubež s cenitvijo premoženja ni dovoljen, preden ne preteče najmanj osem 
dni od dneva, ko je bil zavezancu vročen pismen opomin. 

232. člen 

Odločba o prisilni izterjavi davkov iz premičnega premoženja se vroči za- 
vezancu neposredno pred samim rubežem. 

Odločba o prisilni izterjavi mora vsebovati: 
1. priimek in ime ter naslov dolžnika; 
2. ugotovitev, da je bil dolžniku vročen pismen opomin z datumom! vročitve; 
3. izvršilni naslov; 
4. višino dolga, obresti in stroškov; 
5. označbo dolžnikovega premoženja, iz katerega naj se dolg prisilno iz- 

terja, in način prisilne izterjave; 
6. pouk o pritožbi. 

233. člen 

Organ, ki opravlja prisilno izterjavo, lahko zarubi za davek vse premično 
premoženje, ki ga najde v poslovnem prostoru in stanovanju zavezanca, razen 
če se dokaže ali če iz okoliščin nedvomno izhaja, da premičnine niso njegova 
last. 

Premično premoženje, zavezano za davek, se zarubi po temle vrstnem redu: 
1. gotovina, 
2. sredstva na žiro' računu, 
3. obveznice, posojila in drugi vrednostni papirji, če so zapadli v plačilo 

ali se dajo eskontirati, 
4. nakit in druge dragocenosti, 
5. druge premičnine, in sicer predvsem tiste, ki se dajo lahko vnovčiti. 
Zavezaneic lahko sam ponudi, po katerem vrstnem redu naj se mu zarubi 

premično premoženje. 
Pristojni občinski upravni organ je dolžan upoštevati zavezančevo po^- 

nudbo v vrstnem redu rubeža, če se na ta način ne oteži pravočasna izterjava 
davkov. 

234. člen 

Od prisilne izterjave davkov so izvzeti: 
1. predmeti osebne rabe in potrošnje, ki so zavezancu in njegovi družini 

nujno potrebni, 
2. orodje, instrumenti in druge priprave ter znanstvena in strokovna litera- 

tura, ki so neogibno potrebni zavezancu in njegovim družinskim članom za 
opravljaje poklicne dejavnosti oziroma za šolanje, če ne gre za primere iz 
četrtega odstavka 35. člena tega zakona, 

3. pri zasebnem kmetijskem proizvajalcu toliko kmetijskega orodja, živi- 
ne, semen, krme in prehrane, kolikor je neogibno potrebno za opravljanje kme- 
tijske dejavnosti; 

4. dve tretjini čistih osebnih dohodkov oseb v delovnem razmerju in dve 
tretjini pokojnin in invalidnin, 

5. dnevnice, potni stroški in podobna povračila dejanskih stroškov, 
6. štipendije, 
7. otroški dodatki in prejemki iz naslova socialne pomoči, 
8. terjatve iz naslova zavarovanja pri zavarovalnici, 
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9. terjatve iz naslova zakonite preživnine, 
10. plačilo za delo obsojencev v kazenskih poboljševalnih zavodih, 
11. hranilne vloge, 
12. poštne denarne pošiljke, dokler se ne izroče naslovljencem. 
Pri zavezancih, katerih denarni prejemki so v celoti ali deloma izvzeti od 

prisilne izterjatve, je izvzet tudi sorazmeren znesek pri njih najdene gotovine, 
ki ustreza izvzetemu osebnemu dohodku oziroma drugemu prejemku za čas 
do prihodnjega izplačila tega prejemka. 

235. člen 

Rubež s cenitvijo in prodajo premičnin opravi za to pooblaščeni delavec 
davčnega organa (izvršilni organ). Izvršilni organ se mora izkazati s po- 
oblastilom. 

236. člen 

Pred izročitvijo odločbe o prisilni izterjavi dolžniku in pred začetkom 
rubeža izvršilni organ pozove dolžnika, naj plača dolg, obresti in dotedanje 
stroške. Ce dolžnik ne plača, se začne rubež. 

237. člen 

Ce dolžnik noče sam odpreti prostorov in pokazati stvari v stanovanju, 
sme izvršilni organ v navzočnosti dveh prič odpreti zaprte prostore, pohištvo 
in podobno, da bi lahko opravil rubež. 

Ce davčni organ ne more sam izvršiti prisilne izterjatve, ker naleti na fi- 
zično upiranje, aH če tako upiranje utemeljeno pričakuje, lahko zahteva pomoč 
milice, da zavaruje izvršilnega odgana pri izvršitvi odločbe. Pomoč milice za- 
hteva od občinskega upravnega organa, pristojnega za notranje zadeve. 

Rubež in prodaja stvari ter druga opravila v postopku za prisilno izterjavo 
niso dovoljeni ponoči, v nedeljo ah na državni praznik. 

Rubež premičnin se opravi v navzočnosti dolžnika ali koga od polnoletnih 
članov njegovega gospodinjstva in ene priče oziroma v navzočnosti dveh polno- 
letnih občanov kot prič, če pri rubežu ni navzoč dolžnik ali član njegovega 
gospodinjstva. 

238. člen 

Hkrati z rubežem se opravi tudi cenitev zarubljenih nepremičnin. Ocenitev 
opravi sam izvršilni organ, po potrebi pa lahko pokliče posebnega cenilca. 

Na dolžnikovo zahtevo mora izvršilni organ poklicati cenilca, vendar pri 
tem ni vezan na osebo, ki jo predlaga dolžnik. 

239. člen 

O opravljenem rubežu mora izvršilni organ napraviti zapisnik. V rubežni 
zapisnik se vpiše: 

1. priimek in ime ter prebivališče oziroma sedež dolžnika in podatki o 
drugih osebah, ki sodelujejo pri izvršbi; 

2. kraj in čas rubeža; 
3. znesek dolga, obresti in stroškov, za katere se opravlja rubež; 
4. natančno označbo in opis zarubljenih premičnin; 
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5. vrednost zarubljenih premičnin, ugotovljeno s cenitvijo; 
6. ime tistega, ki je opravil cenitev, in ali je dolžnik imel pripombe glede 

cenilca, višine ocenitve ali kakšne druge pripombe; 
7. ime tistega, ki so mu bile stvari zaupane v hrambo; 
8. ugotovitev, da sta bila dolžnik in hranitelj zarubljenih premičnin opo- 

zorjena na zakonite posledice, če bi zarubljene stvari odtujila ali poškodovala. 
Ce je bil izvršilni organ prisiljen uporabiti posebne ukrepe, se mora to 

ugotoviti v rubežnem zapisniku. 
Zapisnik o opravljenem; rubežu podpišejo izvršilni organ, ki je opravil 

rubež, dolžnik ali član njegovega gospodinjstva, navzoče priče, cenilec in druge 
uradne osebe, ki so bile navzoče pri rubežu. 

Ce dolžnik oziroma njegov zastopnik noče podpisati zapisnika, ugotovi 
izvršilni organ to v zapisniku. Izvod zapisnika se vroči dolžniku. 

240. člen 

Zarubljene premične stvari se pustijo v hrambi pri zavezancu. 
Ce obstaja utemeljen sum, da bo zavezanec zarubljene premične stvari od- 

tujil, mu jih sme davčni organ izjemoma vzeti ter jih shraniti sam ali pa 
izročiti v hrambo komu drugemu. 

241. člen 

Ce so bile dolžnikove premičnine že prej zarubljene za kako drugo upravno 
ali sodno izterjavo, se ponoven rubež teh premičnin opravi tako1, da se na prvem 
rubežnem zapisniku napravi zaznamek. Ce je prejšnji rubež opravilo sodišče, 
napravi sodišče na zahtevo davčnega organa v svojem rubežnem zapisniku 
zaznamek o ponovnem rubežu. 

O ponovnem rubežu se obvesti dolžnika. 

242. člen 

Ce dolžnik izjavi, da so zarubljene stvari last druge osebe, a zato nima 
dokazov, zarubi izvršni organ tudi te predmete, mora pa poučiti to drugo osebo, 
da lahko v petih dneh po obvestilu vloži pri sodišču tožbo (izročitveno tožbo), 
da bi dokazala lastništvo. Ce ta oseba v tem roku ne predloži dokaza, da je 
vložila tožbo pri sodišču, se postopek prisilne izterjave nadaljuje, kakor da ni 
bilo pripomb. Izjavo dolžnika in opozorilo iz prejšnjega stavka je treba vpisati 
v rubežni zapisnik. 

Z vložitvijo tožbe pri sodišču v roku, ki je določen v prejšnjem odstavku, 
se zadrži prodaja spornih zarubljenih stvari, dokler se ne konča spor. 

243. člen 

Ce dolžnik zarubljene stvari odtuji, uniči ali poškoduje, mora davčni organ 
vložiti zoper njega prijavo pri javnem tožilcu, za izterjavo dolga pa se takoj 
opravi nov rubež, ne da bi bilo treba za to izdati novo odločbo. 

244. člen 

Veljavnost rubeža preneha, če se prisilna prodaja ne opravi v enem letu 
od rubeža oziroma od dneva, ko je bila dolžniku sporočena odločba o pritožbi 
po 254. členu ali sodba o izločitveni tožbi po 242. členu tega zakona. 
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245. člen 

Prodaja zarubljenih stvari ni dovoljena, dokler ne preteče osem1 dni od 
rubeža. 

Izjemoma se lahko stvari, ki se rade kvarijo, prodajo tudi pred pretekom 
osemdnevnega roka od rubeža. 

Prodaja zarubljenih stvari se opravi praviloma na javni dražbi. 

246. člen 

Dolžnik sme s poprejšnjim pooblastilom, za davčne zadeve pristojnega 
občinskega upravnega organa sam prodati zarubljene stvari s tem, da prejeti 
denar izroči v odplačilo dolga, obresti in stroškov. 

Ce se na tak način lahko popolnoma poravna dolg z obrestmi in stroški, 
je upravni organ dolžan dovoliti tako prodajo. Če pa bi se s tako prodajo 
dosegla le delna poravnava dolga, odloči davčni organ, ali naj dovoli tako pro- 
dajo ali ne, upoštevajoč pri tem, kakšne so možnosti, da se zarubljene premič- 
nine vnovčijo na javni dražbi. 

Da bi se stvari bolje vnovčile in prihranili stroški, lahko določi davčni 
organ z dolžnikovo privolitvijo tudi kakšen drug način vnovčenja mimo javne 
dražbe. V takem primeru se stvari ne smejo prodati pod cenilno vrednostjo. 

247. člen 

Javna dražba se odredi z oklicem. Oklic o javni dražbi mora vsebovati po- 
datke o dolžniku in o dolgu, času, kraju in načinu prodaje ter popis stvari s 
cenilno vrednostjo. 

Oklic o javni dražbi je treba objaviti na običajen način v kraju, kjer bo 
dražba, mora pa se vročiti tudi dolžniku, tako da ga ta prejme najmanj pet dni 
pred pričetkom dražbe. 

248. člen 

Javna dražba se lahko prične, če sta se javila najmanj dva ponudnika. 
Na javni dražbi ne sme nastopiti kot ponudnik dolžnik ali njegov družinski 

član in tudi ne uradna oseba, ki je sodelovala pri rubežu ali prodaji. 
Zarubljene stvari se dajajo na dražbo začenši s ceno, ki je bila ugotovljena 

pri rubežu. 
Ce se na javni dražbi ne doseže začetna cena, se stvari prodajo za največjo 

ponujeno ceno, vendar cena ne sme biti manjša kot znaša polovica vrednosti, 
ugotovljene pri rubežu. 

Ce se za posamezne stvari na javni dražbi ne doseže'niti polovica cenilne 
vrednosti, se lahko napove ponovna dražba, na kateri se stvari lahko prodajo 
ne glede na višino dosežene cene. Ponovna javna dražba se sme opraviti šele 
po preteku petih dni od neuspele dražbe. 

249. člen 

Izvršilni organ mora voditi zapisnik o poteku javne dražbe. V njem navede 
zlasti čas in kraj javne dražbe, imena ponudnikov in ponujene zneske, imena 
kupcev in doseženo prodajno ceno. 

Zapisnik morajo podpisati izvršilni organ, kupec in. dolžnik, če je bil na- 
vzoč pri dražbi. Dolžnik sme zahtevati, da se njegove pripombe vpišejo v za- 
pisnik. Izvod zapisnika se vroči dolžniku. 
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250. člen 

Ce je bila. javna dražba brezuspešna, ker ni bilo kupcev ali so bile ponudbe 
prenizke, lahko izda davčni organ, namesto da bi določil drugo javno dražbo, 
odločbo, naj opravi prodajo posebna tričlanska komisija; komisijo določi upravni 
organ. 

Komisija lahko določi, da se stvari prodajo neposredno ali pa po komi- 
sijski trgovini v istem ali v drugem kraju ali n,a kakšen primeren način. 

Prodaja po komisiji ni dopustna po ceni, ki ne bi dosegla niti polovice ce- 
nilne vrednosti. 

O prodaji, ki jo je opravila komisija, se napravi poseben zapisnik, ki mora 
vsebovati potrebne podatke o prodaji in o nastalih stroških. Zapisnik podpišejo 
člani komisije in kupec oziroma upravičeni zastopniki komisijske trgovine, 
če so bile stvari prodane v komisijski trgovini. Izvod zapisnika se vroči dolžniku. 

251. člen 

Davčni organ sme za izterjavo davka seči s prepovedjo na osebni dohodek 
iz delovnega razmerja ter na druge terjatve. 

252. člen 

Izvršba na dolžnikove osebne dohodke in na terjatve se opravi na podlagi 
odločbe o prisilni izterjatvi, s katero se davčnemu dolžniku prepove razpolagati 
z osebnimi dohodki ali terjatvami, izplačevalcu osebnega dohodka oziroma 
njegovemu dolžniku pa naloži, da mora osebni dohodek oziroma svoj dolg 
plačati v korist davčnega dolga. 

Ce izplačevalec osebnega dohodka ■ oziroma dolžnik davčnega dolžnika ne 
ravna po odločbi, s katero je odrejena prisilna izterjava, se dolg izterja od 
njega. 

253. člen 

Izplačevalec osebnega dohodka oziroma dolžnik davčnega dolžnika lahko 
poda v osmih dneh po prejemu odločbe pri davčnemu organu ugovor, da davčni 
dolžnik pri njem nima osebnega dohodka oziroma da mu sploh ni dolžan, da 
je dolg pogojen, da dolg še ni dospel v plačilo ali kakšen drug upravičen ugovor. 

Ce izplačevalec osebnega dohodka oziroma dolžnik davčnega dolžnika pred- 
loži v določenem roku ugovor, ki je ovira za izvršitev odločbe, mbra davčni 
organ, če ugotovi, da je ugovor neutemeljen, prijaviti zadevo javnemu pravo- 
branilcu zaradi vložitve tožbe. 

254. člen 

Zoper odločbo o prisilni izterjavi kakor tudi zoper posamezna opravila v 
postopku za izvršbo se dolžnik lahko pritoži v osmih dneh po prejemu odločbe 
oziroma po izvedbi opravila. 

Pritožba ne zadrži izvršitvene odločbe. Pristojni organ, ki izvaja izvršbo, 
pa lahko izjemno do odločitve o pritožbi zadrži izvršitev odločbe. 

255. člen 

Prisilna izterjava iz nepremičnega premoženja zavezanca je dovoljena le, 
če davkov ni bilo mogoče izterjati iz njegovega premičnega premožnja ali iz 
njegovih dohodkov in terjatev. 
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Prisilno izterjavo davkov iz nepremičnega premoženja zavezanca opravi 
na zahtevo davčnega organa sodišče, in sicer v treh mesecih od dneva, ko 
prejme zahtevo. 

Zahteva iz prejšnjega odstavka mora vsebovati zlasti: 
1. priimek, ime in naslov dolžnika, 
2. višino davčnega dolga, obresti in stroškov, 
3. ugotovitev, da dolga ni bilo mogoče izterjati iz dolžnikovega premičnega 

premoženja, njegovih dohodkov in terjatev, 
4. izvršilni naslov s potrdilom o izvršljivosti, 
5. označbo dolžnikovega nepremičnega premoženja, iz katerega naj se dolg 

izterja, 
6. obliko prisilne izterjave. 

256. člen 

Prisilna izterjava se ustavi, ko zavezanec plača dolžni davek z obrestmi in 
stroški ali ko dolg kako drugače preneha. 

257. člen 

Za izvršilni naslov se v smislu tega zakona šteje odločba o odmeri oziroma 
dolgovni seznam o zaostalih davkih. 

258. člen 

Dolžnik je dolžan plačati vse stroške prisilne izterjave. 
Ce se ukrepi za prisilno izterjavo davkov odpravijo ali če se kasneje do- 

kaže, da niso bili upravičeni, trpi stroške teh ukrepov organ, ki je izdal od- 
ločbo o prisilni izterjavi oziroma o zavarovanju plačil. 

259. člen 

Stroški za pismeni opomin znašajo 5 dinarjev. 
Za isti dolg se smejo opominski stroški zaračunati samo enkrat v teku 

enega roka za plačilo dolžnega zneska. 

260. člen 

Stroški rubeža in prisilne prodaje znašajo 1'% od glavnega dolga in obresti, 
in sicer posebej za rubež in posebej za prisilno izterjavo. 

Za vsako pot izvršilnega organa v zvezi z rubežem in prodajo se dolžniku 
zaračunajo stroški v znesku 10 dinarjev. 

Dolžnika bremenijo tudi vsi drugi stroški (za čuvanje, prevoz, stroški cenil- 
cev in drugo) v dejanskih zneskih. 

261. člen 

Od skupno prisilno izterjanih obveznosti se najprej poravnajo stroški pri- 
silne izterjave, potem obresti in nazadnje dolžni davek in denarne kazni. 
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8. Odpis davka zaradi neizterljivosti 

262. člen 

Davčni dolg, ki se niti prisilno ne da izterjati, se odpiše kot neizterljiv. 
Davčni dolg se šteje za neizterljiv: 
1. če je dolžnik umrl ali se je neznano kam odselil in ni pustil niti pre- 

mičnega niti nepremičnega premoženja, iz katerega bi se mogli davki izterjati; 
če se dolžnik, ki se je odselil, znova vrne ali se zve za njegovo prebivališče, 
se mu znova predpiše odpisani davek, razen če je med tem zastarala pravica 
do izterjave; 

2. če se s prisilno izterjavo, ki je bila vsako leto brezuspešno poskušana, 
dolg ni mogel izterjati niti tretje leto, odkar je zapadel v plačilo; izjemoma se 
dolg odpiše tudi pred potekom tretjega leta, če se je pri prisilni izterjavi ugoto- 
vilo, da ne kaže, da bi se mogel dolg v doglednem času izterjati. 

263. člen 

Občinska skupščina lahko na obrazložen predlog davčnega organa določi, 
da se zavezancem davčni dolg v celoti ali deloma odpiše, če bi se z izterjavo 
spravilo v nevarnost nujno preživljanje zavezanca in njegovih družinskih 
članov. 

Pri zavezancih, ki so lastniki nepremičnega premoženja, lahko organ iz 
prejšnjega odstavka, ki je pristojen za odpis, predlagaj da se davčni dolg za- 
varuje z vknjižbo zastavne pravice na zavezančevi nepremičnini. 

9. Poroštvo 

264. člen 

Ce davka ni bilo mogoče izterjati iz zavezančevega premoženja, se ta izterja 
iz premoženja članov njegovega gospodinjstva, ki so to premoženje kakorkoli 
dobili od zavezanca. 

Ce je zavezanec z namenom, da bi se izognil plačilu davka, s pravnim 
opravilom odtujil premoženje komu drugemu, ki ni član njegovega gospo- 
dinjstva, lahko davčni organ tako pravno opravilo izpodbija pred sodiščem, 
če je kupec vedel za tak namen zavezanca. 

Za plačilo davkov, ki se odtegujejo, je porok izplačevalec. 

265. člen 

Občinska skupščina predpiše merila, kdaj sme davčni organ od zavezanca 
zahtevati poroštvo za plačilo davčnih obveznosti. 

Poroštvo obsega pismeno izjavo ene ali več fizičnih ali pravnih oseb, s 
katero se zavezujejo poravnati davčne obveznosti zavezanca, če jih sam ne po- 
ravna in teh ne bi bilo mogoče prisilno izterjati iz njegovega premoženja. 

Iz poroštvene izjave mora biti razvidno, ali velja poroštvo za vse premo- 
ženje ali samo za določeni del porokovega premoženja, kot tudi, da se izpolnitev 
porokove obveznosti zavaruje z zastavo ali na kakšen drug način. 

Ce zavezanec, od katerega je organ zahteval poroštvo v roku, ki mu je 
bil določen, ne predloži ustrezne poroštvene izjave, se zoper takega zavezanca 

ci 



962 Priloge 

izreče varstveni ukrep -odvzema dovoljenja za opravljanje samostojne dejav- 
nosti za čas do treh let. 

Občinska skupščina lahko predpiše, kdaj je poroštvo po določilih tega 
člena pogoj za pridobitev dovoljenja za samostojno opravljanje gospodarske 
dejavnosti. 

266. člen 

Kadar ima več oseb osebne dohodke od skupnega opravljanja obrtne ali 
druge gospodarske dejavnosti oziroma od skupnega opravljanja intelektualnih 
in drugih negospodarskih storitev, se sme davek, ki odpada na posameznega 
zavezanca, prisilno izterjati iz vsega premoženja, s katerim se taka skupna de- 
javnost oziroma take storitve opravljajo. 

267. člen 

Družbenopolitične skupnosti imajo prednostno pravico do izterjave dav- 
kov, obresti, stroškov prisilne izvršbe in denarnih kazni iz dohodkov in premo- 
ženja zavezanca, če ni po veljavnih predpisih drugače določeno. 

268. člen 

Občan, ki odtuji ali pridobi nepremično premoženje, mora ob overitvi 
pogodbe o prenosu takega premoženja pri pristojnem organu predložiti dokaz, 
da je plačal zapadli davek. 

Ko se vloži pri sodišču predlog za prenos nepremičnine iz naslova sodne 
poravnave ali po sodni odločbi o prenosu na podlagi priznanja prejšnjega 
lastnika, da je nepremičnino prodal, morata občan, ki na taki podlagi prenaša 
nepremičnino, in občan, na katerega se nepremičnina prenaša, predložiti dokaz 
o vplačilu zapadlih davkov. 

Brez dokaza o plačanem zapadlem davku po prvem in drugem odstavku 
tega člena ni mogoče overiti pogodbe o prenosu nepremičnine oziroma ni mo- 
goč prenos nepremičnine v javnih knjigah. 

Za občane, ki si pridobijo nepremičnine v občini, v kateri nimajo stalnega 
prebivališča, mora sodišče, pri katerem je bil opravljen prenos nepremičnine, 
poslati en izvod zemljiškoknjižnega sklepa pristojnemu upravnemu organu 
občine, v kateri ima stalno prebivališče tisti, na katerega se nepremičnina pre- 
naša, in sicer v 30 dneh od izdaje zemljiškoknjižnega sklepa, na podlagi kate- 
rega se prenaša lastnina na nepremičnini. 

Za občane, ki si postavijo stanovanjsko hišo ah kakšen drug gradbeni ob- 
jekt v občini, v kateri nimajo stalnega prebivališča, mora davčni organ občine, 
ki izdaja dovoljenje za uporabo zgrajene stanovanjske hiše oziroma objekta, 
v 30 dneh poslati en izvod dovoljenja pristojnemu upravnemu organu občine, 
v kateri ima stalno prebivališče tisti, ki mu je dovoljenje izdano- 

269. člen 

Zavezanec za davek od obrtnih dejavnosti, ki odtuji stroje, naprave ali 
drug inventar, s katerim je opravljal dejavnost, ali odtuji celotno delavnico, 
mora najprej poravnati svoje obveznosti za davek. 

Ce novi lastnik prevzame premoženje iz prvega odstavka tega člena, davek 
pa ni plačan, je do vrednosti prevzetega premoženja solidarno s prejšnjim last- 
nikom porok za plačilo zapadlega davka. 
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10. Zastaranje 

270. člen 

Pravica do odmere davka in pravica do uvedbe upravnega kazenskega 
postopka zaradi kršitev določb tega zakona zastara v petih letih po preteku 
leta, v katerem bi bilo treba odmeriti davek oziroma v katerem so bile kršene 
določbe tega zakona. 

Pravica družbenopolitične skupnosti do izterjave davka in pravica do iz- 
terjave obresti, stroškov prisilne izvršbe in denarnih kazni zaradi kršitve do- 
ločb tega zakona zastara v petih letih po preteku leta, v katerem bi jih bilo 
treba izterjati. 

Pravica zavezanca, da se mu vrnejo zneski, ki jih je nepravilno ali preveč 
plačal na račun davka, obresti, stroškov prisilne izvršbe in denarnih kazni, 
zastara v petih letih po preteku leta, v katerem jih je plačal. 

271. člen 

Zastaranje pravice do odmere davka in pravice do obnove postopka ustavi 
vsako uradno dejanje davčnega organa, ki mu je namen odmera davka in je 
dano v vednost zavezancu. 

Zastaranje pravice do izterjave davka, obresti, stroškov prisilne izvršbe in 
denarnih kazni ustavi vsako uradno dejanje davčnega organa, ki mu je namen 
izterjava in je dano v vednost zavezancu. 

Zastaranje pravice do vračila nepravilno ali preveč plačanega davka, 
obresti, stroškov prisilne izvršbe ih denarnih kazni ustavi vsako dejanje, ki ga 
zavezanec oziroma kaznovani stori pri pristojnem organu, da doseže vračilo. 

Po vsaki ustavitvi zastaranja začne teči nov zastaralni rok. 
Zastaranje pa nastane v vsakem primeru, ko preteče 10 let od dneva, ko 

je prvič začelo teči. 

11. Uporaba splošnih predpisov 

272. člen 

Določbe zakona o zastaranju terjatev veljajo tudi za zastaranje pravice do 
odmere in izterjatve davkov, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

273. člen 

Ce ni v tem zakonu ali v predpisih, izdanih na njegovi podlagi, drugače 
določeno, se uporabljajo v postopku za odmero davkov določbe zakona o> sploš- 
nem upravnem postopku. 

274. člen 

Občani, katerim organizacije združenega dela, državni organi in druge 
organizacije izplačujejo dobavljeno blago, opravljene storitve ali druge dohodke, 
in ti presegajo določen znesek, morajo pri banki odpreti žiro račun, na katerega 
jim bodo izplačevani taki dohodki. 

Izplačevalci dohodkov smejo občanom, ki so po tem zakonu dolžni odpreti 
žiro račun, dohodke nakazovati samo na žiro račun. 

61* 
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Občanom, ki po tem zakonu niso dolžni odpreti žiro računa, pa smejo 
izplačevalci iz prvega odstavka tega člena neposredno izplačevati dohodke samo, 
če predložijo pismeno izjavo, da niso dolžni odpreti žiro računa. 

Za izdajo predpisov o tem, katere kategorije občanov morajo odpreti žiro 
račun, za katere vrste in zneske dohodkov, ob katerih pogojih in pri kateri 
banki, je pooblaščen izvršni svet skupščine SRS, 

Banka iz prvega odstavka tega člena je dolžna davčnemu organu sporočiti, 
ali ima davčni zavezanec odprt pri njej žiro račun in dati podatke o vplačilih 
na žiro račune zavezancev. Poleg tega je banka na zahtevo davčnega organa 
temu dolžna omogočiti vpogled v celotno dokumentacijo žiro računa posamez- 
nega zavezanca. 

12. Evidenca in knjiženje davkov 

275. člen 

Davki po tem zakonu in drugi prispevki in davki, ki jih odmerjajo ali 
pobirajo davčni organi, se knjižijo po načelih dvojnega knjiženja s kopiranjem. 

Republiški sekretar za finance je pooblaščen za izdajo računskega načrta 
in natančnejših predpisov o knjiženju. 

276. člen 

Republiški sekretar za finance je pooblaščen za izdajo navodil o izvajanju 
odmere in izterjatve davkov in vodenje evidenc. 

277. člen 

Zavezanci za davek, ki imajo dohodek od organizacij združenega dela, 
državnih organov ali drugih organizacij ali zasebnih pravnih oseb za dobavljeno 
blago in za opravljene storitve in zavezanci, ki imajo dohodke od premoženja, 
morajo pred predložitvijo računa oziroma potrdila o plačilu predložiti račun 
oziroma potrdilo davčnemu organu, da ga evidentira. Ce zavezanec ni plačal 
zapadlih obveznosti, zapiše davčni organ občine na račun oziroma potrdilo 
nalog izplačevalcu plačila za prodano blago in za opravljene storitve oziroma 
za dohodke od premoženja, naj ob izplačilu odtegne zapadli prispevek oziroma 
davek. 

Za izdajo natančnejših predpisov o evidentiranju računov je pooblaščen 
republiški sekretar za finance, ki lahko posamezne vrste zavezancev ah posa- 
mezne vrste dohodkov izvzame od obveznosti evidentiranja 

XXIII. Kazenske določbe 

278. člen 

Zavezanec za davek — občan ali pravna oseba — se kaznuje za prekršek 
z denarno kaznijo od 500 do 10 000 dinarjev: 

1. če na osebni poziv davčnega organa ne predloži v določenem roku 
podatkov, potrebnih za odmero davka, ki bi jih po določbah zakona moral 
predložiti, 
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2- če davčnemu organu ne dovoli pregleda poslovnih knjig in poslovnih 
prostorov ali ga pri pregledu ovira, da ne more zbrati podatkov, ki jih potre- 
buje za odmero davka, 

3. če ne vodi, ne vodi v redu ali nepravilno vodi poslovne knjige, ki jih 
je dolžan voditi, 

4. če ne priglasi v predpisanem roku začetka dejavnosti, iz katere ima 
dohodek, od katerega se plačuje davek, ali če ne priglasi v predpisanem roku 
dohodkov od premoženja oziroma premoženja, od katerega se plačuje davek, 

5. če se izmika plačilu odmerjenega oziroma določenega davka in ne po- 
ravna svoje obveznosti v šestih mesecih od dneva, ko je zapadla v plačilo, 
s pogojem, da je bila v tem času brezuspešno poskušana prisilna izterjava. 

Z denarno kaznijo od 300 do 3000 dinarjev se kaznuje za prekršek tudi 
odgovorna oseba zasebne pravne osebe, ki stori kakšno dejanje iz prvega od- 
stavka tega člena. 

Poleg denarne kazni za prekršek iz prvega odstavka tega člena se lahko 
izreče storilcu tudi varstveni ukrep odvzema dovoljenja za samostojno dejav- 
nost za čas do pet let. 

279. člen 

Upravno kazenski postopek za prekrške iz 278. člena tega zakona vodi 
davčni organ. 

O pritožbi zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, odloča republiški upravni 
organ, ki je pristojen za finance. 

Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve, razen v primerih, ko je 
storilcu izrečen varstveni ukrep odvzema dovoljenja za opravljanje samostojne 
dejavnosti. 

280. člen 

Pooblaščena oseba davčnega organa lahko za prekrške iz 1. do 4. točke 
prvega odstavka 278. člena tega zakona izreče takoj po> mestu najnižji znesek 
denarne kazni, ki je določen v prvem in drugem odstavku omenjenega člena. 

281. člen 

Zavezanec za davek, ki je napovedal manjši osebni dohodek oziroma manjše 
dohodke, kot jih je dejansko imel, ali da ni prijavil premoženja, se kaznuje, če 
davek, ki odpade na nenapovedani osebni dohodek, dohodke oziroma premo- 
ženje, nima za posledico kazenske odgovornosti za davčno zatajitev, za pre- 
kršek z denarno kaznijo od enkratnega do desetkratnega zneska davka, ki 
odpade na manj napovedani osebni dohodek, dohodke oziroma na manj pri- 
javljeno premoženje. 

Poleg denarne kazni za prekršek iz prvega odstavka tega člena se sme 
izreči storilcu tudi varstveni ukrep odvzema dovoljenja za samostojno dejav- 
nost za čas do pet let. 

282. člen 

Z denarno kaznijo do petkratnega zneska neplačanega davka, ki se obraču- 
nava in plačuje pri izplačevanju osebnih dohodkov (davek po odbitku), se 
kaznuje za gospodarski prestopek organizacija združenega dela ali druga orga- 
nizacija, če pri izplačilu osebnih dohodkov, iz katerih se obračunava in plačuje 
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davek po tem zakonu, ne obračuna in ne vplača ustreznega zneska davka z 
namenom, da bi se izognila plačilu. 

Z denarno kaznijo od 500 do 5000 dinarjev se kaznuje za gospodarski 
prestopek oseba organizacije združenega dela ali druge organizacije, ki je 
odgovorna za obračunavanje in vplačevanje davkov po odbitku, če stori kakšno 
dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

Z denarno kaznijo od 500 do 5000 dinarjev se kaznuje za prekršek odgo- 
vorna oseba državnega organa, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

283. člen 

Z denarno kaznijo do petkratnega zneska neplačanega davka se kaznuje 
za prekršek zasebni delodajalec, če stori dejanje iz prvega odstavka 282. člena 
tega zakona, in zavezanec, ki mora po določbah tega zakona sam obračunati 
in vplačati davek, pa tega ne stori v roku, ki je določen v tem zakonu. 

284. člen 

Organizacija združenega dela ali druga organizacija in zasebna pravna 
oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 1000 do 50 000 dinarjev, 
če ne da davčnemu organu v določenem roku podatkov, potrebnih za odmero 
davkov občanom, ki mu jih je po zakonu dolžna pošiljati. 

Organizacija združenega dela ali druga organizacija in zasebna pravna 
oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 1000 do 30 000 dinarjev, 
če na zahtevo davčnega organa ne predloži podatkov oziroma ne dovoli pre- 
gleda svojih knjig, da bi ta mogel ugotoviti osebne dohodke in druge dohodke 
zavezancev za davek. 

Z denarno kaznijo iz prvega odstavka tega člena se kaznuje organizacija 
združenega dela ali druga organizacija ali zasebna pravna oseba, če izplača 
občanu dobavljeno blago ali opravljene storitve po računu, ki ni bil pred tem 
evidentiran pri pristojnem davčnem organu ali če po njegovem nalogu ne 
odtegne in ne vplača prispevka oziroma davka. 

Za prekršek iz prvega do tretjega odstavka tega člena se kaznuje z denarno 
kaznijo od 500 do 5000 dinarjev tudi odgovorna oseba državnega organa, orga- 
nizacije združenega dela ali druge organizacije ali zasebne pravne osebe. 

Občan, ki na zahtevo davčnega organa ne da podatke o dobavljenem 
blagu, opravljenih storitvah in druge podatke, ki so potrebni za pravilno 
odmero davčnih obveznosti, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 
200 do 1000 dinarjev. 

285. člen 

Organizacija združenega dela ali druga organizacija se kaznuje za prekršek 
z denarno kaznijo od 1000 do 50 000 dinarjev, če izplača neposredno občanu 
dohodek, ki bi mu ga smela izplačati samo na žiro račun, ali če mu izplača 
dohodek brez njegove pismene izjave, da ni dolžan odpreti žiro računa. 

Z denarno kaznijo, določeno v prvem odstavku, se kaznuje za prekršek 
banka, ki odpre občanu žiro račun v nasprotju s predpisi o pogojih, ob katerih 
morajo občani odpreti žiro račun. 

Za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena se kaznuje tudi 
odgovorna oseba organizacije združenega dela, državnega organa ali druge 
organizacije z denarno kaznijo od 500 do 5000 dinarjev. 
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286. člen 

Občan, ki ima v nasprotju s predpisi o pogojih za odpiranje žiro računov 
hkrati odprtih več žiro računov, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo 
od 3000 do 30 000 dinarjev. 

Občan, ki v zvezi z izplačilom dohodkov da neresnično izjavo, da ni dolžan 
odpreti žiro računa, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 500 do 
5000 dinarjev. 

287. člen 

Organizacija združenega dela ali druga organizacija in zasebna pravna 
oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo do 30 000 dinarjev, če vplača 
davek, ki se plačuje po odbitku v korist druge, ne pa v korist tiste družbeno- 
politične skupnosti, ki ji ta davek pripada. 

Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje z denarno kaznijo 
od 500 do 5000 dinarjev tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela 
ah druge organizacije. 

288. člen 

Odgovorna oseba organa, ki overi pogodbo iz 268. člena tega zakona brez 
dokaza, da je plačan davek, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 
300 do 3000 dinarjev. 

289. člen 

Tuja pravna oseba se kaznuje za gospodarski prestopek: 
1. z denarno kaznijo od 500 do 10 000 dinarjev, če ne ravna po prvem 

ali drugem odstavku 174. člena tega zakona, 
2. z denarno kaznijo od 500 do 50 000 dinarjev, če ne ravna po tretjem 

odstavku 174. člena tega zakona. 
290. člen 

Tujec, ki ne ravna po prvem, drugem ali tretjem odstavku 174. člena tega 
zakona, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 500 do 10 000 dinarjev. 

291. člen 

Glede zastaranja pravice do izvedbe postopka, izterjave denarne kazni za 
prekrške iz 278. člena tega zakona, glede pristojnosti za postopek o prekrških 
in glede pritožbe veljajo določbe tega zakona, glede vsega drugega pa se 
uporabljajo splošni predpisi o prekrških. 

XIX. Prehodne in končne določbe 

292. člen 

Začasne oprostitve prispevkov in davkov, priznane po predpisih, katerih 
veljavnost je prenehala pred 1. 1. 1972, veljajo do poteka roka, do katerega 
je priznana oprostitev, razen začasnih oprostitev, katere so bile ukinjene že z 
dosedanjimi predpisi. 

Začasne oprostitve davka od stavb, priznane po predpisih, ki so veljali 
pred 1. 1. 1972, prenehajo veljati z uveljavitvijo tega zakona, če niso izpolnjeni 
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pogoji iz 128. člena tega zakona oziroma ko preteče čas, ki ga za začasno opro- 
stitev davka od stavb določa ta zakon. 

293. člen 

Za osebne dohodke in druge dohodke, dosežene do 1. januarja 1972, se 
uporabljajo do tedaj veljavni predpisi, če ni v zakonu drugače določeno. 

Za dediščine in darila, za katere je nastala davčna obveznost do 1. januarja 
1972, se uporabljajo predpisi o davkih od dediščin in daril, ki so veljali ob 
nastanku davčne obveznosti. 

Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena se določbe 
tega zakona, ki urejajo postopek, uporabljajo tudi za dohodke, dosežene pred 
1. 1. 1972. 

294. člen 

Do sprejema ustreznih republiških predpisov, vendar najkasneje do 31. 12. 
1972, se uporabljajo zvezni predpisi, izdani na podlagi temeljnega zakona o 
prispevkih in davkih občanov, in to: 

1. Odlok o načinu evidentiranja in pogojih za izplačevanje dohodkov, ki 
jih občanom izplačujejo državni organi ter delovne in druge organizacije (Uradni 
list SFRJ, št. 50/64). 

2. Odlok o kategoriji zavezancev za prispevek in davek, ki niso dolžni 
evidentirati računov (Uradni list SFRJ, št. 40/68, 10/69). 

3. Odredba o načinu evidentiranja računov zavezancev za prispevek in 
davek in o pobiranju zapadlih prispevkov in davkov (Uradni list SFRJ št 
40/68, 10/69). 

4. Pravilnik o obračunavanju in plačevanju prispevka iz osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja, prispevka za izobraževanje, prispevka za neposredno 
otroško varstvo in otroški dodatek in prispevka za zaposlovanje (Uradni list 
SFRJ, št. 22'67, 26/68, 10/69, 27/70, 29/70). 

5. Pravilnik o knjiženju prispevkov in davkov občanov (Uradni list SFRJ 
št. 52/68). 

6. Odredba o pogojih, ob katerih morajo občani odpreti žiro račun in načinu 
uporabe sredstev s tega računa (Uradni list SFRJ, št. 165, 12/67, 13/69). 

7. Odredba o znesku tuje valute, iz katerega se ne plačuje prispevek iz 
osebnega dohodka iz delovnega razmerja (Uradni list SFRJ, št. 9/65 20/65 
48/65, 15/67). 

8. Odredba o dejavnostih, za katere odmerja in pobira prispevek oziroma 
davek organ občine, v kateri ima davčni zavezanec stalno prebivališče (Uradni 
list SFRJ, št. 38-462/68, 49/70). 

295. člen 

Ne glede na 17. člen tega zakona se sme višina prispevkov in davkov za 
leto 1972 ugotavljati po predpisih o osnovah in stopnjah davkov, ki jih repu- 
blika in občine izdajo do 29. februarja 1972. 

Iz osebnih dohodkov, iz katerih se prispevki obračunavajo in plačujejo 
ob izplačilu (prispevki po odbitku), ki bodo izplačani pred uveljavitvijo pred- 
pisov iz prvega odstavka tega člena, se bodo prispevki obračunavali in plače- 
vali po stopnjah, ki so veljale na dan 31. decembra 1971. 
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296. člen 

Rok za vložitev davčnih napovedi iz 202. člena tega zakona se v letu 1972 
podaljša do 29. februarja. 

Roki za odmero prispevkov in davkov iz 211. člena tega zakona so za leto 
1972 podaljšani za 60 dni. 

297. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, upo- 
rabljal pa se bo od 1. januarja 1972. 

Z dnem, ko se prične uporabljati ta zakon, preneha veljati zakon o pri- 
spevkih in davkih občanov (Uradni list SRS, št. 7/69, 40/69, 26/70 in 46/70) in 
zakon o prisilni izterjavi prispevkov in davkov občanov (Uradni list SRS, 
št. 11/65 in 40/68). 

OBRAZLOŽITEV 

Veljavni sistem davčnih obveznosti občanov urejajo: 1. temeljni zakon 
o prispevkih in davkih občanov (Uradni list SFRJ, št. 13/70, 25/70), 2. zakon 
o prispevkih in davkih občanov (Uradni list SRS, št. 40/69, 26/70, 46/70) in 3. 
odloki občinskih skupščin o prispevkih in davkih občanov. Vsi pomembnejši 
elementi sistema obdavčevanja občanov so s temeljnim zakonom določeni 
enotno, republika in občine pa s svojimi zakoni in odloki samostojno ali 
v mejah pooblastil urejajo druga vprašanja, ki dajejo temu sistemu njegovo 
celovito podobo. 

Z uveljavitvijo ustavnih amandmajev republike in pokrajine samostojno 
določajo sistem, vire in vrsto dohodkov, taks in drugih davščin, ki jih plaču- 
jejo organizacije združenega dela in občani. Po določbi 20. točke drugega 
odstavka 16. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XX 
do XLI (Uradni list SFRJ, št. 29/71) temeljni zakon o prispevkih in davkih 
občanov preneha veljati z dnem, ki ga določi republika, najkasneje pa 31. 
decembra 1971. 

Predloženi zakon predstavlja prvi korak republike v uresničevanju njene 
nove naloge v oblikovanju davčne politike. S samostojnim urejanjem teh vpra- 
šanj se republiki nedvomno odpirajo široke možnosti, da uveljavi take sistem- 
ske rešitve, ki najbolj ustrezajo njenim specifičnostim in ki bodo tudi kar naj- 
bolj neposredno prispevale k uresničevanju ciljev njene ekonomske in socialne 
politike. 

Temeljno izhodišče, na katerem je zasnovan ta zakon, je, da mora davčna 
politika postati aktivnejši element v obvladovanju določenih družbenih tokov 
in eno izmed učinkovitih sredstev v rokah družbe za obvladovanje neupravi- 
čene socialne diferenciacije. V skladu s tem predlagamo, da se uveljavi vrsta 
vsebinskih sprememb in dopolnitev. Predloženi zakon hkrati pomeni enega 
neposrednih ukrepov za uresničevanje stališč, ki so bila zavzeta na drugi 
konferenci ZK Slovenije. 

Zakon sicer v osnovi temelji na sedanjem sistemu. Pozitivne elemente 
tega sistema je potrebno obdržati, razvijati naprej in jih dopolnjevati v skladu 
z ekonomskimi in socialnimi spremembami in cilji. V zadnjih nekaj letih smo 
namreč postopoma v davčnem sistemu uveljavili vrsto novih, originalnih 
rešitev, katerih pozitivno delovanje se šele pričenja odražati. 
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V tako postavljeno ogrodje smo skušali vgraditi tisto, kar v tem tre- 
nutku in v prihodnje v Sloveniji želimo z davčno politiko bolje in ustrezneje 
našim razmeram reševati. 

Predlagani zakon kljub številnim novostim predstavlja le prvo potezo 
v formiranju republiške davčne zakonodaje. Že v naslednjem in prihodnjih 
letih bo zakonodaja nedvomno doživljala vrsto vsebinskih sprememb, preden 
bo dobila svojo bolj ali manj dokončno usklajeno fiziognomijo. 

Sodimo, da so v tem trenutku osnovne naslednje naloge: 
1. da se takoj in maksimalno okrepi aktivnost v borbi zoper družbeno 

negativne pojave ter energično in dosledno ukrepa v skladu z zakonom, 
2. da se za leto 1972 uveljavi republiški zakon x> davkih občanov, 
3. da se nakažejo izhodišča za nadaljnje delo na področju oblikovanja 

oziroma dopolnjevanja republiške davčne zakonodaje in sprejmejo potrebni 
ukrepi za uresničitev sprejetih ciljev, 

4. da se intenzivno nadaljuje z ukrepi za resnično okrepitev davčne službe 
in ustvarjanje drugih pogojev za resnično dosledno izvajanje davčne politike, 

5. da SR Slovenija čim aktivneje sodeluje v medsebojnih dogovorih z 
drugimi republikami in pokrajinami pri usklajevanju temeljev davčne politike 
in davčnega sistema, 

6. da se maksimalno okrepi medsebojno dogovarjanje občin pri usklaje- 
vanju davčne politike in s tem v merilu republike oziroma posameznih območij 
doseže potrebna enotnost davčne politike. 

Tak pristop k pripravi republiškega zakona o davkih občanov, kot je bil 
izbran, je med drugim narekovalo tudi dejstvo, da se. s sprejetjem zveznih in 
v kratkem tudi republiških ustavnih amandmajev odpira širok proces uskla- 
jevanja celotne zakonodaje z ustavnimi spremembami. Davčna zakonodaja je 
samo del te celote in je v svojih rešitvah v veliki meri odvisna od uskladitve 
drugih predpisov z ustavnimi amandmaji. 

Osnovni elementi predlaganega koncepta so naslednji: 
1. izhodišče je sedanja ureditev sistema obdavčenja občanov in veljavni 

sistem financiranja družbenopolitičnih skupnosti, 
2. gre za zakon o davkih občanov, torej zakon, ki obravnava obveznosti 

občanov za kritje splošnih družbenih potreb, ki se financirajo iz proračunov, 
3. zakon naj enotno uredi vsa vprašanja, ki so sistemskega značaja, občine 

pa bi v vodenju davčne politike lahko upoštevale specifičnosti svojega območja 
z določanjem stopenj, oprostitev, olajšav in drugimi ukrepi. V zvezi z organi- 
zacijo in metodami dela davčne službe pa naj bi v cilju racionalizacije in večje 
učinkovitosti njenega poslovanja dobil večjo pristojnost republiški sekretariat 
za' finance, 

4. v skladu z ustavnim načelom, da vsaka družbenopolitična skupnost samo- 
stojno določa višino davkov, predlagani zakon več ne vsebuje nobenih omejitev 
občinam pri določanju stopenj, pač pa se bo morala bistveno okrepiti vloga 
medsebojnega dogovarjanja občin. 

Pri pripravi zakona so bila izhodiščna naslednja načela: 
1. instrumenti davčne politike morajo čim neposredneje prispevati k ures- 

ničevanju ciljev ekonomske in socialne politike, 
2. obdavčeni naj bodo vsi prejemki, bodisi da izvirajo iz osebnega dela ali 

premoženja, če ni v zakonu določeno, da se ne obdavčujejo, 
3. razvijati in uveljavljati je treba načelo, da občani, ki dosegajo večje 

dohodke, tudi relativno več prispevajo h kritju splošnih družbenih potreb, 
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4. večji poudarek mora v davčni politiki dobiti obdavčevanje premoženja 
in dohodkov od premoženja, 

5. močneje naj pridejo do izraza osebne okolnosti zavezanca (npr. družinsko 
stanje), ki vplivajo na njegovo zmožnost za pokrivanje splošnih družbenih 
potreb, 

6. razviti je potrebno tiste instrumente, ki omogočajo učinkovitejši nastop 
zoper davčne utaje in druge negativne pojave. 

Med novimi rešitvami, ki jih vsebuje ta zakon, naj omenimo zlasti na- 
slednje: 

Splošne določbe — V tem poglavju so določena nekatera temeljna druž- 
benoekonomska in davčna načela za plačevanje davkov občanov. Vnesene 
so nekatere nove določbe, v katerih so povzeta ali konkretizirana načela, ki jih 
vsebuje osnutek amandmajev k ustavi SRS (določanje sistema, virov in vrst 
davkov v pristojnosti republike, načelo o sorazmerno večjem prispevku tistega, 
ki dosega večji dohodek, obveze medsebojnega dogovarjanja občin, samostojnost 
občin pri določanju stopenj davkov in pogoji za omejevanje občin pri tem, 
sodelovanje SR Slovenije pri usklajevanju osnov davčne politike z drugimi 
republikami itd.). Nova je obveza, da je vsakdo, torej ne le organizacija zdru- 
ženega dela, državni organ ali druga organizacija kot doslej, temveč tudi občan, 
na zahtevo davčnega organa dolžan dati podatke o dobavljenem blagu, oprav- 
ljenih storitvah in druge podatke, ki so potrebni za pravilno odmero davčnih 
obveznosti. Pomembnejša novost je načelo javnosti nekaterih podatkov in to: 
celotnega in čistega dohodka, oboje tako po napovedi kot po ugotovitvah 
davčnega organa, ter višina odmerjenega davka. Drugi podatki naj bi bili tudi 
v prihodnje uradna tajnost. 

Omeniti je treba tudi ustreznost cenzusa za vodenje poslovnih knjig, za 
kar navajamo v predlogu tri možne rešitve (28. člen). 

Vrste davkov — Glede na že omenjeno izhodišče, da zakon ureja obvez- 
nosti občanov do proračunov, opuščamo določbe o samoprispevku- Ta materija 
naj bi bila glede na to, da gre za specifično obliko samoobdavčitve občanov, 
urejena v posebnem splošnem republiškem zakonu. Na novo uključujemo v 
zakon davek na dobitke od igre na srečo, ki je bil doslej urejen v posebnem 
zveznem zakonu. 

V skladu z družbenopolitičnimi stališči do obdavčevanja premoženja pred- 
lagamo uvedbo posebnega davka na določene premoženjske predmete. Ta davek 
se danes plačuje le od posesti cestnih tovornih motornih vozil, v prihodnje pa naj 
bi se plačeval tudi od posesti strojev, orodja in inventarja večje vrednosti, 
motornih čolnov in pod določenimi pogoji od posesti gozdov. Kot posebno 
vrsto davka, ki se plačuje pod v zakonu določenimi pogoji, predlagamo davek 
od nenapovedanega dohodka. Ta institucija sicer v davčni zakonodaji ni nova, 
vendar v predlaganem zakonu dobiva vidnejšo vlogo in preciznejšo ureditev, 
kar naj bi omogočilo učinkovitejše ukrepanje. 

Davek od osebnega dohodka iz delovnega razmerja — Predlagamo uvedbo 
posebne dodatne obdavčitve zaposlenih upokojencev, ki iz take zaposlitve ni- 
majo lastnosti zavarovanca. Ta davek bi plačevali le tisti upokojenci, ki dosegajo 
s tako zaposlitvijo višje dohodke, obdavčeni pa bi bili po progresivnih stopnjah. 
Pripominjamo, da ta obdavčitev ne predstavlja dodatne obremenitve delovne 
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organizacije, ker bi davek plačevali zavezanci neposredno in to iz svojih neto 
dohodkov (45. člen). Zakon taksativno našteva vrste prejemkov, ki se po tem 
zakonu štejejo za povračila dejanskih stroškov in jih omejuje na višino, 
določeno s samoupravnim sporazumom oziroma družbenim dogovorom (42. 
člen). Drugih sprememb ob tej priliki ne predlagamo, ker so povezane s pred- 
videno obdavčitvijo organizacij združenega dela in jih bo potrebno- uveljaviti 
vzporedno z uveljavitvijo teh predpisov. 

Davek iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti — Glede obdavčenja 
dohodkov od kmetijstva je v zakonu predloženih več pomembnejših sprememb. 
Na prvem mestu naj omenimo, da tudi ti zavezanci pod enakimi pogoji kot 
drugi občani plačujejo davek iz skupnega dohodka. Zakon konkretneje ureja 
način, ugotavljanja dejanskega dohodka od kmetijstva, kar naj bi prispevalo 
k ustreznejši davčni obremenitvi tistih zavezancev, ki dosegajo višje dohodke. 

■ Zadržujemo tudi sistem razvrščanja katastrskih občin v več skupin, kar omo- 
goča diferenciacijo med zavezanci v višini davčnih obveznosti glede na naravne, 
proizvodne in ekonomske pogoje (61. člen). 

Glede na specifičen način skupnega gospodarjenja bi tudi v prihodnje 
zadržali skupno obdavčevanje članov gospodinjstva, vendar le tistih, ki jim je 
kmetijstvo osnovni vir sredstev za preživljanje. Posebej pa bi se obdavčevali 
vsi tisti lastniki zemljišč, ki sicer živijo na kmetiji, vendar jim kmetijstvo ni 
osnovni vir preživljanja. S to razmejitvijo bo moč voditi ustreznejšo politiko 
socialnih in ekonomskih olajšav (59. člen). 

V zvezi s poudarjeno zahtevo po diferenciaciji davčnih obveznosti tistih 
zavezancev, ki jim je kmetijstvo osnovni vir sredstev za preživljanje, in tistih, 
ki jim je to dopolnilni vir dohodka, predlagamo, da se poveča stopnja repu- 
bliškega davka, ki ga plačujejo samo ti zavezanci (zavezanci kmetje so ga 
oproščeni). Nadalje predlagamo, da se znesek neobdavčenega katastrskega 
dohodka zniža od 200 na 100 din, s čimer bo v obdavčitev zajeto zlasti večje 
število tistih zavezancev, ki jim je kmetijstvo dopolnilni dohodek (74. člen). 
Pripominjamo, da ne gre za socialno, temveč za odmerno tehnično olajšavo in 
pod 100 din katastrskega dohodka ni racionalno odmerjati davka. Razširila naj bi 
se davčna olajšava za ekonomsko manj sposobna kmečka gospodarstva z mlado- 
letnimi otroci in drugimi dela nezmožnimi člani (69. člen). Ta olajšava naj bi se 
priznavala za vsakega mladoletnega otroka ali dela nezmožnega člana, če 
zavezanec preživlja več kot enega takega člana in ne presega v zakonu do- 
ločenega cenzusa. Olajšava naj bi se priznavala v dosedanji višini, to je 10 % 
od odmerjenega davka. Predlagamo, da se v zakonu ublaži pogoj za priznanje 
posebne olajšave zaradi elementarnih nesreč (67. člen). V zadnjih letih so bile 
v davčni zakon vnesene nekatere nove rešitve glede priznavanja ekonomskih 
olajšav. Ob tej priliki zato ne dajemo novih tovrstnih predlogov, predlagamo 
le, da se začasne oprostitve razširijo tudi na razne dolgoletne nasade (65. člen). 
Glede na to, da imajo občinske skupščine možnost vodenja določene socialne 
politike, predlagamo, da so stopnje davka od kmetijstva načeloma progresivne, 
občinska skupščina pa lahko določi, da so stopnje proporcionalne (61. člen). 

Davek iz osebnega dohodka od samostojnega opravljanja obrtnih in drugih 
gospodarskih dejavnosti ™r- Na začetku naj omenimo, da zakon predvideva 
obdavčitev vsakega dohodka, ki je dosežen z obrtno ah drugo gospodarsko 
dejavnostjo, torej ne glede na to, ali se nekdo s tako dejavnostjo ukvarja 
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v obliki stalnega poklica ali priložnostno, kakor tudi ne oziraje se na to, ali 
ima za opravljanje take dejavnosti potrebno dovoljenje. Smiselno enako velja 
za intelektualne storitve. 

Po predlogu naj bi bili zavezanci, ki vlagajo sredstva v obnovo, razširitev 
ali izgradnjo poslovnih prostorov in za nabavo opreme, pod pogoji, ki jih 
določa zakon, in v dejavnostih, ki jih določi občinska skupščina, upravičeni do 
posebne olajšave (94. člen). Občinska skupščina s tem dobiva širše možnosti, 
da tudi z davčnimi instrumenti vpliva na razvoj določenih obrtnih oziroma 
drugih gospodarskih dejavnosti v občini. 

Glede načina ugotavljanja davčnih obveznosti zakon ohranja načelo, da 
se tem zavezancem davčne obveznosti praviloma ugotavljajo po dejanskem 
dohodku. Pavšalno naj bi se obdavčevali le tisti zavezanci, ki poslujejo v 
manjšem obsegu, sami in dosegajo dohodek pod določenim nivojem. Glede 
višine tega dohodka je nakazanih več možnosti. Pripominjamo, da bi morala 
biti višina usklajena s cenzusom za vodenje poslovnih knjig. Vzporedno s tem, 
da se pavšal določa le v obliki letnega pavšalnega zneska (80. člen), zakon 
konkretneje ureja pogoje za posamezen način obdavčitve in prehod iz enega 
na drug način odmere. Opustila naj bi se omejitev, da dejansko ugotovljen 
dohodek ne more biti nižji, kot je povprečni osebni dohodek zaposlenega 
ustrezne kvalifikacije. S tem bodo pridobile pomen poslovne knjige, seveda 
pa bodo davčni organi morali zagotoviti učinkovitejši nadzor nad poslovanjem 
zasebnikov. Glede pavšalnega zneska davka pa zakon določa, da ta ne more 
biti višji, kot bi znašal po> veljavnih stopnjah odmerjeni davek od zneska, 
nad katerim se odmerja davek po dejanskem dohodku (82. in 87. člen). 

Pomembnejše dopolnitve so predložene glede stroškov. Tako naj bi se 
v prihodnje med stroške priznaval, pod v zakonu določenimi pogoji, tudi 
osebni dohodek zakonca in drugih družinskih članov, če ti dejansko delajo 
v gospodarski dejavnosti zavezanca, ter izplačila na podlagi pogodbe o delu, 
če je ta sklenjena v smislu veljavnih predpisov o zaposlovanju pri zasebnikih 
in je bil od takega dohodka plačan davek. Glede priznavanja amortizacije 
predlagamo, da se v merilu republike enotno urejajo tako način ugotavljanja 
vrednosti osnovnih sredstev kot stopnje. Glede na številne pojave izigravanja 
predlagamo, da se vrednost uvoženega blaga davčno upošteva v vrednosti, 
kot je navedena v carinski deklaraciji, enako načelo velja tudi glede vrednosti 
uvoženih osnovnih sredstev v zvezi s priznavanjem amortizacije (88., 89. in 
90. člen). 

Davčna osnova naj bi se namesto po plačani ugotavljala po fakturirani 
realizaciji, morebitni problemi, ki bi zaradi tega nastali, pa naj bi se reševali 
z institutom odloga plačila (87. člen). Kot že omenjeno, republika z zakonom 
občin ne omejuje pri določanju stopenj. Glede na to, da je v pristopu k do- 
ločanju stopenj potrebna vsaj minimalna enotnost, naj bi zakon določil do- 
hodkovne razpone, za katere občine predpišejo stopnje občinskega davka. 

Zakon vsebuje tudi določbo, da se v primerih, ko imata dva ali več 
zavezancev skupno obrtno delavnico1, njihov dohodek skupno ugotavlja, kar pa 
ne vpliva na položaj teh zavezancev, ker se davek odmerja vsakemu posebej 
v skladu z njegovim deležem. Taka rešitev naj bi prispevala k realnejšemu 
ugotavljanju dohodkov v primerih, ko se dejavnost opravlja v skupni delavnici 
(79. člen). 

Glede na neenotno prakso, ki je med drugim tudi posledica premalo 
precizne ureditve v zakonu, zaradi česar je prihajalo tudi do pojavov izigra- 
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vanja, predlagamo, da zakon jasno opredeli, kdaj se plačuje davek po odbitku. 
Ta davek naj bi se plačeval od kosmatih dohodkov in to samo tistih, ki jih 
določa zakon, ki naj bi tudi izrecno izključili možnost", da se na ta način 
obdavčujejo dohodki, doseženi z obrtno proizvodnjo (96. in 97. člen). 

Davek iz osebnega dohodka od samostojnega opravljanja intelektualnih 
storitev — Glede obdavčevanja intelektualnih in drugih negospodarskih storitev 
so predlagane podobne spremembe kot glede obrti, zato jih posebej ne obrav- 
navamo. 

Davek iz osebnega dohodka od avtorskih pravic, patentov in tehničnih 
izboljšav — Organizacije, ki združujejo ustvarjalce, so večkrat opozarjale na 
neustreznost sedanje ureditve in predlagale, da se normirani odstotek stroškov 
zviša. Predlagamo', da se zavezancem, ki se poklicno ukvarjajo z dejavnostjo, 
od katere se plačuje ta davek, omogoči obdavčitev po dejanskem dohodku, kar 
seveda pomeni, da bodo lahko uveljavljali vse stroške, ki so bili za dosego 
dohodka neogibno potrebni. Predlagamo razširitev oprostitve plačevanja davka 
od avtorskih pravic na vse primere, ko se nagrade posamezniku dajejo kot 
posebno družbeno priznanje, če jih dajejo organizacije, ki so v zakonu naštete. 
Med te organizacije na novo vključujemo tudi interesne skupnosti (114. in 118. 
člen). 

Glede stopenj tega davka zadržujemo dosedanjo ureditev, to je, da se 
strožje obravnavajo dohodki iz tako imenovanega komercialnega avtorstva (117. 
člen). V primerjavi z avtorji so davčno nekoliko strožje obravnavane osebe, 
na katere je bila avtorska pravica prenesena (115. člen). 

Davek na dohodek od stavb — Veljavni zakon pozna začasno oprostitev 
za nove stanovanjske hiše za dobo 25 let. Ker je namen te oprostitve, da 
občane stimulira k vlaganju sredstev v izgradnjo stanovanj, predlagamo, naj 
se davčna oprostitev v prihodnje prizna le graditeljem oziroma prvim lastnikom 
stanovanj; drugi in nadaljnji lastniki naj bi torej davek plačevali tudi v 
primeru, ko še ni potekel rok oprostitve. 

Začasna oprostitev naj bi se skrajšala od sedanjih 25 let na 10 let, kar 
sodimo, da je v skladu s stališčem, da je potrebno razvijati oblike obdavčevanja 
premoženja. V prehodnih določbah zakona je določeno, da se obe navedeni 
spremembi uveljavita takoj (127- člen). Oprostitev ni mogoče priznati za po- 
slovne prostore, četudi so v stanovanjski zgradbi, in tudi ne za počitniške hišice. 
Od teh se v vsakem primeru plačuje davek. 

Ker je dosedanja politika občin glede plačevanja davka od kmetijskih 
stanovanjskih zgradb zelo različna, predlagamo, da že zakon oprosti plačevanja 
davka od stavb kmetijske stanovanjske stavbe v krajih, ki so uvrščeni v tretjo 
in četrto skupino katastrskih občin, če so dohodki od kmetijstva osnovni vir 
preživljanja članov gospodinjstva in se stavba ne daje v najem (122. člen). 

Pri obdavčevanju stavb se načeloma priznavajo normirani stroški. Glede 
na poseben položaj stavb, s katerimi upravljajo stanovanjska podjetja, pa za 
take primere zakon predvideva upoštevanje dejanskih stroškov (126. člen). 

Davek na dohodek od premoženja in premoženjskih pravic — S tem dav- 
kom se obdavčuje občan, ki ima dohodek od nepremičnin, premičnin, drugega 
premoženja in premoženjskih pravic. Davek se plačuje tudi od dohodkov, če 
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lastnik v določenem roku proda nepremičnino in s tem doseže dohodek. Da se 
občanom zagotovi ohranitev vloženih sredstev, predlagamo', da se upošteva 
valorizacija vrednosti vloženih sredstev v skladu s splošnim porastom cen 
ustrezne vrste nepremičnine. Do obdavčitve bi torej praviloma prišlo le v 
primerih, ko je nepremičnina v času, odkar jo zavezanec poseduje, mimo 
vlaganj zavezanca samega pridobila na svoji vrednosti več, kot znaša splošni 
porast cen za tovrstne nepremičnine, ali pa je bila delno ali v celoti nabavljena 
s kreditom. Zavezancu se valorizirajo lastna vložena sredstva in že odplačani 
krediti, vendar slednji le od časa, ko so bili dejansko odplačani. Postavlja pa se 
vprašanje, ali je ob tako ozko postavljeni možnosti za obdavčitev še utemeljeno 
oprostiti davka tiste, ki nepremičnine prodajo zaradi spremembe zaposlitve ali 
upokojitve, zato predlagamo, da se oprostitev črta, oziroma variantno, da se 
zadrži, vendar v skladu z intencijami za njeno uvedbo jasneje formulira (132. 
člen). Z navedenimi rešitvami se, čeprav v omejenem, obsegu, uresničuje 
stališče, da je potrebno obdavčiti inflacijske dohodke. 

Davek na dediščine in darila — V ureditvi tega davka predlagamo nekatere 
pomembnejše spremembe, ki naj bi prispevale k ustreznejši obdavčitvi pode- 
dovanega ali v dar prejetega premoženja, hkrati pa bi davek dobil ustreznejšo 
socialno-ekonomsko funkcijo. K temu naj samo pripomnimo, da je z davčno 
politiko sicer možno, vendar v omejenem obsegu, vplivati na to problematiko, 
ker se osnovni in celoviti družbeni vpliv lahko zagotovi prek tire j ene zapuščin- 
ske zakonodaje. Po dosedanji ureditvi so se obdavčevale le prejete nepremičnine 
(in denarna darila zasebnopravnih oseb iz tujine). 

V prihodnje naj bi temu davku podlegale nepremičnine in pravice na 
nepremičninah, gotovina, vrednostni papirji in premičnine, katerih posamična 
vrednost presega 10 000 din (137. člen). 

Po predlogu opuščamo dosedanjo splošno oprostitev za dediče oziroma ob- 
darjence prvega dednega reda in bi torej tudi taki dediči oziroma obdarjenci 
plačevali davek, vendar po najnižjih stopnjah, ker se davčne stopnje določajo 
glede na stopnjo sorodstva. 

Predlagamo bistveno razširitev oprostitve v primeru dedovanja kmetijskih 
posestev. Dedič oziroma obdarjenec, ki podeduje ali dobi v dar kmetijsko 
posestvo in mu je kmetijstvo osnovni vir sredstev za preživljanje, naj bi bil 
namreč oproščen davka na dediščine in darila, ne glede na stopnjo sorodstva 
z zapustnikom oziroma darovalcem, edini pogoj je, da prevzame celotno, torej 
nerazdeljeno kmetijsko posestvo (139. člen). 

Da bi preprečili izigravanje, zakon za prevzemnika, ki pred potekom do- 
ločenega časa tako posestvo odtuji, predvideva naknadno obdavčitev. 

Predlagana je tudi dopolnitev, ki pomeni realizacijo stališča, da naj bo 
manj obdavčeno tisto podedovano premoženje, ki predstavlja za dediča njegovo 
eksistenčno osnovo. Za tako premoženje zakon šteje eno stanovanje, poslovni 
prostor oziroma proizvajalna sredstva in kmetijsko posestvo, vse pod dolo- 
čenimi pogoji. Olajšava se prizna tako, da se zavezancu davek odmeri po 
stopnjah, določenih za prvi bližnji dedni red (143. člen). 

Davek na določene premoženjske predmete — Ena osrednjih zahtev v raz- 
pravah o socialni diferenciaciji je, da je treba razviti oblike obdavčenja do- 
ločenega premoženja. V tem smislu so bila sprejeta tudi stališča na II. kon- 
ferenci ZK Slovenije- 



976 Priloge 

V skladu s tem so v zakonu predlagane določene rešitve, ki pomenijo 
prvi korak k uresničevanju sprejetih stališč. 

Poleg že uvedene obdavčitve cestnih motornih tovornih vozil predlagamo, 
da se uvede premoženjski davek na posest nekaterih premoženjskih predmetov, 
in to: strojev, orodja in inventarja, od posesti gozdov in motornih čolnov. Davek 
od proizvodnih sredstev bi plačevali le tisti občani, ki imajo sredstva večje 
vrednosti (izvzete so kmetijske proizvajalne naprave) in če s takimi sredstvi 
pridobivajo dohodek. Davek bi se plačeval po progresivnih stopnjah, ki pa bi 
bile minimalne. Zakon naj bi pooblastil občinske skupščine, da lahko lastnike, 
ki imajo taka sredstva na območjih, ki se po republiškem zakonu štejejo za 
manj razvita, oprostijo tega davka. 

Predlagani davek na posest gozdov naj bi plačevali le tisti lastniki gozdov, 
ki jim kmetijstvo ni osnovni vir sredstev za preživljanje pod pogojem, da 
njihov letni dohodek oziroma letni dohodek na člana presega znesek, ki je 
določen v zakonu. Zaradi raznolikosti gozdnih zemljišč in s tem povezane 
razlike v količini in vrednosti prirasta lesne mase predlagamo, naj bi lastniki 
ta davek plačevali v trikratnem, variantno petkratnem znesku katastrskega 
dohodka. 

Lastniki motornih čolnov naj bi davek plačevali glede na moč motorja. 
Zakon določa, da so zavezanci dolžni prijavljati premoženjske predmete, 

od katerih se plačuje ta davek. 

Davek na dohodek, dosežen z uporabo dopolnilnega dela drugih — Zakon 
v celoti povzema dosedanjo ureditev. 

Davek na dobitke od iger na srečo — Omenjeno je že bilo, da je bil davek 
urejen s posebnim zveznim zakonom, ker pa ga plačujejo le občani, naj bi ga 
v prihodnje urejal ta zakon. 

V celoti povzemamo dosedanjo ureditev, predlagamo le zvišanje zneska 
dobitkov, od katerih se davek ne plačuje, od 100 na 500 dinarjev. Neobdavčeni 
dobitek v sedanji višini je bil določen leta 1964 in smo mnenje, da ga je 
primerno zvišati na predlagani znesek. 

Davek na dohodek tujih oseb, dosežen z investicijskimi deli — Ta davek 
je bil doslej urejen z zveznim zakonom in je bil zvezni dohodek. V zakonu so 
v celoti povzete dosedanje določbe temeljnega zakona o prispevkih in davkih 
občanov. Ta davek z uveljavitvijo ustavnih amandmajev ureja republika in 
je republiški dohodek. 

Davek iz skupnega dohodka občanov — Glede opredelitve skupnega čistega 
dohodka zakon izrecno določa, da se v skupen čisti dohodek vštevajo vsi 
dohodki razen tistih, ki jih zakon izloča (177. člen). S spremembo se načeloma 
ne menjajo vrste dohodkov, ki se vštevajo v skupni čisti dohodek, je pa taka 
opredelitev preciznejša in trajnejšega značaja. 

Višino neobdavčenega zneska in zneska olajšave za vzdrževane družinske 
člane naj bi določala skupščina SRS in to tako, da bi se vsako leto posebej 
presojala ustrezno višine teh zneskov. Kot nova odbitna postavka naj bi po 
predlogu bila sredstva, ki jih je zavezanec vložil v nakup obveznic, če je rok 
za vračilo sredstev daljši od treh let. 
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Ker so davek od skupnega dohodka dolžni plačevati pod enakimi pogoji tudi 
kmetje, če presegajo določeno višino dohodka, zakon opredeljuje temeljne 
elemente ugotavljanja dejanskega dohodka od kmetijstva (178. člen). 

Davek od nenapovedanega dohodka — S tem davkom se obdavči občan, 
ki ne more dokazati legalnega izvora svojega premoženja. 

Predlagamo pomembnejše dopolnitve v postopku za odmero davka od 
nenapovedanega dohodka. Za zagotovitev družbenega nadzorstva nad izvaja- 
njem posebnega postopka naj bi občinske skupščine imenovale posebne ko- 
misije za ugotavljanje izvora premoženja. Te komisije bi na predlog davčnega 
ali. drugih v zakonu naštetih organov uvedle posebni postopek, postopek pa bi 
izvedel davčni organ. 

V tem podstopku je zavezanec dolžan dokazati, od kod mu sredstva in 
premoženje. Pred izdajo odločbe o odmeri davka bi komisija ob prisotnosti 
zavezanca in predstavnika davčne uprave opravila obravnavo, na kateri bi 
ocenila dokazno gradivo. Komisija bi se morala izreči o posameznih dokazih 
in navesti razloge, zaradi katerih posamezne dokaze sprejme ah odklanja. 
Nova je tudi določba, po kateri se povračila dejanskih stroškov, ki jih je 
zavezanec prejel v obdobju, na katerega se nanaša postopek, načeloma ne 
morejo upoštevati kot dohodek, razen, če zavezanec dokaže, da so bili dejanski 
stroški manjši od prejetih povračil. Po predlogu naj bi bili podatki o ugotov- 
ljenem nenapovedanem dohodku in odmerjenem davku, potem ko je odločba 
pravnomočna, javni. 

Sodimo, da bodo navedene dopolnitve bistveno prispevale k učinkovitej- 
šemu ugotavljanju vira imovine tistih občanov, katerih premoženje je v bi- 
stvenem nesorazmerju z njihovimi dohodki. 

Postopek za odmero davkov •— Med novostmi oziroma spremembami, ki 
so predlagane v postopku, naj omenimo naslednje: 

Občan, ki prične opravljati obrtno ali intelektualno dejavnost, mora pri- 
četek opravljanja take dejavnosti priglasiti davčni upravi. Ta prijava je 
obvezna, ne glede na to ali ima zavezanec potrebno dovoljenje za opravljanje 
dejavnosti. Ce zavezanec takega dovoljenja nima, mora davčni organ o tem 
obvestiti organ, ki je pristojen za izdajo takega dovoljenja. Zakon naj bi 
izrečno obvezoval davčne uprave k medsebojnemu obveščanju o podatkih, 
ki se nanašajo na davčne zavezance iz drugih občin. 

Glede na predvideno in nujno uveljavljanje avtomatske obdelave podatkov 
v davčni službi uvaja predlagani zakon institut začasne odmere davkov na 
podlagi davčnih napovedi, kar bi davčnim organom omogočalo racionalno 
uporabo elektronske tehnike in bistveno povečalo možnosti za temeljito in 
učinkovito kontrolo podatkov. S predlagano ureditvijo se načeloma ne menja 
način odmere. Zakon ta institut uvaja le kot možnost, za katero se občina 
lahko odloči. Tako se občina lahko odloči, da bo npr. odmero davka od skup- 
nega dohodka izvršila z začasnimi odločbami po vloženih napovedih, šele 
pozneje pa se bo preverjala pravilnost podatkov in za zavezance, pri katerih 
bodo ugotovljene razlike, se bodo izdale nove odločbe. Za vse ostale zavezance 
pa bo izdana začasna odločba po preteku enega leta dobila značaj dokončne 
odločbe. 

Obnova postopka je bila po davčnem zakonu možna v treh letih od nje- 
gove pravnomočnosti, po zakonu o splošnem upravnem postopku pa v petih 
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letih. Zaradi izenačitve s splošnim upravnim postopkom predlagamo podaljšanje 
takega roka na pet let. Predlagamo tudi novo odločbo, po kateri bi pod v 
zakonu določenimi pogoji pristojni republiški upravni organ lahko odpravil 
pravnomočno odločbo o odmeri davka. Po splošnem upravnem postopku se 
pravnomočna odločba, s katero je bil prekršen materialni zakon, lahko »raz- 
veljavi« v roku 1 leta, po predlogu se pa taka odločba lahko »odpravi« in to 
v roku dveh let. Samo razveljavitev odločbe v davčnih zadevah nima želenega 
učinka, ker razveljavi le pravne posledice od razveljavitve odločbe dalje- 

Sedanji zakon ni imel določb o odložitvi plačila davkov in o obročnem od- 
plačevanju. Glede na to, da se dohodek načeloma ugotavlja po fakturirani 
realizaciji, znani pa so problemi nelikvidnosti, kar ima posledice tudi na pravo- 
časnost plačil, ki jih prejemajo občani od družbenopravnih oseb, bi bilo potrebno 
uzakoniti možnost odloga plačila zapadlih davkov. 

Prisilna izterjava davkov — Prisilna izterjava davkov je bila doslej urejena 
le deloma v zakonu o prispevkih in davkih občanov, v glavnem pa v zakonu 
o prisilni izterjavi prispevkov in davkov občanov (Uradni Ust SRS, št. 11/65, 
11/67 in 40/68). Ne vidimo utemeljenega razloga, da je ta materija razdeljena 
na dva zakona in zato v predlogu tega zakona obravnavamo celotno materijo 
prisilne izterjave tako, da so na ustreznih mestih vključene v zakon tudi vse 
določbe zakona o prisilni izterjavi prispevkov in davkov občanov. 

Stroški za pismeni opomin, ki je pogoj za uvedbo prisilne izterjave, so bili 
doslej normirani v zakonu v višini 3 din, po predlogu pa se zvišujejo na 
5 din. Stroški za pot izvršilnega organa v zvezi z rubežem so sedaj določeni 
v znesku 8 dinarjev, po predlogu pa naj bi znašali 10 din. 

Po veljavnih določbah zakona je davčni dolg lahko deloma ali v celoti 
odpisal občinski svet za finance na predlog davčne uprave, če bi se z izterjavo 
dolga ogrozilo preživljanje zavezanca in njegovih družinskih članov. Predlagana 
je dodatna določba, da lahko svet sklene, da se davčni dolg zavaruje z vknjižbo 
zastavne pravice na zavezančevi nepremičnini. 

Po veljavnem zakonu je bilo poroštvo za plačilo davkov možno zahtevati 
v primeru, ko občan zaprosi za obrt, ne pa tudi, ko že opravlja dejavnost in 
je nereden plačnik. Poleg tega je lahko občinska skupščina predpisala poroštvo 
le za posamezne kategorije obrtnih dejavnosti ne glede na to, ali gre za dobre 
davčne plačnike ali za take, ki svojih davčnih obveznosti ne izpolnjujejo v redu. 

Po predlogu naj bi zakon omogočil občinskim skupščinam uvedbo poroštva, 
in to tako-, da bi predpisale merila, kdaj lahko davčni organ od davčnega dolž- 
nika zahteva poroštvo. V primeru, če dolžnik poroštva ne zagotovi, se mu lahko 
odvzame dovoljenje za opravljanje dejavnosti za čas do 3 let. 

Zakon naj bi dal splošno pooblastilo republiškemu sekretarju za finance, 
da izdaja strokovna navodila o izvrševanju odmere in izterjave davkov in 
o vodenju evidenc. Tako pooblastilo je potrebno, da se bo lahko poenotil sistem 
odmere in vodenja evidenc, kar je danes po občinah zelo različno. 

Kazenske določbe — V kazenskih določbah predloženega zakona so sank- 
cionirane kot prekršek vse kršitve določb, s katerimi zakon nalaga občanom 
določene obveznosti zaradi odmere davkov. Nevložitev davčne napovedi doslej 
ni bila sankcionirana kot prekršek, temveč se je zaradi tega predpisoval le 
za 5 % ali 10 %> povečani davek. Po predlogu naj bi ta zakon tudi to sank- 
cioniral kot prekršek, vendar le, če zavezanec tudi na poziv ne vloži davčne 
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napovedi. Predlagano je pomembnejše zvišanje zagroženih sankcij zaradi kršitve 
davčnih predpisov, vzporedno s tem pa bo seveda potrebno zagotoviti, da se bo 
večja ostrina v kaznovanju pokazala tudi v praksi. Zelo je zaostrena sankcija 
za primere, ko zavezanec napove manjše dohodke ah jih ne napove oziroma ne 
napove premoženja, od katerega se plačuje davek. V takem primeru se kaznuje 
v višini enkratnega do desetkratnega zneska utajenega davka. Bistveno ostrejše 
so tudi sankcije za kršitve davčnih predpisov, ki jih storijo odgovorne osebe 
v organizacijah. Davki se načeloma odmerjajo po predpisih, ki so veljali tedaj, 
ko je davčna obveznost nastala. To načelo je razen že omenjene izjeme pri 
stavbah sprejeto tudi v predlaganih prehodnih določbah. Pač pa naj se po 
predlogu nove določbe o postopku uporabljajo v vseh zadevah, ki se bodo 
obravnavale po uveljavitvi tega zakona. 

Ker je bilo na podlagi temeljnega zakona o prispevkih in davkih občanov 
izdanih po zveznih organih več dopolnilnih predpisov k zakonu in ker ni mogoče 
teh predpisov, ki so še vedno aktualni, tako hitro nadomestiti z republiškimi 
predpisi, zvezni predpisi pa prenehajo veljati konec leta, so v predlogu zakona 
ti zvezni predpisi našteti z določbo, da se bodo še nadalje uporabljali in to do 
sprejetja ustreznih republiških predpisov, najdlje pa do 31. 12. 1972. 

MNENJA, STALISCA IN PREDLOGI 
DELEGATOV OBClN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegat mesta Ljubljane so na svojem 
17. zasedanju v skupščini SR Slovenije dne 14. 12. 1971 obravnavali osnutek 
zakona o davkih občanov, ki ga je skupščini predložil v obravnavo izvršni svet. 

V razpravi so sodelovali delegati občin Brežice, Celje, Gornja Radgona, 
Grosuplje, Kamnik, Krško, Maribor, Mozirje, Ptuj in Trebnje. 

Na podlagi 3. točke VII. ustavnega .amandmaja in 14. člena odloka o začasni 
ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov 
občin v skupščini SR Slovenije pošilja skupina za oblikovanje stališč, izvoljena 
na zasedanju, ta stališča republiškemu zboru in enotnemu zboru delovnih 
skupnosti skupščine SR Slovenije, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega 
amandmaja kot pristojna zbora obravnavata in zavzameta do njih svoje stališče. 

V načelni in splošni razpravi delegatov občin sta bili pozdravljeni pobuda 
in pripravljenost predlagatelja za pripravo osnutka zakona, zlasti pa njegova 
prizadevanja za zagotovitev večje enotnosti pri oblikovanju davčne politike ob 
potrebni samostojnosti občine. Ob tem je bila dana sugestija, naj bi se — mimo 
republike — tudi vsi drugi dejavniki na tem področju angažirali za zagotovitev 
potrebne enotnosti. Ugotavljali so tudi, da so bile pri pripravi osnutka v pre- 
cejšnji meri upoštevane dosedanje pripombe, sugestije in predlogi občin. (De- 
legati občin Brežice, Celje, Gornja Radgona, Krško, Maribor, Mozirje.) 

Ob tem so bile izrečene tudi nekatere splošne pripombe k osnutku. Ugotov- 
ljeno je bilo, da je obdavčevanje na področju kmetijstva ostalo v bistvu tako, 
kot je bilo doslej. (Brežice, Grosuplje.) Zakon naj bi na tem področju posebej 
urejal tudi problematiko kmečkega turizma (Gornja Radgona), uredil pa naj 
bi tudi obdavčitev kmetijskih zemljišč, ki jih dajejo kmetijske organizacije 
v zakup zasebnim kmetom. (Trebnje.) 
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Pripombe k posameznim členom, 

14. člen: Predlagano je bilo, da se ta člen črta, ker je nemogoče postavljati 
analogne zahteve glede republiških zakonov. Prav pa bi bilo, da se volivci 
s predlogi takih odlokov na ustrezen način seznanijo. (Kamnik, Maribor, Mo- 
zirje, Ptuj.) 

28. člen: Predlog o obvezi vodenja poslovnih knjig zavezancev, ki imajo 
letno več kot 25 000 din davčne osnove, je ustrezen in je zato treba črtati 
predloženi varianti v tem členu ter variante v členih 81, 85, 86 in 103. (Kamnik, 
Brežice, Trebnje.) 

32. člen: Člen naj bi se dopolnil tako, da bi že zakon nalagal delovnim 
organizacijam, kaj naj naredijo, da ne bi bilo potrebno administrativno za- 
htevati davčnemu organu še od delovnih organizacij oziroma drugih zave- 
zancev podatkov v zvezi z odmero. (Kamnik.) 

47. člen: Predlagano je bilo, da se med pogoje za oprostitev plačila davka 
iz delovnega razmerja vključi tudi oprostitev davka iz osebnega dohodka iz 
delovnega razmerja za delavce na novo odprtih delovnih mestih v delovnih 
organizacijah, ki vlože sredstva v nove gospodarske objekte, ali v razširitev 
oziroma modernizacijo objektov na manj razvitih območjih. (Trebnje.) 

61. člen: V zvezi s prvim odstavkom je bilo predlagano, naj bi že zakon 
določil, ah naj bodo stopnje progresivne ah proporcionalne. (Kamnik.) 

Izraženo je bilo mnenje, da tretji odstavek tega člena (zlasti v povezavi 
s sedmim odstavkom) ni ustrezen. Nesprejemljivo je, da bi bil del občanov 
v določeni katastrski občini oškodovan na račun drugega dela, še manj spre- 
jemljivo pa je, da bi bil del katastrske občine glede na preostali del malo 
obdavčen in bi s tem še večali socialno razlikovanje. Zaradi tega je bilo 
predlagano, da bi ta člen spremenili tako, da bi dopustil skupščinam občin 
določitev stopenj občinskega davka po posameznih območjih v občini brez 
vezave na meje katastrskih občin. (Grosuplje.) 

67. člen: V zvezi s tem členom je bilo največ razprave v zvezi z olajšavami 
zaradi elementarnih nezgod. Opozarjali so na primere, da so v posameznih 
predelih zaradi toče in drugih nezgod popolnoma uničeni posamezni pridelki, 
ki pomenijo edino možnost, da jih kmetje vnovčijo in s tem dobijo nujna 
sredstva za preživljanje, pa se olajšava ne prizna, ker celotna škoda ne znese 
10 ali 20 % davčne osnove. Zato je bilo predlagano, da se olajšava veže na 
primere, ko je zaradi nezgod in bolezni ter škodljivcev zmanjšan dohodek na 
posamezni parceli za najmanj 25 odstotkov. (Brežice, Krško.) 

Po drugem predlogu pa naj bi zadržali sedanji odstotek (20), ker bi bili 
sicer stroški za oceno škode nesorazmerni z njeno vrednostjo. (Gornja Radgona, 
Maribor, Ptuj.) 

69. člen: Predlagano je bilo, da se olajšava prizna za vsakega, ne le za 
drugega otroka. (Maribor.) 

74. člen: Predlagano je bilo, da bi se neobdavčeni dohodek povečal za 
200 din, ker bi bil sicer davek v nesorazmerju s stroški odmere. (Nova Gorica, 
Trebnje.) Po drugem mnenju pa je predvidena ureditev ustrezna, ker se na ta 
način lahko obdavčijo tudi lastniki vikendov. (Brežice.) 

Predlagano je bilo, da se začetek četrtega odstavka tega člena glasi: »Za 
sredstva, vložena v preusmeritev, intenzifikacijo in modernizacijo gospodarstva 
se štejejo sredstva ...«. (Ptuj.) 
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V zvezi z zadnjim odstavkom tega člena je bilo izraženo mnenje, naj bi se 
oprostitev nanašala tudi na osebni dohodek iz gozda. (Mozirje.) 

77. člen: Predlagano je bito, da se drugi odstavek tega člena glasi: »Davek 
od obrtnih dejavnosti plačujejo tudi tisti proizvajalci kmetijskih proizvodov, 
ki ji kmetijska dejavnost ni glavni poklic in se ukvarjajo s proizvodnjo za trg«. 
Praksa namreč kaže, da se zadnja leta pojavljajo kot kooperanti raznih kmetij- 
skih delovnih organizacij tudi nekmetje in tudi celo v dokaj velikem obsegu. 
Njihov dohodek neredko presega dohodek srednjega kmečkega gospodarstva 
v izmeri 5 do 10 ha površine. (Ptuj.) 

81. člen: Zadnji stavek (»če občinska skupščina-..«) naj bi se črtal glede 
na potrebo po enotnejši davčni politiki in onemogočanju špekulacij. (Celje, 
Kamnik.) 

89. člen: V zvezi s 3. in 4. točko prvega odstavka je bilo postavljeno 
vprašanje, ah zakon dopušča kategorijo občanov, ki ne plačuje nobenih davkov. 
Zato je treba ustrezno obdavčiti tudi njihov dohodek. (Gornja Radgona, Celje, 
Maribor, Nova Gorica.) 

Konkretno pa je bilo predlagano, naj bi se 3. točka glasila: »Osebni do- 
hodek, ki ga določi občinska skupščina s posebnim odlokom, ki pa ne sme 
presegati s kolektivno pogodbo dogovorjene ustrezne stroke in stopnje strokovne 
izobrazbe.« (Maribor.) 

Po drugem predlogu pa naj bi bil dohodek družinskega člana obdavčen, 
vendar po najnižji lestvici, ki ustreza obrtni dejavnosti. Davčni zavezanec kot 
nosilec obrtnega dovoljenja pa naj bi bil obdavčen po progresivni stopnji na 
dohodek, ki ga ustvarita oba zavezanca skupaj. (Gornja Radgona.) 

Izraženo je pa bilo tudi mnenje, da je pravilno, če se zakonec na tem mestu 
oprosti plačevanja davka, vendar pa bi moral plačati predvideno stopnjo pri- 
spevka iz osebnega dohodka (morda v višini 1,5%). (Brežice.) 

93. člen: V zvezi z lestvico1, ki je predlagana v tem členu, je bito izraženo 
mnenje, da bi naj upoštevala zneske do 100 000 din, začela pa pri 25 000 namesto 
pri 30 000. Isto velja tudi za lestvico v 105. členu. (Celje, Mozirje.) 

V zvezi z davki iz samostojnega opravljanja obrtnih in drugih dejavnosti 
je bilo v razpravi izraženo mnenje, da dosedanji zakon določa, da mora občan, 
ki želi opravljati obrtno dejavnost, poleg ostalega predložiti tudi potrdilo 
o plačanih obveznostih; enako je tudi za registracijo cestno-motornih vozil. 
Osnutek tega ne predvideva, čeprav je tako določilo nujno tako za nove obrti 
kot za tiste, ki se preseljujejo, s svojo obrtno dejavnostjo. Evidentiranje ra- 
čunov bi tudi v prihodnje moralo ostati, ker je davčni službi potrebno, da lahko 
spremlja promet in na podlagi tega predpisuje akontacije. Pač pa bi bito nujno 
potrebno urediti v ustreznih predpisih, da morajo biti obveznosti poravnane ne 
v posebnem izplačilu po zavezancu, ampak da mora biti obveznost, ki izvira 
iz registracije, poravnana v roku 15 dni po predložitvi registriranega računa, 
ne glede na to, ali bo zavezanec dobil razliko plačano kasneje. (Brežice.) 

127. člen: V zvezi z znižanjem dobe za oprostitev od davka (od 25 na 10 let) 
je bilo izraženo mnenje, da gre za prevelik skok, ki utegne destimulativno 
vplivati na gradnjo individualnih stanovanj. (Mozirje.) Po drugem mnenju 
pa zaostritev ne bi smela veljati za nazaj, temveč le za nove zavezance. (Ma- 
ribor.) 

134. člen: Izraženo je bito mnenje, da naj se varianta vključi v besedilo 
tega člena, s tem da se na koncu doda besedilo: ». . .v enem letu po upokojitvi 
ali premestitvi.« Tudi izraz »upokojitve« ne zadošča, ker lastnik takoj ne more 
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prodati stavbe, niti se preseliti v drug kraj, zato naj bodo določena natančnejša 
merila. (Ptuj). 

142. člen: V zvezi s prvim odstavkom je bilo izraženo mnenje, da je nje- 
gova intencija sprejemljiva. Glede na to, da pridobitelj kmetijskega zemljišča 
največkrat sam ne more vplivati na to, da bi dobil celotno posestvo, pa bi 
bilo treba oprostitev vezati na pogoj, da pomeni zavezancu kmetijstvo osnovni 
vir za preživljanje ter obenem oprostitev razširi na dediče prvega dednega 
reda. (Nova Gorica, Trebnje.) 

150. člen: Predlagano je bilo, da se drugi odstavek tega člena črta, ker 
bi bilo prav, da plačujejo davek na določene premoženjske predmete tudi 
občani, ki imajo v posesti gozdno zemljišče. (Trebnje.) 

151. člen: Oprostitev obveznosti plačevanja davka od vozil, ki se štejejo 
za kmetijsko proizvajalne naprave, bi bilo treba vezati na pogoj, da se z njimi 
ne ustvarja dohodek izven kmetijstva. (Celje.) 

175. člen: V zvezi s poglavjem, ki ureja davek iz skupnega dohodka ob- 
čanov, je bilo v razpravi izraženo mnenje, da je izredno pomembno kot instru- 
ment za odpravljanje pretiranih socialnih razlik. Zaradi tega bi kazalo davčno 
politiko na tem področju zaostriti, posebno pa bi bilo treba spremeniti 175. člen, 
tako da bi postalo zavezanec gospodinjstva, namesto občana, osnova pa naj 
bo poprečni dohodek na enega člana gospodinjstva. Ustrezno bi bilo treba 
spremeniti tudi ostale člene, pri čemer pa ne bi smeli biti preveč širokogrudni. 
(Grosuplje.) 

189. člen: V zvezi s komisijami pri občinskih skupščinah, ki naj bi nadzirale 
postopek pri odmeri davka od nenapovedanega dohodka, je bilo izraženo 
mnenje, da gre pri tem za zelo zahtevno in delikatno delo in je vprašanje, kje 
poiskati ljudi, ki bodo hoteli prevzeti funkcijo v komisiji. Po drugi strani pa 
imajo davčni organi, davčna inšpekcija in pa davčne službe že sedaj določene 
pristojnosti na tem področju ter se zato postavlja vprašanje, ali je res potrebno 
formirati še tako komisijo. (Mozirje.) 

204. člen: V zvezi s tem členom (in analogno tudi s členom 278) je bilo izra- 
ženo mnenje, da ni pravilno, da so izpuščene sankcije glede zavezancev, ki ne 
vlože davčne prijave — čeprav bi bili sicer davka oproščeni zaradi nepreskrblje- 
nih družinskih članov — že zaradi evidence o dohodkih. (Gornja Radgona.) 

219. člen: Glede na to, da je besedilo tega člena po vsebini enako besedilu ■ 
35. člena osnutka zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic, bi 
kazalo na tem mestu smiselno upoštevati še besedilo 36. člena omenjenega 
zakona, ki bi se glasilo: »Pravnomočna odločba o odmeri davka se sme v treh 
letih od njene pravnomočnosti tudi uradno spremeniti, če se ugotovi, da so bili 
nepravilno v korist ali škodo davčnega zavezanca uporabljeni predpisi, ali če 
se ugotovijo računske pomote.« (Celje.) 

221. člen: Predlagano je bilo, da se v tem členu posebej določi, da je go- 
spodarska organizacija dolžna najkasneje v 30 dneh po prejemu fakture od 
obrtnika plačati odtegnjene davke. (Gornja Radgona.) 

227. člen: V zvezi s tem členom je bilo postavljeno vprašanje, aH se 
zavezancu zaračunavajo redne obresti, če je oproščen plačevanja zamudnih 
obresti. (Celje.) 

Po drugem mnenju pa je člen premalo preciziran oziroma ne ureja vseh 
situacij. Konkretno je bilo omenjeno, da zakon glede kmeta, ki nima dohodkov 
zaradi nesreče, ki ni elementarna nezgoda (pogin živine ali kaj podobnega), 
ne daje potrebnega pooblastila davčnemu organu, da mu lahko dovoli obročno 
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plačevanje. V zvezi z drugim odstavkom pa so menili, da bi bilo ustrezneje, če 
bi namesto brezobrestnega kreditiranja zavezanca takim zavezancem določili 
nižjo obrestno mero. (Gornja Radgona.) 

230. člen: V zvezi z drugim odstavkom tega člena je bilo izraženo mnenje, 
da ni pravilno, ker onemogoča poseg v premoženje in dohodke zavezančevega 
zakonca in članov družine, ker pogosto zavezanec namenoma prenaša svoje 
premoženje na zakonca, da bi se izognil plačilu davka- Zato naj bi zakon 
omogočil za prisilno izterjavo davka od kmetijstva seči tudi na premoženje 
in dohodke vseh članov gospodinjstva (Celje) oziroma naj se poseg omogoči 
tudi glede davkov na samostojno obrtno dejavnost in sicer za zavezančevega 
zakonca ali druge člane gospodinjstva, za katere ni mogoče dokazati, da jim 
dohodki ali premoženje izvirajo iz drugih virov. (Trebnje.) 

263. člen: Namesto občinske skupščine naj bi o odpisih davčnih zavezancev 
odločal svet občinske skupščine, ki je pristojen za finance. (Krško, Kamnik.) 

St.: 422-5/771 
Ljubljana, 16. 12. 1971 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun ter odbor za družbenopolitični sistem in 
notranjo politiko sta na skupni seji 10. decembra 1971 obravnavala osnutek 
zakona o davkih občanov, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet 
s predlogom, da ga obravnava v smislu določb 294. člena poslovnika skupščine 
SR Slovenije po skrajšanem postopku. 

Odbora sta se strinjala s predlogom, da se zakon obravnava po skrajšanem 
postopku kot osnutek zakona. 

Za izvajanje zakona o davkih občanov je treba tudi ob tej priliki še 
posebej poudariti nujnost uvedbe ustreznih davčnih služb, ki bi morale učinko- 
vito, neodvisno, dosledno in z. ustrezno strokovnostjo opravljati vse potrebno 
delo na področju davkov. Brez te službe tudi najboljši zakon ne bo dal v 
praksi tistega, kar pričakujemo. Neodvisnost in zainteresiranost davčnih služb 
sta med bistvenimi elementi za izvajanje zakona, za kar so zainteresirane 
republika, vse občine in pošteni občani. 

V načelni razpravi odbora nista imela pripomb, v razpravi po členih pa 
dajeta naslednje pripombe in predloge: 

K 8. in 9. členu: Člena sta povzeta po ustavnih amandmajih. Po mne- 
nju odborov bi ju lahko tudi izpustili. Kolikor pa ostaneta, potem naj se v 
9. členu črta besedilo: »Kadar je to nujno«. Odbora sta bila namreč mnenja, 
da mora biti sodelovanje stalna praksa, ne pa samo, kadar je to nujno, pri če- 
mer pa niti ni navedeno, kdaj je to nujno. 

K 10. členu : Člen bi bilo treba dopolniti z določbami o tem, kako je v 
primeru, če davčni zavezanec umre med letom. Načelno je jasno, da se davek 
poravna iz zapuščine, v praksi pa to vprašanje ni rešeno. Poslovno leto je treba 
zaključiti, vprašanje je, komu se vroči, odmerna odločba, iz česa se davčna 
obveznost krije v raznih primerih. 

K 14. č 1 e n u : Po mnenju odborov je nesmisel, da se daje na zbor vo- 
livcev nekaj, o čemer volivci ne morejo odločati. O variantah se volivci lahko 
izrekajo, vprašanje pa je, kako je to glede davkov sploh. Po mnenju odborov 
naj se ustreznost tega člena preveri z ustavo. 
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K 16. členu : Drugi odstavek je odveč in ne ustreza dejanskemu stanju, 
ker družbenega plana trenutno niti nimamo. Zato naj se drugi odstavek črta, 
ustrezno pa dopolni prvi odstavek, da se stopnje davkov predpisujejo pravi- 
loma za več let v skladu s smernicami, začrtanimi v ekonomski politiki. 

K 19. č 1 e n u : Po mnenju obeh odborov je vprašanje, če je tretji odstavek 
primeren in če ustreza. Imamo namreč dokaj različno situacijo po posameznih 
občinah in prav lahko so nekateri davki povsem nepomembni za občino, za 
republiko pa so pomembni. Enostranski sprejem davčnih oprostitev in olajšav 
bi lahko pomenil tudi večji izpad sredstev za republiko in zato verjetno ne 
kaže uzakonjevati takega avtomatizma. 

K 28. členu : Črtata naj se obe varianti, ker je znesek 25 000 dinarjev 
dokaj nizek — seveda ob pogoju, da je cenzus tudi v praksi odsev dejanskega 
stanja. 

K 38. členu: Odbora se strinjata s pripombo predstavnika gospodarske 
zbornice, da se 10. točka, s katero se uvaja davek, dosežen z uporabo dopol- 
nilnega dela drugih, ponovno prouči. Materialno v proračunu dohodek od tega 
davka ne pomeni veliko-, stanje, kakršno je, pa prav zaradi velikih razlik, ki 
so med posameznimi občinami tudi 12-kratne, povzročajo nerazpoloženje. 

K 44. č 1 e n u : Prav gotovo zaradi specifičnosti ne morejo veljati enake 
stopnje za vse, ob čemer pa je vprašanje, če je v okviru obstoječega davčnega 
sistema možno uzakoniti večjo objektivnost glede obdavčenja, na primer po 
dejavnostih, po panogah itd. Vsekakor pa je treba to vprašanje proučiti in če 
ne prej, uvesti z novim davčnim sistemom, ki je v pripravi in ki bo uveljavljen 
v letu 1972. 

K 57. č 1 e n u : V praksi se spremembe v klasifikaciji in v boniteti zem- 
ljišč le težko uveljavljajo v katastru. Tako se spremembe glede katastrskega 
dohodka zavlačujejo, ležijo v predalih. Zato bi moral zakon vsebovati tudi 
določbo, od katerega datuma se pri obdavčevanju upoštevajo spremembe katastr- 
skega dohodka. 

K 61. členu : Dejstvo je, da so po posameznih občinah različne težave 
glede delitve znotraj katastrskih občin, zaradi česar prihaja do dokajšnjih razlik 
med posameznimi občinami. Občinam je treba dopustiti možnost te razdelitve 
znotraj katastrske občine, ki jo morajo katastri na podlagi sprejetih odlokov 
občinskih skupščin tudi izvesti. Pri teh delitvah naj obvezno že na podlagi 
zakona sodelujejo tudi krajevne skupnosti. Delitev znotraj katastrskih občin 
naj bo uradna, izvedena v katastru, ne pa samo davčna. 

K 67. členu: Drugi odstavek bi bilo treba spremeniti in dopolniti 
tako, da ne bi baziral le na zmanjšanju v primerjavi s celotnim katastrskim 
dohodkom, vezanim na eno leto, pač pa na škodi na določeni parceli za vsak 
primer posebej. Oprostitev oziroma olajšavo je ob predlaganih določilih le 
težko uveljaviti; predlagana sprememba bi bila pravičnejša za kmeta. 

K 69. členu: — V prvi vrsti prvega odstavka naj se črta besedilo1: 
»več kot enega«, ker je cenzus že tako nizek. 

— V drugem odstavku naj se v skladu s spremembo v prvem odstavku 
spremeni besedilo zadnjega stavka, tako da se glasi: »Ce so v takem gospo- 
dinjstvu za delo nezmožni družinski člani, se za vsakega člana ob pogojih 
iz prvega odstavka prizna tudi 10% olajšava.« 

■—• V zadnjem odstavku naj se na koncu doda besedilo: »Za nezmožne za 
delo po tem členu se štejejo tudi invalidne osebe. Olajšava se prizna v raz- 
merju s stopnjo invalidnosti.« 
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K 70. členu: — V točki 1. naj se »50 zamenja z »80%«. 
— V točki 2. naj se stopnja »30 %« zamenja s stopnjo »50 %«. 
— V točki 3. naj se četrta in peta vrsta zamenjata z naslednjim bese- 

dilom: »...nem trajanju od 9. 9. do 13. 10. 1943 pa do 1. januarja 1945, se 
odmerjeni davek zniža za 20 fl/o, kmetom-borcem po 1. januarju 1945 in kmetom 
s priznanim dvojnim štetjem let pa za 10%.-« 

— Za tretjim odstavkom naj se vstavi nov odstavek v naslednjem besedilu: 
»Pravica do olajšave pripada tudi tedaj, kadar zakonec lastnika kmetijskega 
zemljišča lahko uveljavi olajšave po prej navedenih točkah iz tega člena.« 

K. 72. členu: Olajšave oziroma oprostitve naj se razširijo tudi na ko 
operante v gozdarstvu. 

K 81. členu: Ustrezno predlogu k 28. členu naj se črtata obe varianti. 
K 82. č 1 e n u : Črtata naj se obe varianti. 
K 85. č 1 e n u : Črtata naj se obe varianti. 
K 86. č 1 e n u : Črtata naj se obe varianti. 
K 88. členu : Za 88. členom naj se vstavi nov člen, s katerim naj bo 

uzakonjeno, da se davčna osnova zmanjša tudi za vse plačane dajatve in pri- 
spevke, ki jih občinska skupščina z odlokom ali samoupravnim dogovorom 
uvede za namensko financiranje splošnih potreb v občini. V drugem odstavku 
novega člena naj bo uzakonjeno, da se davčna osnova zmanjša tudi za vse 
dotacije in volila kulturnim, humanitarnim, vzgojnim, zdravstvenim, otroško- 
varstvenim, šolskim in drugim organizacijam, ki delujejo in skrbijo za ustrezno 
raven tovrstne splošne porabe. Da se tovrstni prispevki odštejejo od davčne 
osnove, predlagata tudi skupščini občin Domžale in Litija, ki navajata tudi, 
da negativnih finančnih posledic za občino ne bo, ker znesek, ki ga obrtnik 
plača, predstavlja vir za pokrivanje potreb družbenopolitične skupnosti. 

K 91. členu: Pri reviziji zakonodaje naj se prouči mesto prispevkov za 
socialno zavarovanje zavezanca in njegovih družinskih članov, ki se na osnovi 
9. točke tega člena ne upoštevajo pri ugotavljanju stroškov. 

K 92. členu : V drugem odstavku naj se zaradi večje jasnosti v 6. vrsti 
vejica nadomesti z besedico »in«, v 7. vrsti pa naj se besedilo »in s primerjavo« 
zamenja z besedilom »ali s primerjavo«. 

K 94. členu : Pri zadnjem odstavku je treba postopek — upoštevajoč 
določbe 29. člena ■— izpeljati do konca, samo odrekanje verodostojnosti je po 
mnenju odbora premalo. 

K 103. členu : Crtati obe varianti. 
K 104. členu : Drugi odstavek vnaša izjemo, da se pri odvetnikih šteje 

za celoten dohodek znesek prejetih plačil, ne pa fakturiranih. Glede na izjemo 
je utemeljiti, ali gre res za specifičnost v tej dejavnosti v primerjavi z ostalimi 
ali je potreben tak način obravnavanja. 

K 105. členu : Odbora sta obravnavala tudi predlog odvetniške zbornice 
Slovenije, ki predlaga, da se za 105. členom doda nov člen naslednje vsebine: 

»Davek od intelektualnih storitev za delavce, ki opravljajo intelektualne 
storitve kot družbeno službo, ne more presegati davka od osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja do osnov, ki so enake najvišjim osebnim dohodkom 
podobnih intelektualnih delavcev v delovnem razmerju, določenim za oprav- 
ljeno delo v polnem delovnem času s splošnimi družbenimi dogovori in samo- 
upravnimi sporazumi. 



986 Priloge 

Od razlike osebnega dohodka intelektualnih storitev nad to osnovo se 
odmeri davek po stopnji, ki velja za dejanski osebni dohodek od intelektualnih 
storitev.« 

Odbora se načelno strinjata s predlogom odvetniške zbornice, da se to 
uveljavi samo za službe posebnega družbenega pomena. Vendar pa je treba — 
če bo predlog vključen v zakon — vedeti, da gre za izjemen status delavcem, 
ki opravljajo, posebno družbeno službo, sicer bi bilo realno pričakovati, da 
bodo tudi drugi zahtevali podobne ali enake spremembe oziroma olajšave. 
Predstavnik zbornice je opozoril na razlikovanje med fizičnim in intelektualnim 
delavcem, ki se uveljavlja s predlaganim dopolnilom. 

Predlog odvetniške zbornice je sprejemljiv le ob pogoju, da se odvetništvo 
upošteva kot posebna družbena služba. Po 105. členu tega zakona se z davkom 
obdavčijo tudi intelektualne storitve občanov, ki nimajo dovoljenja za oprav- 
ljanje teh storitev (zdravniki, stomatologi, dentisti in drugi). To pa hkrati 
nalaga davčnim službam obveznost, da pristojnim organom pregona in sojenja 
prijavijo vse, ki take storitve opravljajo. 

K 117. členu : — V drugem odstavku je treba zamenjati 107 s 105. 
— Proučiti, ali je treba pevce zabavne glasbe posebej navesti, na primer 

v 3. točki, skupaj z artisti, plesalci itd., ali pa so zajeti v okviru 4. točke. 
K 132. členu: Vprašanje stoškov ni povsem precizno opredeljeno. 
K 134. členu : Varianta naj se črta. 
K 137. členu : — Po posamičnem mnenju, izraženem na seji, je cenzus 

10 000 dinarjev previsok in bi morali upoštevati že premoženjske predmete z 
nižjo vrednostjo. 

— Prouči naj se primernost tretjega odstavka člena. 
K 143. členu : Razčistiti je treba vprašanje nujnih deležev, izplačanih 

v denarju pri dedovanju v kmetijstvu, če je bila dana davčna olajšava za 
tistega, ki je posestvo prevzel. 

K 150.členu: — Točka 3 v prvem odstavku naj se glasi: »motorne čolne 
in druge plovne objekte, razen plovnih objektov na vesla.«. Pojem motornega 
čolna je namreč dokaj neprecizen, ker nastaja vprašanje vključitve jadrnic, 
jaht, gliserjev itd. 

— K 2. točki je bilo izraženo mišljenje nekaterih članov odborov, da ni 
prav, da se stroji, orodje in inventar še posebej obdavčujejo, ker predstavljajo 
sredstvo za pridobivanje dohodka, dohodek pa je že tako obdavčen po drugih 
osnovah. Enaka pripomba velja k 3. točki, na primer za ribiške čolne ribičev 
v primerjavi s čolni za razvedrilo in zabavo. 

— V drugem odstavku naj se v drugi vrsti za besedo »posedujejo« vstavita 
besedi »vinograde ali«. Gre namreč za posebno obdavčitev vinogradov, katerih 
lastniki so nekmetje. Število vinogradov, ki so v lasti nekmetov, se širi, ponekod 
se porajajo celo že viničarski odnosi. Zato naj se ti vinogradi v lasti nekmetov 
ustrezno obdavčijo1. 

K 151. členu : — V prvem odstavku izraz »se štejejo« ne ustreza v 
celoti, ker ni bistvo v tem, kaj se šteje za kmetijsko proizvajalno napravo, 
ampak v tem, za kaj se uporablja, na primer traktor ali traktor s prikolico. 
Morda na koncu stavka dodati besedilo: »in se uporabljajo za kmetijsko proiz- 
vodnjo 

— V drugem odstavku ali pa v posebnem odstavku je treba določiti osnove 
za druge plovne objekte, na primer jadrnice. 
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K 154. členu : — Vprašljiva je primernost razmeroma visokih vred- 
nosti. Prouči naj se ustreznost, da bi se namesto vrednosti 100 000 vnesla vred- 
nost 50 000 in namesto vrednosti 10 000 dinarjev znesek 5000 dinarjev. 

— Na koncu drugega odstavka naj se doda besedilo: »in se uporabljajo 
za kmetijsko proizvodnjo.« 

K 181. členu: Ponovno je bil sprožen predlog, o katerem je že tekla 
razprava v prejšnjih letih, da bi olajšave za vzdrževanega družinskega člana 
določale v absolutnem znesku obračunskega davka, ki bi se odštel od davka, 
kakor bi bil izračunan brez olajšav, ne pa da je odbitek od davčne osnove. Gre 
namreč za to, da olajšava za vzdrževanega člana ni enaka v vseh primerih, 
arrtpak zelo različna, pač odvisna od višine obdavčljivega dela osebnega do- 
hodka. 

Po daljši razpravi je večina članov odbora predlaga, da se ta predlog 
prouči. 

K 192. členu: Odbora se pridružujeta predlogu skupščine občine Piran, 
da je treba v zakonu o davkih občanov ugotovitveni postopek za odmero davč- 
nih obveznosti postaviti tako, da mora davčni zavezanec dokazovati, da ni 
dosegel takšnega dohodka, kot ga je ugotovila davčna uprava. Davčni zavezanci 
namreč zelo pogosto prikrivajo razne dohodke, ki jih ni mogoče dokazati. Zato 
naj bi bili davčni zavezanci obvezani, da z ustreznimi dokazili dokažejo nižji 
dohodek, kot ga je upoštevala davčna uprava. 

K 195. členu : Skupščina občine Piran predlaga, da se v zakonu pre- 
cizira, katera dokazila lahko davčna uprava zahteva od zavezancev, ker v praksi 
prihaja do različnih tolmačenj. Po mnenju odborov naj se prouči predlog ob- 
činske skupščine iz Pirana. Vprašanje namreč je, ah je sploh možno navesti 
vsa možna dokazila. Po mnenju odborov je pomembna predvsem verodostoj- 
nost dokazil. 

K 230. členu : Zaradi zlorab, ki se v praksi dogajajo, naj se prouči 
možnost spremembe oziroma dopolnitve člena, tako da bo možno za prisilno 
izterjavo prispevkov in davkov seči na vse premoženje zavezanca in na pre- 
moženje vseh članov gospodinjstva ali morda tudi drugih, kot to velja za 
kmečke davčne zavezance. 

K 278. — 290. členu : Višina kazni naj se ponovno prouči, ker je bilo 
na seji odborov izraženo mnenje, da so kazni prenizke, poleg tega pa sodniki 
v praksi uporabljajo v glavnem le najnižje kazni. 

Odbora predlagata republiškemu zboru, da upošteva pripombe' in pred- 
loge ter sprejme predlagani osnutek zakona. 

Za poročevalca na seji zbora sta odbora predlagala poslanca Martina 
Koširja. 

St: 422-5/71 
Ljubljana, 13. 12. 1971 

Začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj 
s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbeno- 
političnih in samoupravnih skupnosti je na seji dne 9. 12. 1971 obravnavala 
osnutek zakona o davkih občanov, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil 
izvršni svet s predlogom, da se obravnava po skrajšanem postopku. 
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V načelni razpravi je začasna komisija ugotovila, da z uveljavitvijo ustav- 
nih amandmajev republike in pokrajine samostojno določajo sistem, vire in 
vrste dohodkov, taks in drugih davščin, ki jih plačujejo organizacije združenega 
dela in občani. Na tej osnovi je pripravljen tudi osnutek zakona, saj temeljni 
zakon o prispevkih in davkih občanov preneha z dnem, ki ga določi republika, 
najkasneje pa 31. 12. 1971. 

Začasna komisija se je z osnutkom zakona strinjala, a je menila, da pred- 
stavlja še vedno prehoden zakon, ki bo veljal do obravnave novega davčnega 
sistema, ki bo omogočil republiki širše možnosti za uveljavitev takih sistem- 
skih rešitev, ki bodo najbolj ustrezale njihovim specifičnostim. 

Pri obravnavi osnutka zakona je bilo ponovno postavljeno vprašanje orga- 
nizacije in usposobljenosti davčnih služb v tem smislu, da se predvidena dolo- 
čila zakona tudi izvedejo. Potrebno bi bilo ponovno proučiti problem organi- 
ziranosti davčnih služb, kar bi bistveno prispevalo k izboljšanju dela službe, 
k enotnejši davčni politiki in k izboljšanju izterjave davkov. Posebno pozornost 
pa bi morali posvetiti tudi izboljšanju kvalitete kadrov, ki so zaposleni v 
davčni službi. 

Začasna komisija je osnutek zakona v načelu odobrila, k posameznim 
členom pa je dala naslednja mnenja in pripombe: 

K 28., 81., 82., 85., 86. in 103. členu : Začasna komisija je menila, da je 
treba črtati obe varianti in se je opredelila za osnovno besedilo. Menila je, da 
se od zavezancev, ki opravljajo samostojno obrtno in drugo gospodarsko dejav- 
nost oziroma intelektualne storitve, ne more zahtevati vodenje poslovnih knjig 
že v primeru, če so imeli v preteklem letu več kot 15 000 din oziroma 20 000 din 
davčne osnove. Po mnenju poslancev predloženi znesek približno ustreza let- 
nemu kalkulativnemu bruto osebnemu dohodku kvalificiranih delavcev. 

K 38. členu : K 10. točki, glede davka, ki je dosežen z uporabo dopol- 
nilnega dela drugih, so bili poslanci mnenja, da se črta iz vrste davkov. Predlogi, 
da se davek črta, so bih dani že v razpravah v skupščinskih telesih, zato ker 
ne predstavlja pomembnega vira dohodkov, ker so dohodki, ki jih ustvarja 
tuja delovna sila, že izkazani v poslovnih knjigah in ker se davek ne plačuje 
od dohodkov, ki so izplačani tuji delovni sili, če. se ti dohodki delijo na podlagi 
kolektivne pogodbe. 

K 39. členu : Dana je bila pripomba, naj bi se izraz »davek od nenapo- 
vedanega dohodka« nadomestil z ustreznejšim, ki bi prikazal, da gre za po- 
seben postopek zajemanja nelegalnega izvora premoženja. 

K 134. členu: 4. točka v varianti naj se črta. 
Začasna komisija je menila, da bi taka oprostitev plačila davka od pre- 

moženja lahko pomenila neobdavčitev inflacijskih dohodkov. 
K 150. členu : Začasna komisija je izrazila pomislek glede predvidenega 

davka na določene premoženjske predmete, ki naj ga plačujejo občani, če imajo 
stroje, orodje in inventar in z njimi dosegajo dohodek. 

Bilo je izraženo mnenje, da bi se s tem davkom uvedla dvojna obdavčitev 
in sicer: obdavčitev dohodka, ki se ustvarja z: uporabo teh strojev, in obdav- 
čitev premoženjskega predmeta. Taka obdavčitev ni v skladu s politiko za- 
poslovanja zdomcev in s politiko razvoja zasebne obrtne dejavnosti, posebno 
na gospodarsko nerazvitih področjih. 

Glede davka, ki naj ga plačujejo občani, ki imajo gozdna zemljišča in ki 
jim kmetijstvo ni osnovni vir sredstev za preživljanje, je bilo izraženo mnenje, 
da se zaoštre pogoji v predpisovanju davčnih obveznosti. 
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Začasna komisija predlaga enotnemu zboru delovnih skupnosti, da sprejme 
osnutek zakona po skrajšanem postopku in da se pri pripravi predloga zakona 
njene pripombe upoštevajo. 

Za svojega poročevalca je začasna komisija imenovala poslanko Maro 
Zlebnik. 

St.: 422-5/71 
Ljubljana, 14. 12. 1971 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 13. de- 
cembra 1971 obravnavala osnutek zakona o davkih občanov, ki ga je skupščini 
SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni razpravi je bilo poudarjeno, da pomeni osnutek zakona prvi 
korak republike k uresničevanju njene vloge v oblikovanju davčne politike 
skladno s sprejetimi ustavnimi amandmaji k ustavi SFRJ. Ker 31. 12. 1971 pre- 
neha veljati temeljni zakon o prispevkih in davkih občanov in je torej ne- 
obhodno sprejeti republiški zakon, v danih pogojih ni mogoče v celoti uresničiti 
nove vloge republike na področju davčne politike. Racionalen in učinkovit 
davčni sistem., ki bo krepil družbeni položaj delovnega človeka in organizacij 
združenega dela, bo možno izpeljati šele v drugi fazi sprememb. Skupščini SR 
Slovenije so bile že predložene teze za izdajo zakona o prispevkih, davkih in 
taksah občanov in organizacij združenega dela. Ker bo treba nekatera sistemska 
vprašanja še temeljito proučiti, pa tudi soočiti številna in celo nasprotna sta- 
lišča do posameznih vprašanj, ki so bila izražena v številnih razpravah in po- 
svetovanjih, ni realno pričakovati, da bi tak sistemski zakon lahko sprejeli v 
krajšem roku. Ob izdelavi novega sistema naj se še posebej prouči vprašanje 
morebitne razmejitve republiških od občinskih davkov, da bi prenehali s prakso 
sočasnega pobiranja tako republiških kot občinskih davkov (na primer davek 
iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti). 

Komisija je ponovno —• kot ob obravnavi predloga zakona o javnih cestah 
— opozorila na nespoštovanje stališča predsedstva skupščine SR Slovenije glede 
poprejšnje obravnave aktov s strani sekretariata izvršnega sveta za zakonodajo 
in republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo. Poudarila je, da v 
prihodnje ne bo več obravnavala aktov vse dotlej, dokler o njih ne bo dal 
svoije mnenje omenjeni sekretariat za zakonodajo oziroma republiški sekretariat 
za pravosodje in občo upravo, slednji glede kazenskih določ. Po mnenju komi- 
sije ne bo mogoče ustvariti ustrezne republiške zakonodaje, če tudi sekretariat 
izvršnega sveta za zakonodajo ne bo opravil svoje vloge na tem področju. 
Komisija ponovno opozarja na pomembno in strokovno zelo zahtevno nalogo 
republike na zakonodajnem področju, zato se je treba z vso resnostjo lotiti 
uresničevanja zadevnih nalog. 

V nadaljevanju razprave je komisija tudi opozorila, naj predlagatelj še 
pred izdelavo predloga zakona skladno z ustavnimi amandmaji v sodelovanju s 
pristojnimi organi drugih republik prouči, katera vprašanja s področja davčne 
politike in davčnega sistema naj bodoi enotno urejena. Hkrati bo moral pred- 
lagatelj pri izdelavi zakona realizirati določbe ustavnih dopolnil k ustavi SR 
Slovenije, ki bodo predvidoma sprejete še pred sprejetjem tega zakona. 
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Sekretariat izvršnega sveta za zakonodajo naj z vidika realizacije ustavnih 
amandmajev posebej prouči, katera načela naj vsebuje zakon glede dohodkov, 
ki pripadajo občinam. 

Pri podrobni obravnavi besedila osnutka zakona je komisija opozorila na 
veljavnost nekaterih določb in na nedosledno uporabo enotne terminologije ter 
na več popravkov redakcijskega značaja, dane pa so bile še naslednje konkretne 
pripombe, mnenja in predlogi: 

K 7. členu : Izražen je bil pomislek o umestnosti predloga, da morajo 
družbenopolitične skupnosti pri določanju obveznosti zagotoviti, da ne pride 
do neutemeljenih razlik v višini obveznosti med posameznimi družbenopolitič- 
nimi skupnostmi. Po mnenju nekaterih se bo ob taki formulaciji postavilo vpra- 
šanje, kaj so to neutemeljene razlike oziroma da se v praksi ne bo dalo 
izogniti določenim razlikam. 

V zvezi z drugim odstavkom je bilo vprašanje, ali zadošča, če se poudari, 
da le zaradi izenačevanja pogojev gospodarjenja in skladnega razvoja SR Slo- 
venije republika in občine z medsebojnimi dogovori usklajujejo davčne ob- 
veznosti občanov. Usklajevanje bi morali poudarjati tudi zaradi zagotovitve 
enakopravnega položaja občana. 

K 8. in 9. členu: Določbi naj se kot nepotrebni črtata, ker povzemata 
določbi iz ustavnih amandmajev, ki bi jih morali z zakonom realizirati, ne 
pa samo povzeti. 

K 14. členu: Ponovno naj se prouči ustreznost predlagane rešitve. S 
tako določbo se posega v pristojnost občinskih skupščin. Le-te naj same od- 
ločijo, kako in kdo naj poprej obravnava odlok, s katerim uvajajo plačevanje 
določenega davka ali s katerim predpisujejo njegove osnove in stopnje oziroma 
pavšalni znesek. 

K 16. členu : V zadnjem odstavku naj se poleg družbenih planov ome1- 
nijo tudi drugi akti skupščine, ker ni gotovo, ali bomo plane sprejemali vsako 
leto oziroma za kakšno obdobje. 

K 18. členu: Izražen je bil pomislek o tem, ali s tako normo lahko 
zavezujemo občinske skupščine pri predpisovanju oprostitev in olajšav. Zato 
naj se ponovno prouči, ali gre le za temeljno načelo, ki je lahko vsebovano v 
republiškem zakonu. 

K 19. členu : Podrobno naj se prouči, upoštevajoč novo vlogo občin na 
področju davčne politike, ah določba drugega odstavka sodi v ta zakon. Po 
mnenju nekaterih bi morali vprašanje ustreznih kriterijev za oprostitve in 
olajšave prepustiti medsebojnemu dogovoru občin, ne pa jih deloma urediti s 
tem zakonom. 

K 28. členu : Glede na trenutno stanje se zdi komisiji primernejši tekst 
zakona, ne pa obe varianti, zlasti ker izguba dohodkov proračuna po izjavi 
predstavnikov predlagateljev ni pomembnejša. 

K 29. členu: V drugem odstavku naj se v drugi in tretji vrsti črta, be- 
sedilo »davčni organ z odločbo ugotovi,«. Sprememba je utemeljena, ker ne 
gre za pravico ali obveznost, ki bi jo moral davčni organ ugotoviti z odločbo. 
Zaradi racionalnosti postopka je treba davčnemu organu omogočiti, da takoj 
uporabi drug postopek za ugotovitev davčne osnove. 

K 33. členu : V drugem odstavku se za besedo »tajnost« postavi pika 
in kot nepotrebno črta preostalo besedilo. V tem primeru ne gre za obravnavo 
v smislu zakona o splošnem upravnem postopku, ta obravnava pa je omenjena 
tudi v kasnejših določbah. 
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K 37. č 1 e n u : V prvi in drugi vrsti naj se besedilo »redne in prisilne 
izterjave davkov« nadomesti z besedama »izterjava davkov«. Sprememba je 
utemeljena, ker nimamo redne izterjave, temveč poznamo le prisilno izterjavo, 
kar pa ni treba posebej poudarjati. 

V drugi in tretji vrsti naj se besedilo »da se čimbolj varujeta« nadomesti 
z besedilom »da se ne prizadeneta«. Ne gre namreč za varovanje osebnosti in 
dostojanstva občana, temveč zato, da se le-ta v tem postopku ne prizadene. 

K 38. členu: V 10. točki naj se med besedama »davek« in »dosežen« 
vneseta pomotoma izpuščeni besedi »na dohodek«. 

K 39. členu : Ni sprejemljiv predlog, da bi se kot vrsta davka uvedel 
davek od nenapovedanega dohodka. Z uveljavitvijo takega predloga bi namreč 
v bistvu priznali dohodek, katerega je občan ustvaril na nezakonit oziroma 
nedovoljen način. Da je uvedba tega davka vprašljiva s pravnega vidika, pri- 
znava tudi predlagatelj, saj ga ni posebej navedel v 38. členu, tako kot vse 
ostale davke. Fo mnenju komisije je pravilna intencija predlagatelja, da se 
obdavči tudi nenapovedan dohodek, vendar ne na predlagan način. Tudi v 
prihodnje naj bi veljal poseben postopek, kot ga predpisuje sedaj veljavni repu- 
bliški zakon o prispevkih in davkih občanov. Kolikor stopnja prispevka od 
obrtnih dejavnosti ni sprejemljiva, naj se le-ta poostri oziroma uveljavi posebna 
stopnja. V tej zvezi je komisija še posebej opozorila na druge sankcije, ki se 
lahko uporabijo v primerih, ko občan ne more dokazati legalnega izvora svo- 
jega premoženja. 

K 44. členu : VI. točki drugega odstavka naj se ha koncu črta vejica 
in doda besedilo »iz pokojninskega zavarovanja«. Dopolnitev je potrebna zaradi 
večje preciznosti in jasnosti, ker so upokojenci v delovnem razmerju zavaro- 
vani le za primer nesreče pri delu in poklicna obolenja. 

K 45. členu: V zadnji vrsti prvega odstavka naj se med besedama 
»razmerja« in »po« zaradi večje jasnosti vstavita besedi »in sicer«. 

K 46. členu: V 3. točki naj se v zadnji vrsti med besedama »in« in 
»organizacija« zaradi večje jasnosti vstavi beseda »drugih«. 

K 47. členu : V točki 12 glede odvetniških pripravnikov ni sprejemljiva 
formulacija »enako velja za odvetniške pripravnike«, ker predlog zakona o 
odvetništvu in drugih oblikah pravne pomoči predvideva triletno pripravniško 
prakso za odvetnike. Po mnenju nekaterih bi lahko z zakonom določili, da se 
ta davek ne plačuje toliko časa, kolikor traja pripravniška doba, ne da bi hkrati 
določili zgornje meje. Drugi pa so opozarjali, da taka rešitev ni sprejemljiva, 
ker ni z zakonom določeno trajanje pripravniške dobe za vse osebe, ki končajo 
višjo ali visoko šolo oziroma fakulteto in bi lahko delovne organizacije dolo- 
čala nerealno pripravniško dobo, da bi se izognile temu davku. 

V tretji vrsti točke 12 naj se črta beseda »prvič«, ker obstajajo tudi pri- 
meri, da so bili nekateri že zaposleni, preden so končali katero od omenjenih 
šol. 

Rešitvi, omenjeni v 13. in 14. točki, nista sistemski, zato naj se zajameta v 
prehodnih določbah. 

K 55. členu: V zadnji vrsti naj se beseda »službovat« nadomesti z 
besedama »na delo«. Sprememba je redakcijskega značaja. 

K 56. členu : Določbi v tretji in četrti alinei naj se črtata, ker ne sodita 
v okvir poglavja, ki ureja davek iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti. 
Vseh obveznosti kmetov oziroma lastnikov zemljišč pa tu ni mogoče zajeti. 



992 Priloge 

K 57. členu : V tretji in četrti vrsti prvega odstavka naj se besedilo »ki 
je vpisan kot lastnik, imetnik uporabe oziroma uživalec« nadomesti z besedilom 
»ki je kot tak vpisan«. Sprememba je potrebna zaradi večje jasnosti. 

K 61. členu : Upoštevajoč dejstvo-, da ima večina občin proporcionalno 
stopnjo občinskega davka od kmetijstva in da se predvideva proporcionalna 
stopnja za republiški davek od kmetijstva, je sprejemljivo le naslednje načelo: 

»Stopnja davka od kmetijstva je proporcionalna, stopnja občinskega davka 
od kmetijstva pa je lahko progresivna.« 

Tako načelo je po mnenju večine tudi v skladu z začrtano politiko na 
področju kmetijstva. 

V tretjem odstavku naj se v zadnji vrsti črta pika in dostavi besedilo 
»oziroma njihove dele.«. Dopolnitev je utemeljena, da se občinskim skupščinam 
glede na obstoječe stanje v okviru posameznih katastrskih občin omogoči pred- 
pisovanje različnih stopenj občinskega davka tudi v okviru katastrske občine. 

K 65. členu: V drugem odstavku je treba omeniti tudi občinski pro- 
gram razvoja. 

K 70. členu : Zadnji odstavek ne sodi v okvir tega člena. 
K 80. členu: Zaradi boljše sistematike naj se za tem členom doda 

87. člen. 
K 81-, 82., 85. in 86. členu : Varianti naj se črtata iz razlogov, navede- 

nih k 28. členu. 
K 88. členu : Ponovno naj se prouči primer predloga v 6. točki, da bi 

v prihodnje način vrednotenja osnovnih sredstev in stopnje amortizacije pred- 
pisoval le izvršni svet. Morda bi bila umestna ureditev, po kateri bi to sodilo v 
pristojnost občinskih skupščin vsaj za nekatere obrtnike. 

K 92. členu: Drugi odstavek naj se jasneje formulira. 
K 93. členu: Določanje višine davčnih osnov je potrebno v skladu z 

ustavnimi spremembami ponovno proučiti. Usklajevanje višine davčnih osnov 
je ustavna obveznost in stvar dogovora občin in republike. 

K 103. členu : Varianta naj se črta iz razlogov, navedenih k 28. členu. 
K 105. členu : Glede določitve davčnih osnov velja ista pripomba kot 

k 93. členu. 
Komisija je v načelu podprla predlog odvetniške zbornice Slovenije, da 

se za 105. členom doda nov 105. a člen v naslednjem besedilu : 
»Davek od intelektualnih storitev za delavce, ki opravljajo intelektualne 

storitve kot družbeno službo, ne more presegati davka od osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja od osnov, ki so enaka najvišjim osebnim dohodkom po- 
dobnih intelektualnih delavcev v delovnem razmerju, določenim za opravljeno 
delo v polnem delovnem času s splošnimi družbenimi dogovori in samouprav- 
nimi sporazumi. 

Od razlike osebnega dohodka od intelektualnih storitev nad to osnovo se 
odmeri davek po stopnji, ki velja za dejanski osebni dohodek od intelektualnih 
storitev.« 

Komisija je poudarila, da utemeljenega predloga odvetniške zbornice ne 
kaže realizirati na predlagan način, ker pomeni določeno izjemo glede plače- 
vanja davka od intelektualnih storitev. Po mnenju komisije naj se uvede 
posebna vrsta davka od intelektualnih storitev na področju družbenih služb. 
Pri tem je komisija opozorila, da odvetništva ne kaže primerjati z drugimi 
zasebnimi dejavnostmi. Ne gre namreč za pridobitniško dejavnost, temveč za 
z zakonom priznano družbeno službo. Na problem obdavčitve dohodka odvet- 
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nikov je bilo opozorjeno že ob obravnavi predloga zakona o odvetništvu in 
drugih oblikah pravne pomoči, hkrati pa poudarjeno, da bo ta problem rešen 
v okviru tega zakona. 

V zvezi s predlogom odvetniške zbornice je bilo postavljeno tudi vprašanje, 
ah je treba ta problem urediti z republiškim zakonom ah pa z dogovorom med 
republiko in občinami. 

K 113. členu: Izražen je bil pomislek o primernosti sistemske rešitve 
v prvem odstavku, in sicer da se štejejo za dohodke od del uporabnih umetnosti 
v smislu tega zakona le dohodki v tistih panogah uporabne umetnosti, ki jih 
kot take potrdi društvo likovnih oblikovalcev. 

K 127. členu : Po mnenju komisije naj se ponovno prouči primernost 
predloga, da bi bili davka od stavb zavezanci oproščeni le za dobo desetih 
let. Pri ocenjevanju primernosti sedanje in predlagane rešitve je treba upo- 
števati tudi celotno stanovanjsko problematiko in s tem v zvezi stanovanjsko 
politiko v prihodnjem obdobju. 

V zvezi z rešitvijo v prvem in zadnjem odstavku je komisija opozorila, da 
številni lastniki nimajo uporabnega dovoljenja za hišo oziroma stanovanje. 
Zato bi bilo treba določiti, da ima zavezanec pravico do oprostitve ne glede na 
to, kdaj je vložil vlogo, in sicer od dneva vročitve uporabnega dovoljenja oziro- 
ma dejanske vselitve v primerih, ko uporabno dovoljenje ni potrebno. 

K 137. členu : Upoštevajoč predlog, da je za plačilo davka na dediščine 
in darila odločilna lega nepremičnine, je komisija poudarila, da bo treba zaradi 
zagotovitve enakopravnega položaja občanov na območju vse Jugoslavije z 
ostalimi republikami uskladiti določene rešitve. V nasprotnem primeru bi 
lahko prišlo do tega, da bi bile obveznosti oziroma oprostitve za posamezne 
dediče oziroma obdarjence zelo različne. 

K 139. členu : Predzadnji odstavek ni dovolj jasen. Po pojasnilu pred- 
lagatelja, naj se v primerih, ko dedič dobi od drugih sodedičev deleže v naravi, 
ne plača davek na dediščine in darila. 

K 173. členu : Formulacija v zadnjem odstavku »se uporabljajo natanč- 
nejši republiški predpisi« ni dovolj jasna in je treba povedati, kdo bo te pred- 
pise izdal. 

K' 182. členu : V zvezi s prvim odstavkom je bilo opozorjeno, da je 
treba v stavku poleg otrok omeniti tudi zakonca, za katerega mora zavezanec 
na podlagi odločbe sodišča o preživnini prispevati del stroškov za njegovo 
preživljanje. Po mnenju nekaterih bi bilo primerno uzakoniti prakso nekaterih 
občin, po kateri se prizna olajšava ne le v višini, določeni s posebnim predpisom, 
temveč v višini dejanskih stroškov zavezanca, nastalih na podlagi omenjene 
odločbe sodišča. To naj velja tako za otroke kot za razvezanega zakonca. 

K XVI. poglavju: V skladu s pripombo k 39. členu je komisija po- 
udarila, da ni sprejemljiva posebna oblika davka, temeljito pa naj se prouči 
tudi primernost predlaganega postopka. Pri tem' je treba upoštevati, da ima 
tudi tak dohodek določene izvore in se lahko odmerijo ustrezni davki oziroma 
uporabijo drugi ukrepi, kot je že bilo omenjeno. Rešitev, da v takem postopku 
sodelujeta dva organa — davčni organ in posebna komisija — po mnenju neka- 
terih ni primerna. Celoten postopek na prvi stopnji naj izvede le en organ, 
tako kot v ostalih postopkih. Komisija pa bi odločala o pomembnejših ukrepih 
davčnega organa glede uvedbe ali ustavitve postopka oziroma odmere davka. 

63 
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V zvezi s 196. členom5 je bilo poudarjeno, da ni sprejemljiv predlog, da 
mora zapisnik vsebovati oceno posameznih dokazov in razloge, zaradi katerih 
komisija dokaze sprejme ali odklanja. 

V zadnjem odstavku 197. člena je treba poudariti, da se v teh primerih 
uporabi stopnja, ki je določena z zakonom, 

K 212. členu : Ta določba ni dovolj jasna, ker je odločba izdana šele 
takrat, ko je stranki vročena. Tu gre za instrukcijski rok davčnemu organu, 
kar pa ni treba posebej dolo<čiti z zakonom. 

K 215. členu : Drugi in tretji odstavek naj se kot nepotrebna črtata, ker 
to vprašanje že ureja zakon o splošnem upravnem postopku. 

K 216. in 217. členu : Določbe teh dveh členov naj se kot nepotrebne 
črtajo, ker v njih obravnavano materijo ureja zakon o splošnem upravnem 
postopku. 

K 218. členu : Ta določba naj se kot nepotrebna črta, ker gre pri 252. 
členu zakona o splošnem upravnem postopku za subjektivne roke. 

K 219. členu: Opozorjeno je bilo, da z vidika racionalnosti postopka ni 
primerna rešitev, da pristojni republiški upravni organ lahko odločbo o odmeri 
davka, ki je v upravnem postopku dokončna, tudi odpravi v dveh letih, če je 
bil z odmero davka prekršen materialni zakon. V teh primerih je utemeljena le 
sprememba odločbe. Morda bi bilo primerno, če bi se tudi glede davkov uvedel 
institut revizije, kot ga poznamo na področju pokojninskega zavarovanja. 

K 227. členu: V tretji vrsti naj se zaradi večje jasnosti besedi »prejeta 
plačila« nadomestita z besedama »realizirani dohodki«. 

K 229. členu : Termin »davčni dolžnik« oziroma »dolg« ni primeren. 
Uporablja naj se »davčni zavezanec« oziroma »davčna terjatev«. V zadnjem 
odstavku je treba omeniti sklep, ne pa odločbo o prisilni izterjavi. 

K 230. členu: Da bi se izognili nejasnostim in določenim težavam, naj 
se v drugem odstavku jasneje precizira, kdo so to drugi člani gospodinjstva. 

K 255. členu : Ni sprejemljiv predlog v drugem odstavku, da mora 
sodišče v treh mesecih od dneva, ko prejme zahtevo davčnega organa, opraviti 
prisilno izterjavo. Rok namreč ni realen in bi bila sprejemljiva le rešitev, 
da mora opraviti prisilno izterjavo v treh mesecih od izdaje sklepa o prisilni 
izterjavi. 

K 257. členu : Zaradi večje jasnosti naj se termin »dolgovni seznam« 
nadomesti z ustreznejšim izrazom. Jasno je treba določiti, da gre le za ostanek 
tistih davkov, ki so bili pravnomočno odmerjeni. 

K 259. i n 260. členu : Tako podrobne določbe ne sodijo v sistemski 
zakon. 

K 262. členu : V zvezi s 1. točko drugega odstavka je bilo poudarjeno, 
da formulacija ni dovolj jasna. V tej zvezi je bilo opozorjeno, da bi bilo treba 
nasploh urediti vprašanje plačila davka ob smrti zavezanca. Postavlja se vpra- 
šanje, ali gre pri plačilu davka za osebno obveznost, ali pa se le-ta lahko po- 
ravna iz zapuščinske mase. 

K 265. členu : Že v prvem odstavku je treba jasneje določiti, za katere 
kategorije zavezancev se lahko izreče varstveni ukrep. Iz četrtega odstavka 
namreč izhaja, da ta ukrep v bistvu velja le za obrtnika oziroma osebe, ki 
morajo imeti dovoljenje za upravljanje samostojne dejavnosti. 
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K 271. členu: V prvem odstavku je treba v prvi in drugi vrsti črtati 
besedilo »in pravice do obnove postopka«, ker lahko zastarajo le materialne 
pravice. Vprašanje obnove postopka ureja zakon o splošnem upravnem po^ 
stopku. 

K 274. členu: V četrtem odstavku ni primerna formulacija »katere ka- 
tegorije občanov«, ker ne gre za kategorije, temveč za vrste zavezancev. 

K 292. členu : Po mnenju večine članov komisije je potrebno še pro- 
učiti predlog, da začasne oprostitve davka od taks, priznane po predpisih, ki so 
veljali pred 1.1. 1972, prenehajo veljati z uveljavitvijo tega zakona, če niso 
izpolnjeni pogoji iz 128. člena tega zakbna, oziroma ko preteče čas, določen s 
tem zakonom. 

Eno pomembnih načel vsakega pravnega sistema je načelo pridobljenih 
pravic, ki ga je treba v interesu pravne varnosti spoštovati. Materialni zakon 
se praviloma uporablja za naprej in le izjemoma za nazaj, medtem ko se 
določbe formalnega zakona lahko uporabljajo tudi za nazaj. 

K 295. členu: V prvem in drugem odstavku se črtajo besede »prispev- 
kov oziroma prispevki«, ker v tem primeru ne gre za prispevke, temveč le za 
davke, kot to določa osnutek zakona o davkih občanov. 

K 296. členu: V drugem odstavku naj se črta beseda »prispevkov« iz 
razlogov, ki so navedeni k 295. členu. 

St.: 422-5/71 
Ljubljana, 15. 12. 1971 

OSNUTEK ZAKONA 

o prometnem davku od nepremičnin in pravic 

1. člen 

Na promet nepremičnin in pravic se v Socialistični republiki Sloveniji pla- 
čuje prometni davek. 

Prometni davek od nepremičnin in pravic (v nadaljnjem besedilu — pro- 
metni davek) se plačuje po določbah tega zakona in odlokih občinskih skupščin. 

Prometni davek vpelje občinska skupščina z odlokom. 

Predmet obdavčitve 

2. člen 

S prometom nepremičnin in pravic je po tem zakonu mišljen odplačilni 
prenos: lastninske pravice na nepremičninah, pravice do uporabe stavbnega 
zemljišča v družbeni lastnini, pravice patenta (licence), užitka, stvarne služ- 
nosti, modela in znamke ter pravice do rente. 

Za promet nepremičnin in pravic iz prejšnjega odstavka se šteje tudi za- 
menjava ene nepremičnine ali pravice za drugo nepremičnino oziroma pravico. 

63' 
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Oprostitve 

3. člen 
Prometni davek se ne plačuje: 

1. če se proti povračilu prenese pravica uporabe stavbnega zemljišča v 
družbeni lastnini med družbenopravnimi osebami in je ena od pogodbenih 
strank družbenopolitična skupnost ; 

Varianta: Točka 1 se črta; 
2. če proda družbenopolitična organizacija, občan ali zasebna pravna oseba 

nepremičnino delovni organizaciji iz 13. točke; 
3. če družbenopolitična skupnost odkupi nepremičnino', da bi izvedla re- 

gulacijske in urbanistične načrte gradbenega območja; 
4. če vloži družbenopolitična organizacija, občan ali zasebno pravna oseba 

v stanovanjsko zadrugo nepremičnino, namesto deleža v gotovini; 
5. če se lastninska pravica na dolžnikovi nepremičnini prenese v družbeno 

lastnino, da se s tem poravnajo obveznosti do družbenopolitičnih in samo- 
upravnih skupnosti; 

6. če se prenese lastninska pravica na nepremičninah na tuje diplomatsko 
ali konzularno predstavništvo, če velja vzajemnost in na druge mednarodne 
organizacije, za katere je oprostitev dogovorjena v mednarodnih sporazumih; 

7. če gre za prvo prodajo še nenaseljene nove stanovanjske hiše ali stano- 
vanja kot posameznega dela stavbe, kadar je hišo ali stanovanje zgradila za 
prodajo delovna organizacija, ki se ukvarja s proizvodnjo stanovanj, oziroma 
je bila hiša ali stanovanje zgrajeno s sredstvi uporabnikov družbenih sredstev, 
namenjenimi za gradnjo stanovanj; 

8. če gre za prenos stanovanjske hiše ali stanovanja, ker je bila prodaja 
potrebna zaradi spremembe kraja zaposlitve lastnika oziroma njegovega za- 
konca ; če gre za prodajo stanovanjske hiše ali stanovanja ob upokojitvi lastnika 
ali njegovega zakonca zaradi preselitve v drug kraj; 

9. če gre za prenos nepremičnine iz naslova razlastitve ali na podlagi 
kupne pogodbe, ki je sklenjena namesto razlastitve; 

10. če gre za zemljišče, ki ga je zajela arondacija oziroma komasacija in 
dobi zanj lastnik odškodnino po veljavnih predpisih; 

11. če gre za promet z zemljišči z namenom arondacije oziroma koma- 
sacije na osnovi kupoprodajne ali menjalne pogodbe; v takih primerih ugotovi 
namen arondacije ali komasacije občinski upravni organ; 

12. če vodnogospodarska organizacija kupi zemljišče z namenom, da bo 
z hidromelioracijskimi in vodnoregulacijskimi deli pospeševala kmetijstvo in 
gozdarstvo; 

13. če delovna organizacija, ki se ukvarja s kmetijsko ali gozdarsko dejav- 
nostjo ali s pridelovanjem semen in sadik proda nepremičnine, ki so družbena 
lastnina, da si kupi druge nepremičnine za arondacijo zemljišča oziroma za 
zgraditev stavb na drugem kraju, ki je za to ugodnejši. 

Prometni davek se ne plača tudi tedaj, če je prenos oproščen prometnega 
davka po drugih predpisih. 

Občinska skupščina lahko predpiše še druge oprostitve prometnega davka. 
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Zavezanec 

4. člen 

Davčni zavezanec za prometni davek od nepremičnin in pravic je proda- 
jalec nepremičnine oziroma pravice. 

5. člen 

Ce se ena nepremičnina oziroma pravica zamenja za drugo nepremičnino 
ali pravico, je davčni zavezanec vsak udeleženec v zamenjavi in sicer za davek 
od nepremičnine ali pravice, ki jo on daje v zamenjavo. 

Ce se prenese idealni del lastnine na nepremičnini oziroma idealni del 
pravice, velja za davčnega zavezanca vsak solastnik posebej. 

Osnova 

6. člen 

Davčna osnova za prometni davek od nepremičnin in pravic je prodajna 
cena ali vrednost dogovorjenega povračila oziroma prometna vrednost nepre- 
mičnine ali pravice takrat, ko nastane davčna obveznost. 

Ce se ena nepremičnina oziroma pravica zamenja za drugo nepremičnino 
ali pravico, se ugotovi davčna osnova za vsakega udeleženca v zamenjavi po- 
sebej, in sicer po promfetni vrednosti nepremičnine ali pravice1, ki se daje v 
zamenjavo. 

S prometno vrednostjo je mišljena cena, ki bi se dala doseči za nepremič- 
nino oziroma pravico v prostem prometu takrat, ko nastane davčna obveznost. 

7. člen 

Davčno osnovo za prometni davek od nepremičnin in pravic ugotavlja pri- 
stojni občinski upravni organ. 

Ce je pristojni občinski upravni organ mnenja, da dogovorjena prodajna 
cena ne ustreza prometni vrednosti, ugotovi prometno vrednost nepremičnine 
ali pravice s cenitvijo po posebni strokovni komisiji. 

Lastnik oziroma uporabnik ali uživalec nepremičnine je dolžan dovoliti 
dostop na zemljišče in objekte tistim:, ki so poklicani ugotavljati prometno 
vrednost nepremičnine oziroma pravice. 

8. člen 

Ce je po kupni in prodajni pogodbi kupec oziroma prodajalec nepremič- 
nine ali pravice družbenopravna oseba, velja dogovorjena cena za točno. 

9. člen 

Ce se vzame za davčno osnovo dogovorjena prodajna cena, se prišteje 
ceni tudi vrednost vseh obveznosti (davkov, dolgov, storitev itd.), ki jih kupec 
prevzame, kot tudi vrednost vseh bremen, s katerimi miu je omejena pravica 
popolne uporabe kupljene nepremičnine oziroma pravice. 



998 Priloge 

10. člen 

Ce prenese kdo v času dveh let proti povračilu na istega pridobitelja last- 
ninsko pravico na več nepremičninah ali več delih nepremičnine, plača pro- 
metni davek od nepremičnin in pravic po stopnji, ki ustreza skupni vrednosti 
vseh prenesenih nepremičnin. 

11. člen 

Ce prenesejo solastniki idealni del lastnine na nepremičnini oziroma idealni 
del pravice na enega ali več kupcev, se vzame za davčno osnovo posebej vsak 
del povračila, ki ga prejme posamezen solastnik. 

Ce je prodajalec nepremičnine oziroma pravice ena sama oseba, prodaja 
pa jo več kupcem, ki kupujejo idealne dele lastnine oziroma pravice, je davčna 
osnova celotno povračilo, ki ga prejme prodajalec od vseh kupcev. 

12. člen 

V osnovo za odmero prometnega davka se ne všteva plačilo prispevka za 
komunalno ureditev zemljišča. 

Stopnje 

13. člen 

Stopnje prometnega davka so progresivne in se določajo po sistemu na- 
vadne progresije. Stopnje prometnega davka za prenos pravice patenta (licence), 
modela in znamke so proporcionalne. 

Pri uporabi progresivnih stopenj se davek ne sme povečati za več, kot 
znaša razlika med dejansko osnovo in maksimalno osnovo za prvo nižjo stopnjo. 

14. člen 

Stopnje se določijo različno za kmetijska zemljišča, za gradbena zemljišča, 
za gradbene objekte in za druge pravice. Ce gre za prenos gradbenega objekta, 
se stopnja, predpisana za gradbene objekte, uporabi tudi za pripadajoče funkcio- 
nalno zemljišče. 

Stopnje prometnega davka so lahko različne za posamezna območja zno- 
traj občine. 

Varianta k 13. in 14. členu : 
Stopnje se določijo različno za kmetijska zemljišča, za gradbena zemljišča 

in za gradbene objekte. Stopnje se predpišejo odvisno od prometne vrednosti 
za m? zemljišča oziroma objekta. Posebej se določijo stopnje za druge pravice. 

15. člen 

Stopnje prometnega davka določa občinska skupščina z odlokom. 
Občinske skupščine z medsebojnimi dogovori usklajujejo višino stopenj 

prometnega davka. 

Nastanek davčne obveznosti 

16. člen 

Davčna obveznost nastane takrat, ko je sklenjena pogodba o prodaji ozi- 
roma zamenjavi nepremičnine ali pravice. 
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Izjemoma nastane, če je za prenos lastninske pravice na nepremičnini 
oziroma za prenos drugih pravic potrebno dovoljenje državnega organa ali 
kakšen drug pravni akt, davčna obveznost takrat, ko je davčnemu zavezancu 
sporočeno dovoljenje oziroma ko postane pravni akt pravnomočen, čeprav je 
bila pogodba sklenjena prej. 

17. člen 

Davčni zavezanec mora napovedati nastanek davčne obveznosti v pet- 
najstih dneh, ko je davčna obveznost nastala, in to: 

1. za promet nepremičnin pristojnemu davčnemu organu občine, na kate- 
rem območju je nepremičnina; 

2. za promet drugih pravic pristojnemu davčnemu organu občine, na ka- 
terem območju je prebivališče oziroma sedež zavezanca. 

Napoved se opravi s predložitvijo listine, s katero so se prenesle nepremič- 
nine in pravice. 

18. člen 

V primeru, ko imata prodajalec oziroma kupec prebivališče izven občine, 
v kateri je bil promet napovedan zaradi odmere prometnega davka, mora pri- 
stojni organ o izvršenem prometu obvestiti pristojni organ davčne službe občine 
prodajalca oziroma kupca. 

19. člen 

Ce davčni zavezanec ne napove pravočasno davčne obveznosti, se mu od- 
meri davek, kot da bi bila davčna obveznost nastala na dan napovedi oziroma 
na dan odkritja davčne obveznosti. 

Odmera davka 

20. člen 

Prometni davek od nepremičnin in pravic odmerja občinski davčni organ. 

21. člen 

Davčni organ mora zavezancu izdati odločbo o odmeri davka v tridesetih 
dneh po prejemu napovedi. Ce davčni organ v tem roku ne more ugotoviti 
davčne osnove, mora začasno odmeriti davek po napovedani davčni osnovi. 
V šestdesetih dneh po izdaji odločbe o začasni odmeri davka mora davčni 
organ izdati odločbo o odmeri prometnega davka od nepremičnin in pravic. Če 
odločba v tem roku ni izdana, se šteje, da je začasni obračun dokončen. 

Pritožba 

22. člen 

Zoper odločbo o odmeri prometnega davka, ki jo izda na prvi stopnji 
davčni organ, je dovoljena pritožba v 15 dneh od dneva vročitve na republiški 
sekretariat za finance. 

Pritožba se izroči ah pošlje davčnemu organu, ki je izdal odločbo na prvi 
stopnji. Ta jo je dolžan brez odlašanja, najkasneje pa v 15 dneh, poslati organu, 
ki je pristojen, da o njej odloči. 
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23. člen 

Pritožba ne odloži izterjave odmerjenega davka. Prvostopni organ pa lahko 
izjemoma do odločitve o pritožbi izterjavo davka odloži. 

Plačevanje davka 

24. člen 

Prometni davek se plača, kadar gre za nepremičnie, po kraju, kjer je ne- 
premičnina. Prometni davek od drugih pravic pa se plača po kraju sedeža 
oziroma prebivališču zavezanca. 

25. člen 

Davčni zavezanec mora v 15 dneh od prejema odločbe o odmeri davka pla- 
čati odmerjeni 'davek. 

Od odmerjenega davka, ki ni plačan v predpisanem roku, se zaračunajo 
12'% zamudne obresti na leto. 

26. člen 

Od davčnega zavezanca, ki ne plača v predpisanem roku zapadlega pro- 
metnega davka, se davek prisilno izterja. Prisilna izterjava prometnega davka 
se izvrši po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo davčnih obveznosti ob- 
čanov in družbenopravnih oseb. 

27. člen 

Kupec nepremičnine ali pravice je nerazdelno s prodajalcem porok za 
plačilo prometnega davka. 

28. člen 

Ce prenese občan ali zasebnopravna oseba na družbenopravno osebo pra- 
vico, ki se ne vpiše v javne knjige, družbenopravna oseba ne sme izplačati 
povračila za kupljeno pravico, preden ni odmerjen prometni davek. 

Ce zavezanec ne izkaže, da je prometni davek že poravnan, mora družbeno^ 
pravna oseba odtegniti prometni davek ob izplačilu in ga v sedmih dneh na- 
kazati pristojni občini. Ob delnem izplačilu se sme odtegniti samo toliko pro- 
metnega davka, kolikor ga odpade na izplačani znesek. 

29. člen 

Brez dokaza, da je plačan prometni davek, ni mogoče overiti podpisov na 
pogodbi o prenosu lastninske ali kakšne druge pravice na nepremičnini. 

Vračanje davka 

30. člen 

Ce je davčni zavezanec plačal prometni davek, ki ga ne bi bil dolžan pla- 
čati, ima pravico zahtevati, da se mu ta davek vrne. 

31. člen 

Ce se pogodba o prenosu nepremičnine oziroma pravice razdere po volji 
strank, preden je opravljen prenos na novega pridobitelja ali jo sodišče z 



Priloge 1001 

odločbo po prenosu izreče za neveljavno, ima davčni zavezanec pravico zahte- 
vati, da se mu plačani davek vrne. 

Ce se pogodba o prenosu nepremičnine oziroma pravice zaradi kakšne ovire 
ne more izpolniti ali se izpolni samo deloma, ima davčni zavezanec pravico 
zahtevati, da se m'u plačani prometni davek vrne v celoti oziroma v ustreznem 
delu. 

32. člen 

O zahtevku za vračilo odloča organ, ki je izdal prvostopno odločbo o odmeri 
prometnega davka. Odločbo o povračilu je treba izdati v tridesetih dneh po 
prejemu zahtevka. 

Obnova postopka 

33. člen 

Pravnomočna odločba o odmeri prometnega davka od nepremičnin in 
pravic se sme spremeniti v petih letih od pravnomočnosti, če se pozneje zve za 
dejstva ali dokaze, ki ob odmeri davka niso bili znani ah pridobi možnost 
uporabiti nove dokaze. 

34. člen 

Ce je bila zoper odločbo o odmeri prometnega davka od nepremičnin in 
pravic vložena pritožba, dovoli obnovo postopka organ, ki je odločil o pritožbi. 

Odločbo o odmeri prometnega davka od nepremičnin in pravic po predlogu 
za obnovo postopka spremeni organ, ki je izdal to odločbo na prvi stopnji. 

35. člen 

Pristojni republiški upravni organ lahko odločbo, ki je v upravnem po- 
stopku dokončna, odpravi ali spremeni v dveh letih, če je bil z odmero prekršen 
materialni zakon. 

36. člen 

Pravnomočna odločba o odmeri prometnega davka od nepremičnin in pra- 
vic se sme v treh letih od njene pravnomočnosti tudi uradno spremeniti, če se 
ugotovi, da so bili nepravilno v korist ah škodo davčnega zavezanca uporabljeni 
predpisi, ah če se ugotovijo računske pomote. 

Zastaranje 

37. člen 

Pravica odmeriti prometni davek od nepremičnin in pravic in pravica za- 
četi postopek o prekršku zaradi kršitve določb tega zakona zastara v petih letih 
po preteku leta, v katerem bi bilo treba odmeriti davek oziroma je bila pre- 
kršena določba tega zakona. 

Pravica izterjati prometni davek od nepremičnin in pravic ter pravica 
izterjati obresti, stroške prisilne izterjave in denarne kazni za kršitev določb 
tega zakona zastara v petih letih po preteku leta, v katerem bi jih bilo treba 
izterjati. 



1002 Priloge 

Pravica davčnega zavezanca, da se mu vrnejo nepravilno ali preveč plačani 
zneski davka, obresti, stroški prisilne izterjave in denarne kazni, zastara v 
petih letih po preteku leta, v katerem jih je plačal. 

38. člen 

Zastaranje pravice odmeriti prometni davek od nepremičnin in, pravic 
oziroma pravico izterjati davek, obresti, stroške prisilne izterjave in denarne 
kazni ustavi vsako uradno dejanje pristojnega državnega organa, ki je dano v 
vednost davčnemu zavezancu. 

Zastaranje pravice do povračila nepravilno ali preveč plačanega prometnega 
davka od nepremičnin in pravic, obresti, stroškov prisilne izterjave in denarnih 
kazni ustavi vsako dejanje, ki ga davčni zavezanec oziroma kaznovani stori pri 
pristojnem davčnem organu, da bi dosegel vračilo. 

Po vsaki ustavitvi zastaranja začne teči zastaranje znova. 
Pravica pa je v vsakem primeru zastarana, ko preteče 10 let od dneva, 

ko je zastaranje začelo teči. 

Kazenske določbe 

39. člen 

Davčni zavezanec — delovna organizacija ali druga družbenopravna oseba 
se kaznuje za gospodarski prestopek od 2000 dinarjev do 50 000 dinarjev: 

1. če davčnemu organu ne naznani v predpisanem roku, da je nastala 
davčna obveznost, ali mu ne da podatkov, ki jih ta potrebuje za odmero pro- 
metnega davka od nepremičnin in pravic; 

2. če ne vodi v redu ali pravilno poslovnih knjig oziroma če v njih ni iz- 
kazan promet nepremičnin in pravic, ki bi moral biti izkazan, ali je izkazan 
nepravilno. 

Z denarno kaznijo 500 do 5000 dinarjev se kaznuje za gospodarski pre- 
stopek tudi odgovorna oseba delovne organizacije ali druge družbenopravne 
osebe, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

40. člen 

Davčni zavezanec — delovna organizacija ali druga družbenopravna oseba 
se kaznuje za prekršek od 1000 dinarjev do 30 000 dinarjev: 

1. če na zahtevo davčnega organa ne dovoli dostopa na zemljišče in ob- 
jekte oziroma ne dovoli pregleda svojih poslovnih knjig, poslovnih prostorov 
in tehničnih naprav, ali če ovira organ pri takem pregledu, s katerim naj se 
ugotovi vrednost nepremičnin in pravic oziroma zberejo podatki za odmero pro- 
metnega davka od nepremičnin in pravic; 

2- če da z namenom, da bi dobil vrnjen prometni davek od nepremičnin 
in pravic ali uveljavil davčno oprostitev, neresnične podatke davčnemu organu; 

3. če ne pošlje pristojnemu davčnemu organu za drugo pravno osebo ali 
občana v določenem roku podatkov, ki jih ta potrebuje za odmero prometnega 
davka, katere bi po tem zakonu in po predpisih, izdanih na njegovi podlagi, 
moral poslati; 

4. če ob izplačilu povračila za kupljene pravice ne odtegne in ne vplača 
ustreznega prometnega davka, ki bi ga po predpisih morala odtegniti. 
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Odgovorna oseba delovne organizacije ali druge družbenopravne osebe, ki 
stori prekršek iz 1. do 4. točke tega člena, se kaznuje za prekšek z denarno 
kaznijo od 300 dinarjev do 3000 dinarjev. 

41. člen 

Davčni zavezanec — občan ali zasebnopravna oseba, ki stori dejanje iz 
1. točke 39. člena ter 1. in 2. točke 40. člena tega zakona, se kaznuje za prekršek 
z denarno kaznijo od 500 dinarjev do 10 000 dinarjev. 

Končne in prehodne določbe 

42. člen 

Republiški sekretariat za finance je pooblaščen za izdajo navodil o iz- 
vajanju odmernega postopka in vodenja evidence. 

43. člen 

Občinske skupščine so dolžne svoje odloke o prometnem davku od ne- 
premičnin in pravic uskladiti s tem zakonom v dveh mesecih po njegovi uve- 
ljavitvi. 

Za promet nepremičnin in pravic, za katere je nastala davčna obveznost, 
se do uveljavitve tega zakona uporabijo predpisi o prometnem davku, ki so 
veljali ob nastanku davčne obveznosti. 

44. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, uporab- 
ljal pa se bo od 1. januarja 1972 dalje. 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o prometnem davku 
od nepremičnin in pravic (Uradni list SRS, št. 22-256/65, s spremembami in 
dopolnitvami 40-294/68, 33-204/70 in 46-247/70). 

OBRAZLOŽITEV 

Obdavčitev prometa nepremičnin in pravic je urejena s temeljnim zakonom 
o prometnem davku od nepremičnin in pravic (Uradni list SFRJ, št. 12/65 in 
32/68), z zakonom o prometnem davku od nepremičnin in pravic (Uradni list 
SRS, št. 22/65, 40/68, 33/70 in 46/70) in odloki občinskih skupščin. Materijo 
skoraj v celoti ureja temeljni zakon in je veljavni republiški zakon izrazito 
dopolnilni zakon, ki ureja samo nekatere oprostitve ter nekaj drugih vprašanj 
s področja postopka. Po določbi 25. točke 1. odstavka 16. člena ustavnega 
zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XX do XLI (Uradni list SFRJ, 
št. 29/71) temeljni zakon z dnem, ki ga določi republika, oziroma najkasneje 
31. 12. 1971, preneha veljati. 

Izdajo novega republiškega zakona po formalni plati torej narekuje dejstvo, 
da temeljni zakon preneha veljati, veljavni republiški zakon pa ga glede na 
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omenjeni dopolnilni značaj ne more nadomestiti oz. samostojno uporabljati. 
Po drugi strani pa se je pokazala potreba, da se določena vprašanja s področja, 
obdavčevanja prometa nepremičnin in pravic drugače uredijo. Glede na to, da 
republika ta vprašanja ureja samostojno, je možno uveljaviti take rešitve, ki 
bodo izhajale iz konkretnih razmer v SR Sloveniji in s svojim delovanjem 
neposredno prispevale k uresničevanju družbenoekonomskih ciljev na pod- 
ročju prometa nepremičnin in pravic. 

Pri pripravi osnutka zakona smo izhajali iz naslednjih ciljev: Prometni 
davek kot instrument zagotavlja določeno družbeno kontrolo nad prometom 
nepremičnin in pravic. Omogoča družbenopolitičnim skupnostim vodenje po- 
litike do prometa nepremičnin in pravic in s politiko oprostitev posredno 
uresničevanje ciljev ekonomske in socialne politike. Ta instrument omogoča tudi 
zajemanje dela dohodkov, ki niso rezultat dela, temveč predstavljajo rento in 
slednjič — s tem davkom se zagotavljajo potrebna sredstva za financiranje 
splošnih družbenih potreb. 

Osnutek je pripravljen v času, ko še niso v celoti razjasnjena vprašanja 
bodočega davčnega sistema. Pri pripravi smo zato izhajali iz predpostavke, da 
obdavčitev prometa nepremičnin in pravic v bodočem davčnem sistemu ostane 
in da bo ta materija enako doslej predmet posebnega zakona. V okviru fede- 
racije bo s tega področja v prihodnje enotno urejeno le vprašanje razmejitve 
krajevne pristojnosti za odmero davka med republikami. 

Po 2. odstavku 1. točke osnutka XXXV. amandmaja k ustavi SRS, sistem, 
vire in vrste davkov, taks ter drugih davščin določa zakon. V skladu s tem 
smo predvideli, da bi bila enotno, to je v republiškem zakonu, urejena vsa 
materialna in proceduralna vprašanja, ki po svoji vsebini zaokrožajo sistem 
obdavčevanja prometa nepremičnin in pravic, občinske skupščine kot nosilke 
konkretne uvedbe tega davka pa lahko s samostojnim predpisovanjem stopenj 
in uvajanjem dodatnih oprostitev bistveno vplivajo na njegovo fiziognomijo 
in praktično delovanje. 

Predloženi osnutek je v glavnem izdelan na rešitvah veljavnega sistema. 
V njem so povzete določbe temeljnega in republiškega zakona o prometnem 
davku od nepremičnin in pravic. Spremembe so predlagane glede tistih vpra- 
šanj, kjer veljavne rešitve niso več ustrezale, ali so bile premalo določno 
izražene, kar je povzročalo težave pri izvajanju. Pomembnejša sprememba je 
predložena glede stopenj. 

V skladu z ustavnim načelom, da vsaka družbenopolitična skupnost samo- 
stojno določa višino davkov, zakon ne vsebuje nobenih omejitev občinskim 
skupščinam pri določanju stopenj prometnega davka. Glede na nujnost vsaj 
minimalne enotnosti ureditve v merilu republike pa se bo moralo bolj uveljaviti 
medsebojno dogovarjanje občin pri usklajevanju davčnih stopenj. 

Davčne stopnje so brez dvoma eno osrednjih vprašanj v sistemu obdav- 
čenja prometa nepremičnin, od katerega je v prvi vrsti odvisno, kakšne učinke 
bo ta obdavčitev imela. V današnjih razmerah obstajajo pogoji, ki prodajalcem 
omogočajo doseganje dohodkov, ki niso rezultat njihovega dela, temveč v bistvu 
predstavljajo prisvajanje zemljiške oziroma mestne rente. Glede na to, da je 
bil sedanji sistem določanja stopenj ocenjen kot neustrezen, predlagamo spre- 
membo, po kateri stopnje ne bi bile več določene enotno za vse vrste nepre- 
mičnin, temveč različno za kmetijska zemljišča, gradbena zemljišča, gradbene 
objekte in druge pravice, občinska skupščina pa bi lahko glede na konkretne 
razmere predpisala tudi različne stopnje za posamezna območja v občini. 
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Variantno predlagamo, da se predpišejo stopnje, ki bodo odvisne od prometne 
vrednosti kvadratnega metra in to posebej za kmetijska zemljišča, gradbena 
zemljišča in gradbene objekte. Konkretneje bomo ta problem obravnavali pri 
obrazložitvi ustreznih členov osnutka. 

V zvezi s prometom nepremičnin se odpirajo še nekateri drugi problemi, 
ki pa so v tem trenutku premalo proučeni, da bi ob tej priliki bilo mogoče 
v zakon uvesti ustrezne rešitve. Zato je poleg sprejetja predlaganega zakona 
ena osnovnih nalog, da se zagotovi načrtno spremljanje teh problemov in 
ustrezna proučitev v sodelovanju znanstveno-raziskovalnih institucij in pri- 
stojnih upravnih organov. 

Glede posameznih predlaganih določb pa želimo opozoriti na naslednje: 
V 2. členu predlagamo, da se namesto »pravice prejšnjega lastnika do 

uporabe nacionaliziranega nezazidanega stavbnega zemljišča« kot predmet 
obdavčitve določi »prenos pravice do uporabe stavbnega zemljišča«. Prometni 
davek bi se torej plačeval za vsak prenos pravice uporabe stavbnega zemljišča 
ne glede na to ah je zazidano ali ne, ne glede na pravni naslov, na podlagi 
katerega je zemljišče postalo družbena lastnina, in ne glede na to, med kakšnimi 
subjekti se pravica uporabe takega zemljišča prenaša. Glede na to, da tako pri 
prenosu lastninske pravice kot pravice uporabe v bistvu prihaja do enakih 
učinkov v odnosu do kupca, smo mnenja, da ni razlogov za davčno različno 
obravnavanje obeh vrst prometa. 

3. člen obravnava davčne oprostitve. Gre za to, da se določene vrste 
prometa nepremičnin, ko za to obstoje utemeljeni družbeni ekonomski, socialni 
ah drugačni interesi, z obdavčitvijo ne otežuje, temveč olajša, sprosti ali celo 
spodbuja. V predlogu so skoraj v celoti povzete oprostitve, ki jih pozna veljavni 
zakon. Opuščena je bila splošna oprostitev, po kateri je bil odplačni promet 
z nepremičninami, prenos katerih se sicer obdavčuje, oproščen, če je bil tak 
promet izvršen med družbenopravnimi osebami. Predlagamo', da se oprostitev 
zoži samo na primere, ko je ena pogodbenih strank družbenopolitična skupnost, 
ah pa se sploh črta. Pripominjamo, da se to glede na predmet obdavčitve, kot 
ga opredeljuje zakon, praviloma nanaša samo na odplačen prenos stavbnih 
zemljišč. Zamenjava se glede obdavčitve s prometnim davkom šteje kot dva 
prometa. Izjema je doslej veljala za primere, ko je bila taka zamenjava iz- 
vršena med družbenopravno osebo in občanom. Predlagamo, da se taka splošna 
oprostitev zamenjave opusti, tak prenos pa bo še -vedno lahko oproščen 
prometnega davka, če bodo v konkretnem primeru izpolnjeni pogoji za kakšno 
drugo oprostitev. V osmi točki predlagamo preciznejšo opredelitev pogojev 
oprostitve, ki so v skladu z intencijama za uvedbo oprostitve. Sedanja rešitev 
je povzročala številne težave v praksi in omogočala izigravanje. 

V poglavje o davčni osnovi predlagamo posebno določbo, da se v osnovo 
za odmero prometnega davka ne všteva plačilo prispevka za komunalno ure- 
ditev zemljišča. Dejstvo je, da obdavčitev prispevka za komunalno ureditev 
zemljišča zvišuje dejansko ceno, ki jo mora kupec plačati za uporabo stavbnega 
zemljišča. To ima tudi lahko za posledico, da se določeni graditelji, zlasti 
socialno šibkejši, izogibajo urbaniziranih, komunalno urejenih sredin in gradijo 
zunaj teh območij. Prevladuje gledanje, da je plačevanje prometnega davka 
tudi od prispevka za komunalno ureditev zemljišča v bistvu davek na davek. 
Občani niso v enakem položaju, saj plačajo od komunalnega prispevka prometni 
davek samo tisti, ki šele pridobijo pravico uporabe zemljišča, ne pa tudi tisti, ki 
pravico uporabe že imajo in plačajo samo komunalni prispevek. Pojavljajo se 
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tudi praktične težave (npr. plačilo odškodnine in prispevka ni hkratno). Ob 
tem seveda ne gre spregledati dejstva, da graditelj s plačilom odškodnine in 
prispevka za komunalno ureditev zemljišča pridobi pravico uporabe komunalno 
opremljene parcele in da prispevek za ureditev po svojem bistvu ni davek, 
temveč plačilo za komunalno ureditev parcele, s čimer je tudi utemeljeno 
stališče, da je cena za tako parcelo višja. 

Uvodoma smo že opozorili na predlagano spremembo v načinu določanja 
stopenj. K povedanemu bi dodali še naslednje: 

Obstoj prostega tržišča v prometu nepremičnin in pravic, prosto obliko- 
vanje cen, pomembna družbena vlaganja v prometno omrežje in objekte druž- 
benega standarda, nenehen in rastoč pritisk povpraševanja, porast cen drugih 
vrst blaga in uslug in prisotna inflacijska gibanja — to so nekateri elementi 
sedanjega stanja na področju prometa nepremičnin in pravic. Gre za splet 
okolnosti, ki prodajalcem in posrednikom omogočajo doseganje visokih do- 
hodkov, ki niso rezultat njihovega dela, temveč v bistvu predstavljajo pri- 
svajanje zemljiške oziroma mestne rente. Ta ugotovitev velja tako za promet, 
v katerem so udeleženi občani, kot za promet med družbenopravnimi osebami. 
Vprašanje davčnih stopenj torej ni le fiskalnega značaja, temveč v prvi vrsti 
vprašanje, kako doseči ali se vsaj približati temu, da bomo z obdavčitvijo 
zajeli tisti del dohodka, ki po svojem značaju predstavlja rento. Večkrat se je 
postavljalo vprašanje, kako določiti sistem obdavčevanja prometa nepremičnin, 
da bo z davkom zajeta renta, da pa davek ne bi vplival na zvišanje cen. Zdi 
se, da je to praktično neizvedljivo, dokler obstaja bistveno neskladje med 
povpraševanjem in ponudbo nepremičnin. Ob sedanjem položaju prodajalcu 
praviloma uspeva davčno breme prevaliti na kupca, kar pomeni, da prometni 
davek v bistvu zvišuje prodajno ceno, prodajalčev dohodek pa ostaja bolj ali 
manj neokrnjen. Iz teh razlogov je treba obdavčevanje prometa nepremičnin 
obravnavati kot enega izmed ukrepov, s katerim družba uravnava promet 
nepremičnin in zajema del dohodkov. Predvsem pa bi bilo potrebno razmišljati 
o uveljavitvi določenih ekonomskih in drugih ukrepov, s katerimi bi neposred- 
ne je vplivali na zmanjševanje pritiska povpraševanja na tržišču in s tem umirili 
porast cen. 

Pri pripravi predloga smo poskušali poiskati glede stopenj takšne rešitve, 
ki bodo —• poleg določenih fiskalnih učinkov — občinskim skupščinam omo- 
gočale bolj elastično politiko pri urejanju prometa nepremičnin in s tem večji 
vpliv na tokove tega prometa. Predlagamo, da stopnje prometnega davka tudi 
v prihodnje ostanejo progresivne, pri čemer naj bi zakon določal, kakšen sistem 
progresije se uporablja. Predlagamo, da zakon določi, da se stopnje predpisujejo 
različno glede na vrsto nepremičnine, ki je predmet prenosa: kmetijska zem- 
ljišča, gradbena zemljišča, gradbene objekte in druge pravice. Ta predlog 
ohranja načelo, da je za višino obdavčitve v prvi vrsti odločilna dosežena 
prodajna cena, vendar bi bile stopnje za enake zneske različne glede na to, 
kakšna nepremičnina izmed naštetih vrst je bila predmet prometa. Takšna 
razčlenitev je nujna glede na to, da so npr. poprečne prodajne cene posameznih 
vrst nepremičnin različne in je zgolj višina prodajne cene, ne oziraje se na 
vrsto prometa, praviloma zelo slaba podlaga za ocenjevanje dohodka, ki ga je 
prodajalec s prodajo dosegel. V primeru, da bo sprejeta takšna rešitev, pred- 
lagamo, da se določi, da se za zemljišča, na katerih je zgrajen gradbeni objekt, 
uporabi stopnja, ki bo predpisana za gradbene objekte. Takšna izjema je ute- 
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meljena glede na to, da se ta zemljišča prenašajo hkrati z objektom in bi 
v praksi prihajalo do težav pri razmejevanju osnov, hkrati pa bi se zavezanci 
ob dveh različnih osnovah izo-gnili progresiji. Vzporedno s tem naj bi zakon 
občinskim skupščinam omogočil, da za posamezna območja znotraj občine glede 
na različne pogoje predpišejo diferencirane stopnje. 

V varianti predlagamo, da se namesto opisane ureditve uveljavi naslednji 
sistem: stopnje prometnega davka naj bi bile različne glede na vrsto nepremič- 
nine, ki se prenaša (torej — kmetijska zemljišča, gradbena zemljišča, gradbeni 
objekti), vendar višina stopenj ne bi bila odvisna od prejete kupnine oziroma 
prometne vrednosti prodane nepremičnine kot celote. Odvisna bi bila od cene, 
ki jo je prodajalec dosegel za prodani m2 zemljišča oziroma zgrajene površine. 
Stopnja bi bila ustrezna doseženi ceni m2, uporabila pa bi se na celotno ugo- 
tovljeno osnovo. Ta predlog izhaja iz ugotovitve, da se v doseženi ceni za m2 

realneje odraža dohodek in vpliv zunanjih okolnosti kot pa v višini prejete 
kupnine. Vzporedno s tem je seveda potrebno omeniti, da se v višji doseženi 
ceni na enoto površine ne odražajo le zunanje okolnosti, temveč tudi boljša 
opremljenost itd., ki je rezultat vlaganj prodajalca. 

V poglavju o nastanku davčne obveznosti je vnesena nova določba, po 
kateri so se davčni organi o izvršenem prometu dolžni medsebojno obveščati. 
Namen te določbe je, da se pri davčnih organih zagotovi potrebna evidenca 
o prometu nepremičnin, ki ga občani opravijo v drugih občinah. 

Glede odmere davka predlagamo spremembo roka za izdajo dokončne 
odločbe o odmeri od sedanjih 30 na 60 dni. Ugotavljamo, da se davčni organi 
v večjem številu občin praviloma redko poslužujejo cenilnih komisij. Podaljšani 
rok bi po našem mnenju prispeval k pogostejši uporabi tega instrumenta in 
k večji strokovnosti cenitev. 

V poglavju o plačevanju prometnega davka je nova določba, po kateri se 
prometni davek od drugih pravic plača po sedežu oziroma prebivališču zave- 
zanca. Zamudne obresti so po predlogu zvišane od sedanjih 9 na 12 odstotkov. 
Glede vračila davka zakon nalaga organu, ki odloča o zahtevku, da izda odločbo 
v tridesetih dneh po prejemu zahtevka. 

Rok za obnovo postopka je podaljšan iz treh na pet let. Nova je določba, 
da lahko drugostopni organ po nadzorstveni pravici v roku dveh let razveljavi 
odmerno odločbo, če je bila z odmero očitno prizadeta družbena korist. 

Kazenske določbe so vsebinsko povzete iz temeljnega zakona, nekoliko so 
povišane le zagrožene kazni za gospodarske prestopke oz. prekrške. Dosedanje 
kazni za delovne organizacije in družbenopravne osebe 39. člena predloga 
zakona so zvišane od 1000 do 50 000 dinarjev na 2000 do 50 000 dinarjev. Za 
odgovorno osebo je za isto dejanje zvišana kazen od 100 do 1000 dinarjev na 500 
do 5000 dinarjev. Za prekrške po 40. členu predlaganega zakona je zvišana 
kazen za delovne organizacije in družbenopravne osebe od 500 do 10 000 di- 
narjev na 1000 do 30 000 dinarjev, za odgovorne osebe pa od 50 do 500 dinarjev 
na 300 do 3000 dinarjev. Kazni za davčnega zavezanca — občana in zasebne 
pravne osebe so zvišane od 200 do 10 000 dinarjev na 500 do 10 00 dinarjev. 

V 42. členu predlagamo, da se republiški sekretar za finance pooblasti za 
izdajo navodil v zvezi z organizacijo in metodami dela davčnih uprav pri vo- 
denju postopkov in o vodenju evidence. Gre za organizacijska, metodološka in 
tehnična vprašanja, ki v merilu republike morajo biti urejene enotno, pa po 
svoji vsebini ne sodijo v zakon. 
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V 43. členu osnutka je določen dvomesečni rok, v katerem naj bi občinske 
skupščine uskladile svoje odloke o prometnem davku od nepremičnin in pravic 
s tem zakonom. Dokler občinske skupščine svojih odlokov ne bodo uskladile, 
se bo prometni davek odmerjal po dosedanjih stopnjah. Dodana je tudi določba, 
da se za promet nepremičnin, za katere je nastala davčna obveznost pred 
uveljavitvijo tega zakona, uporabljajo dosedanji predpisi. Ta določba je v 
skladu s splošnim davčnim načelom, da se davščine odmerjajo po predpisih, 
ki so veljavni tedaj, ko je nastal dohodek, od katerega se odmerja davek. 

Glede vprašanj, ki jih v obrazložitvi posebej ne omenjamo, je v osnutek 
v celoti ah z redakcijskimi popravki povzeta sedanja ureditev iz temeljnega 
in republiškega zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic. 

MNENJA, STALIŠČA IN PREDLOGI 
DELEGATOV OBČIN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegat mesta Ljubljane so na svojem 
17. zasedanju v skupščini SR Slovenije dne 14. 12. 1971 obravnavali osnutek 
zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic, ki ga je predložil skup- 
ščini v obravnavo izvršni svet. 

V razpravi sta sodelovala delegata občin Maribor in Ptuj. 
Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni 

ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov 
občin v skupščini SR Slovenije pošilja skupina za oblikovanje stališč, izvoljena 
na zasedanju, ta stališča republiškemu zboru in enotnemu zboru delovnih 
skupnosti skupščine SR Slovenije, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega 
amandmaja kot pristojna zbora obravnavata in zavzameta do njih svoje stališče. 

K 3. členu: K 8. točki tega člena je bilo izraženo mnenje, da je treba 
natančneje definirati pojem premestitve ali prodaje stanovanjske hiše in sicer 
tako, da je oproščen plačila davka lastnik, če se preseli ali proda hišo v enem 
letu po upokojitvi ali oprostitvi. V praksi bi sicer nekateri uveljavljali to 
oprostitev še po preteku treh ah več let po upokojitvi. (Delegat občine Ptuj.) 

Glede na to, da se pri pogodbah zemljišča pogosto preplačujejo, je bilo 
predlagano, da se v 9. točki tega člena ne predvidi možnost oprostitve v pri- 
merih, če gre za kupno pogodbo, ki je sklenjena namesto razlastitve. Ta del 
besedila naj se črta. (Maribor.) 

Predlagano je bilo, da se spremeni oziroma dopolni 11. točka tega člena 
tako, da bi se glasila: »Ce gospodarska organizacija ali zasebni kmetijski pro- 
izvajalec, ki mu je kmetijska proizvodnja osnovni vir preživljanja, kupuje ali 
zamenjuje zemljišče z namenom arondacije in komasacije na osnovi kupo- 
prodajne ali menjalne pogodbe, ugotovi namen arondacije ali komasacije 
občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo.« Sprememba je bila pred- 
lagana zato, da bi glede oprostitve plačila prometnega davka izenačili pravice 
zasebnega kmetijskega proizvajalca in kmetijske delovne organizacije. Širša 
družbena skupnost bi morala biti v enaki meri zainteresirana za izboljšanje 
gospodarjenja tudi na zasebnih zemljiščih. Praksa namreč dokazuje, da je 
arondirano zemljišče eden od osnovnih pogojev za smotrno in rentabilno gospo- 
darjenje, za večjo mehanizacijo zasebnih kmetij. Zato je iz leta v leto tudi vedno 
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bolj očitna težnja zasebnikov, da bi si z raznimi menjavami, odprodajami in 
nakupi zaokrožili posest ter na ta način prišli do večjih strnjenih površin, ki bi 
omogočale uspešno uporabo raznih kmetijskih strojev, pri čemer je zdaj pro- 
metni davek glavna ovira. (Gornja Radgona.) 

Glede 13. točke tega člena je bilo predlagano, da se črta, ker je že do- 
sedanje tako določilo bilo vir raznih nepravilnosti, pa tudi vzrok za neenako- 
pravni položaj med kupci zasebniki in kupci zemljišč družbene lastnine; cena 
zemljišča je bila v 20 odstotkih primerov nekoliko nižja pri zemljiščih, ki so jih 
prodajale kmetijske organizacije, od onih, ki so jih prodajali zasebniki. V ne- 
katerih primerih, ko je šlo za uslužbence raznih kmetijskih organizacij, pa so 
bila ta odstopanja tudi zelo občutna, zlasti pri prodajah parcel za gradnjo. Razen 
zemljišč so kmetijske organizacije prodajale tudi razne druge nepremičnine, 
predvsem stavbe in stanovanja, pri čemer pa kupci niso bili deležni le ugodnosti 
nekoliko nižje cene, ampak redno tudi oprostitev prometnega davka. (Gornja 
Radgona.) 

K! 11. č 1 e n u : Ta člen naj bi se glasil: »Ce je en prodajalec ali več kupcev, 
naj se pogodba ne deli, ampak davek plača prodajalec od seštevkov celotne 
prodaje v enem letu.« (Maribor.) 

St.: 421-2/71 
Ljubljana, 16. 12. 1971 

POROČILA 

Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora 
skupščine SR Slovenije je na seji dne 10. 12. 1971 obravnaval osnutek zakona 
o prometnem davku od nepremičnin in pravic, ki ga je skupščini poslal izvršni 
svet. Odbor se je strinjal s predlogom izvršnega sveta, da se zakon obravnava 
po skrajšanem postopku kot osnutek zakona. 

V razpravi po posameznih določbah osnutka zakona pa so bile soglasno 
sprejete naslednje pripombe: 

K 3. č 1 e n u : Oprostitev plačila prometnega davka naj velja samo za 
prenos nepremičnine iz naslova razlastitve, ne pa tudi kadar gre za prenos 
lastnine po kupni pogodbi. V praksi se namreč ugotavlja, da lastniki zemljišč 
za vsako ceno hočejo odtujiti zemljišče na podlagi kupne pogodbe, ki je skle- 
njena namesto razlastitve, samo zato, da bi se izognili plačilu prometnega 
davka. Zato naj se besedilo »ah na podlagi kupne pogodbe, ki je sklenjena 
namesto razlastitve« črta. 

K 6. č 1 e n u : Pravično bi bilo, da bi se obdavčil promet, ki ga zavezanec 
opravi in doseže v določenem roku. Predlaga se rok enega leta. Stopnje pro- 
metnega davka so namreč progresivne. Z obdavčitvijo prometa, doseženega v 
določenem obdobju, bi se izognili nezdravemu drobljenju parcel, pa tudi dolo- 
čenim Spekulativnim nagibom. Praksa namreč kaže, da lastniki zemljišč pro- 
dajo v enem letu več posameznih parcel, namenjenih gradnji, in pri tem ugotav- 
ljajo, kakšen način prodaje je za njih ugodnejši. Zato je pravično, da se za ob- 
davčitev šteje ves promet, ki ga je lastnik opravil v koledarskem letu. 

K 12. členu : Člen naj se črta. S plačilom prispevka za komunalno ure- 
ditev zemljišča je narasla tudi prometna vrednost tega zemljišča. Zato ni 
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pravično, da bi se od osnove za odmero prometnega davka odštelo plačilo 
prispevka za komunalno ureditev zemljišča. 

K 13. in 14. členu : Sprejme naj se varianta k 13. in 14. členu, ker 
je variantna ureditev pravičnejša. 

Št.: 421-2/71 
Ljubljana, 13. 12. 1971 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora skupščine SR Slovenije 
je na 50. seji 10. decembra 1971 obravnaval osnutek zakona o prometnem 
davku od nepremičnin in pravic, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil 
izvršni svet s predlogom, da ga v smislu določb 294. člena poslovnika skupščine 
SR Slovenije obravnava po skrajšanem postopku kot osnutek zakona. 

Odbor se strinja s predlogom o obravnavi po skrajšanem postopku, saj gre 
za dejstvo, da zvezni temeljni zakon z 31. decembrom 1971 preneha veljati, 
sedanji republiški zakon pa je izrazito dopolnilni zakon. 

Prometni davek od nepremičnin in pravic je občinski dohodek in zato 
v republiškem zakonu ni davčnih lestvic. Zaradi doseganja vsaj kolikor toliko 
enotnih davčnih lestvic bo pri občinskih odlokih potrebno medobčinsko sodelo- 
vanje in koordiniranje. Odbor se v celoti strinja z osnovnimi načeli in cilji 
zakona, da se prek prometnega davka zagotavlja družbena kontrola nad pro- 
metom nepremičnin in. pravic, da se zajema del dohodkov, ki niso rezultat 
dela, da se obdavčuje tovrstni promet in s tem v določeni meri tudi uresničujejo 
cilji ekonomske in socialne politike. 

V obravnavi po členih osnutka zakona je odbor sprejel naslednje pripombe 
in predloge, ki jih predlaga zboru: 

K 3. členu : Varianta za točko 1 naj se črta. 
K 13. in 14. členu : Varianta k obema členoma naj se črta. 
Odbor je po daljši razpravi menil, da predstavlja varianta k 13. in 14. 

členu sicer zanimivo rešitev, pri kateri pa absolutna vrednost prometa ne 
predstavlja elementa, ki je sicer bistven. 

K 39.—40. členu : Kazenske določbe določajo prenizke kazni, pa čeprav 
so nekatere višje od sedanjih po temeljnem zakonu, ki preneha veljati 31. de- 
cembra 1971. Odbor se zaveda, da tudi višje kazni ne bodo učinkovite, če se 
v praksi ne bodo dosledno predpisovale. Oudi v sedanjih pogojih je osnovni 
problem v doslednem izvajanju zakona. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da upošteva pripombe odbora in 
sprejme osnutek zakona. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Avgusta Majeriča. 

Št. : 421-2/71 
Ljubljana, 13. 12. 1971 

Začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj 
s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbeno- 
političnih in samoupravnih skupnosti je na seji dne 9. 12. 1971 obravnavala 
osnutek zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic, ki ga je skup- 
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ščini SR Slovenije predložil izvršni s.vet s predlogom, da se obravnava po 
skrajšanem postopku. 

Začasna komisija je ugotovila, da je osnutek zakona pripravljen na pod- 
lagi ustavnega zakona za izvedbo zveznih ustavnih amandmajev. Temeljni 
zakon o prometnem davku od nepremičnin in pravic je namreč v veljavi 
najdlje do 31. 12. 1971. 

Poslanci so se v načelni razpravi strinjali z nekaterimi spremembami, 
ki so v tem zakonu uvedene v naši republiki na področju obdavčevanja prometa 
nepremičnin in pravic. 

V razpravi po podrobnostih je imela komisija sledeče pripombe: 
K 3. členu : Varianta k 1. točki se črta. 
Začasna komisija je menila, da družbenopolitične skupnosti, kolikor so 

ena od pogodbenih strank, ne bi tudi v bodoče plačevale tega davka. Plačevanje 
davka bi jim povzročilo neutemeljene stroške pri gradnji javnih objektov. 

K 13. in 14. členu : Ostane naj osnovno besedilo, s tem da se pred 
sprejemom odločitve upošteva mnenje delegatov občin. 

Začasna komisija predlaga enotnemu zboru delovnih skupnosti, da sprejme 
predloženi osnutek zakona po skrajšanem postopku in da se pri pripravi 
predloga zakona upoštevajo dane pripombe. 

Za svojega poročevalca je začasna komisija določila poslanko Maro Zlebnik. 

St.: 421-2/71 
Ljubljana, 14. 12. 1971 

Zakomodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 13. de- 
cembra 1971 obravnavala osnutek zakona o prometnem davku od nepremičnin 
in pravic, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni razpravi je komisija poudarila, naj predlagatelj pred dokončno 
izdelavo predloga zakona prouči, ah predlagani koncept zakona in njegove 
posamezne rešitve v zadostni meri upoštevajo ustavna dopolnila k ustavi SR 
Slovenije, ki bodo predvidoma sprejeta še pred sprejemom tega zakona. Bese- 
dilo predloga ustavnega amandmaja XL namreč določa, da sistem, vire in 
vrste davkov, taks ter drugih davščin določa zakon (drugi odstavek 1. točke). 
Po 2. točki tega amandmaja družbenopolitične skupnosti samostojno določajo 
višino davkov, taks in drugih davščin, ki so v skladu z zakonom njihov dohodek, 
ter z njim samostojno razpolagajo, predvideno pa je tudi usklajevanje repu- 
blike, občin in samoupravnih interesnih skupnosti o obveznostih temeljnih orga- 
nizacij združenega dela, delovnih ljudi in občanov. Po 2. podtočki 4. točke 
ustavnega amandmaja XLIII pa se lahko z republiškim zakonom določijo 
temeljna načela za financiranje skupnih potreb v krajevnih skupnostih in 
občini. 

Komisija je ugotovila, da se z osnutkom zakona določa vrsta davka, in sicer 
prometni davek od nepremičnin in pravic, ki ga vpelje občinska skupščina 
z odlokom. Glede na navedeno naj predlagatelj ponovno oceni — upoštevajoč 
novo vlogo republike in občine na tem področju — ah s posameznimi določbami 
ne omejujemo pristojnosti občin oziroma ali posamezne določbe vsebujejo le 
temeljna načela. 

Pri podrobni obravnavi besedila osnutka zakona so bile dane naslednje 
pripombe: 

64* 
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K 2. členu : Izraženo je bilo mnenje o primernosti obdavčitve stvarne 
služnosti in pravic do rente, ker so v praksi taki primeri bolj redki. 

K 5. členu: V zvezi s predvideno rešitvijo v prvem odstavku je bilo 
opozorjeno, da taka rešitev ni sprejemljiva v primeru, ko gre za zamenjavo 
stanovanj, pogojeno s spremembo delovnega mesta in podobno. 

K 6. členu: V tretjem odstavku ni dovolj jasno opredeljena prometna 
vrednost, zaradi česar bodo v praksi nastale določene težave. V posameznih 
primerih bo namreč sporno, kakšna cena bi se dala doseči za nepremičnino 
oziroma pravico v prostem prometu takrat, ko nastane davčna obveznost. 

K 7. členu : Izražen je bil pomislek o tem, da bi v primerih, ko pri- 
stojni upravni občinski organ meni, da dogovorjena prodajna cena ne ustreza 
prometni vrednosti, le-to ugotavlja posebna strokovna komisija. 

K 8. č 1 e n u : Predlagana rešitev ni sprejemljiva in bi tudi glede družbeno- 
pravnih oseb morali uveljaviti isto rešitev kot za vse ostale. 

K 10. čl enu : Izražen je bil pomislek o primernosti rešitve. Le-ta namreč 
izhaja iz predpostavke, da se zavezanec skuša izogniti plačilu ustreznega davka. 
Pri vseh zavezancih pa nedvomno ni prisoten spekulativni namen ob prodaji 
oziroma nakupu nepremičnine. 

K 21. in 22. členu : V tem zakonu ni potrebno posebej obravnavati 
v tem členu omenjenih vprašanj, temveč naj se ta zakon sklicuje le na ustrezne 
rešitve v zakonu o davkih občanov. 

K 33. in 34. členu : Ti določbi naj se kot nepotrebni črtata, ker je to 
vprašanje urejeno z zakonom o splošnem upravnem postopku. 

K! 35. in 36. členu : Ker v teh členih omenjena vprašanja urejuje že 
zakon o davkih občanov, naj se v tem zakonu določi, da smiselno veljajo 
določbe zakona o davkih občanov. 

Št.: 421-2/71 
Ljubljana, 14. 12. 1971 

OSNUTEK ZAKONA 

o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks 

1. člen 

Od dohodkov, ki pripadajo SR Sloveniji po zakonu o financiranju družbeno- 
političnih skupnosti v SR Sloveniji, se uvajajo tele vrste republiških dohodkov: 

1. republiški davek iz osebnega dohodka od delovnega razmerja; 
2. republiški davek iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti; 
3. republiški davek iz osebnega dohodka od samostojnega opravljanja 

obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti; 
4. republiški davek iz osebnega dohodka od avtorskih pravic, patentov 

in tehničnih izboljšav; 
5. republiški davek na dediščine in darila; 
6. davek na določene premoženjske predmete; 
7. republiški davek na dobiček tujih oseb, dosežen z investicijskimi deli; 
8. republiški davek od nenapovedanega dohodka; 
9. republiški davek iz skupnega dohodka občanov; 
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10. republiški davek od prometa proizvodov; 
11. republiške upravne takse; 
12. republiške sodne takse. 

2. člen 

Republiški davek iz osebnega dohodka od delovnega razmerja se plačuje 
po stopnji 1,47 %. 

Posebna stopnja davkov iz osebnega dohodka od delovnega razmerja, ki 
se uporablja poleg stopnje iz 1. odstavka tega člena na prejemke iz 1. točke 
44. člena zakona o davkih občanov, znaša 18,63 %, na prejemke iz 2. točke 
44. člena pa 14,93%. 

Dodatni republiški davek iz delovnega razmerja po 46. a členu zakona 
o davkih občanov se plačuje po naslednjih stopnjah: 

Ce znaša skupni letni neto izplačani dohodek: znaša davek: 

Republiški davek iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti se plačuje 
po stopnji 18 % od katastrskega dohodka negozdnih površin in 14 % od gozdnih 
dohodkov. 

Republiškega davka iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti so do 
višine, ki ustreza 12 lo/o', oproščeni zavezanci, ki se jim odmerja prispevek za 
zdravstveno zavarovanje kmetov. 

Republiški davek iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti se v višini, 
ki ustreza stopnji 6 % od katastrskega dohodka negozdnih površin oziroma 
stopnji 2'% od gozdnih dohodkov vseh zavezancev, odstopa občinam. Občine 
uporabijo ta sredstva za pokritje svojih obveznosti za zdravstveno zavarovanje 
socialno ogroženih kmetov in drugih obveznosti do skladov skupnosti zdrav- 
stvenega zavarovanja kmfetov. 

Varianta zadnjega stavka 3. odstavka: Občine uporabijo ta sredstva za 
pokritje svojih obveznosti v zvezi s starostnim zavarovanjem kmetov. 

Republiški davek iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti v višini, 
ki ustreza stopnji 12 % od prispevne osnove, ki ga plačujejo zavezanci, katerim 
se ne odmerja prispevek za zdravstveno zavarovanje kmetov, se v celoti odstopa 
skladu zdravstevnega zavarovanja kmetov tiste komunalne skupnosti zdrav- 
stvenega zavarovanja kmetov, na katere območju je bil davek pobran. 

Republiški davek iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti se plačuje 
tudi po stopnji, ki jo predpiše zakon o vodnem prispevku. 

J. varianta: 
V prvem odstavku se stopnja »18 '%k< nadomesti s stopnjo »30 !0/»«, stopnja 

»14 %« pa s stopnjo »26'%«. 
V drugem odstavku se stopnja »12%« nadomesti s stopnjo »24%«. 
II. varianta: 
V prvem odstavku se stopnja »18'%« nadomesti s stopnjo »24%«, stopnja 

»14 %« pa s stopnjo »20%«. 
V drugem odstavku se stopnja »12 !°/o« nadomesti s stopnjo »18 '%«. 

od 20 000 do 30 000 dinarjev 
od 30 000 do 40 000 dinarjev 
od 40 000 do 50 000 dinarjev 

nad 50 000 dinarjev 

10% 
15 % 
20 % 
25 % 

3. člen 
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4. člen 

Republiški davek iz osebnega dohodka od samostojnega opravljanja obrtnih 
in drugih gospodarskih dejavnosti se plačuje po stopnji 5 % od letnih osnov. 

Tuji prevozniki iz 98. člena zakona o davkih občanov plačujejo ta davek 
po stopnji 3 % od posamično doseženega dohodka. 

5. člen 

Republiški davek iz osebnega dohodka od avtorskih pravic, patentov in 
tehničnih izboljšav se plačuje po stopnji 12 %, od dohodkov od avtorskih pravic 
iz 4. odstavka 117. člena zakona o davkih občanov se ta davek plačuje po 
stopnji 25'% od vsakega posameznega dohodka. 

S tem davkom nabrana sredstva se v celoti odstopijo temeljni kulturni 
skupnosti, na katerem območju ima zavezanec stalno prebivališče. 

Sredstva po prvem odstavku 5. člena tega zakona se odstopijo temeljni 
kulturni skupnosti, ustanovljeni za območje mesta Ljubljane, šele z dnem, 
ko bo skupščina SR Slovenije sprejela sklep o soglasju k pogodbi o prenosu 
ustanoviteljskih pravic od SR Slovenije na skupščino mesta Ljubljane za 
kulturne zavode, katerih ustanovitelj je SR Slovenija. 

6- člen 

Republiški davek na dediščine in darila se plačuje po naslednjih stopnjah: 

Sorodstveno Sorodstveno 
razmerje, razmerje, 
ki ustreza ki ustreza Sorodstveno 

prvemu drugemu razmerje - - - - ki ustreza Od vrednosti dinarjev dednemu dednemu 
nad do J reku redu tretjemu Vsi drugi (zakonci (starši, bratje, recfu^ 

in otroci sestre ter 
ter zeti njihovi (dedi, babice) 

in snahe) potomci) 

50 000 2 4 7 10 
50 000—100 000 2,5 5 8 12 

100 000—150 000 3 6 9 14 
150 000—200 000 3,5 7 10 16 
200 000—250 000 4 8 11 18 
250 0001—300 000 4,5 9 12 20 
300 000—400 000 5 10 13 22 
400 000—500 000 5,5 11 14 24 

nad 500 000 6 12 15 25 

7. člen 

Republiški davek na dobiček tujih oseb, dosežen z investicijskimi deli, 
se plačuje po stopnji 35'%. 

8. člen 

Republiški davek na določene premoženjske predmete se plačuje: 
1. od tovornih cestnih motornih in priklopnih vozil ter kombi vozil v tehle 

letnih zneskih: 
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1. za tovorna vozila (tovornjaki in lahki tovornjaki) in specialna tovorna 
vozila, namenjena za prevažanje določenih tovorov — glede na nosilnost 

do 3 tone 
nad 3 do 4 tone 
nad 4 do 5 ton 
nad 5 ton 

400 din od tone 
1725 din od tone 
2300 din od tone 
2300 din od tone + 3000 din za vsako na- 

daljnjo začeto tono nosilnosti 

2. za delovna vozila — ne glede na nosilnost in težo: 120 din; 
3. za tovorne priklopnike in specialne tovorne priklopnike, ki so namenjeni 

za prevažanje določenih tovorov — glede na nosilnost kot za tovorna vozila, 
navedena v 1. točki; 

4. za delovne priklopnike — ne glede na nosilnost in težo: 60 din; 
5. za vlečna tovorna vozila; 

a) za traktorje 
do 25 KM 120 din 

nad 25 do 40 KM 170 din 
nad 40 do 63 KM 220 din 
nad 63 KM 270 din. 

b) za vlečna vozila s polpriklopnikom se plača davek kot pa tovorna vozila, 
navedena v 1. točki; 

6. za tovorne tricikle z nosilnostjo do 400 kg in z delovno prostornino 
motorja: 

nad 125 do 250 ccm 30 din 
nad 250 do 500 ccm 40 din 
nad 500 do 1000 ccm 50 din 
nad 1000 ccm 60 din 

za tovorne tricikle z nosilnostjo nad 40fr kg pa še 40 din več; 

7. za kombije — glede na delovno prostornino motorja in sicer: 

do 900 ccm 80 din 
nad 900 do 1350 ccm 120 din 
nad 1350 do 1800 ccm 300 din 
nad 1800 do 2500 ccm 600 din 
nad 2500 do 3100 ccm 1000 din 
nad 3100 ccm 1500 din 

2. od strojev, orodja in inventarja glede na vrednost po naslednjih 
stopnjah: 

od 100 000 do 200 000 2 <>/o 
od 200 000 do 300 000 2,5 % 
od 300 000 do 500 000 3,0 % 
nad 500 000 3,5 %> 
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3. od motornih čolnov glede na moč motorja po 20,00 din od vsake začete 
konjske sile. 

4. od gozdnih zemljišč se plača davek v višini trikratnega katastrskega 
dohodka teh zemljišč. 

Varianta: petkratnega katastrskega dohodka. 

9. člen 

Republiški davek od nenapovedanega dohodka se plačuje po stopnji 70 %. 

10. člen 

Za odmero davka iz skupnega dohodka občanov za leto 1972 se neob- 
davčljivi del osebnega dohodka iz prvega odstavka 175. člena zakona o davkih 
občanov določa v zneskih 25 000 din, znesek za vzdrževanega družinskega člana 
iz 181. člena navedenega zakona pa v višini 8000 din. 

Republiški davek iz skupnega dohodka občanov se plačuje po naslednjih 
stopnjah: 

do 5000 znaša prispevek 2 ®/o 
od 5 000 do 10 000 100 din + 3 % od presežka nad 5 000 
od 10 000 do 15 000 250 din + 4'% od presežka nad 10 000 
od 15 000 do 20 000 450 din + 6fl/o od presežka nad 15 000 
od 20 000 do 25 000 750 din + 8 !%> od presežka nad 20 000 
od 25 000 do 30 000 1 150 din + 10 °/o od presežka nad 25 000 
od 30 000 do 40 000 1 650 din + 16°/o od presežka nad 30 000 
od 40 000 do 50 000 3 250 din + 22 % od presežka nad 40 000 
od 50 000 do 60 000 5 450 din + 29 *>/o od presežka nad 50 000 
od 60 000 do 70 000 8 350 din + 38% od presežka nad 60 000 
od 70 000 do 80 000 12 150 din + 48 ®/o od presežka nad 70 000 
od 80 000 do 90 000 16 950 din + 58 % od presežka nad 80 000 
od 90 000 do 100 000 22 750 din + 69 % od presežka nad 90 000 
nad 100 000 29 650 din + 80 % od presežka nad 100 000 

11. člen 

Republiški prometni davek se plačuje po stopnjah, ki so določene v zakonih 
o obdavčenju proizvodov in storitev v prometu. 

12. člen 

Dohodki iz 5., 6., 8-, 9. in 11. točke 1. člena tega zakona se v celoti 
odstopijo občinam. 

Od dohodkov republike, ki jih občanom odmerjajo in pobirajo občinske 
davčne uprave, odstopa republika občini 10'% za napredek organizacije in za 
delo teh organov v občini. Odstopljena sredstva se prenesejo v korist občine, 
preden se dohodki odvedejo v korist republike oziroma v ustrezen sklad. Ta 
določba se ne nanaša na dohodke, ki se po prvem odstavku tega člena odstopajo 
občinam in tudi ne na republiški davek iz osebnega dohodka od kmetijske 
dejavnosti, ki se odstopa skladom za zdravstveno zavarovanje kmetov. O 
višini povračila za delo v zvezi z odmero in pobiranjem republiškega davka 
iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti, ki se odstopa skladom zdrav- 
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stvenega zavarovanja kmetov, se dogovorita občinska skupščina in skupnost 
zdravstvenega zavarovanja kmetov. 

13. člen 

Dohodki od republiških upravnih taks se odstopijo tistim občinam, na 
katerem območju so bile taksne vrednotnice prodane oziroma plačane takse. 

Ce se republiška upravna taksa vplača v gotovini, jo organ, pri katerem 
je bila plačana, preodkaže občini, na katere območju je sedež organa oziroma 
organizacije. 

14. člen 

Dohodki od republiških sodnih taks, ki se po zakonu o sodnih taksah 
plačujejo v taksnih vrednotnicah enotne izdaje, se odstopijo tistim občinam, 
na katerih območju so bile taksne vrednotnice prodane. 

15. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1972. Izjemoma se določba o višini olajšave za 
vzdrževanega družinskega člana iz 1. odstavka 10. člena uporablja ob odmeri 
davka za leto 1971. 

Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, preneha veljati zakon o uvedbi 
in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks. (Uradni list SRS, št.: 
5-14/68, 40-292/68, 3-7/69, 40-252/69, 46-248/70, 4-23/71, 19-171/71.) 

OBRAZLOŽITEV 

Pri izdelavi zakona so bila upoštevana naslednja izhodišča: 
— načeloma se zadržuje nespremenjen dosedanji sistem financiranja 

družbenopolitičnih skupnosti in s tem povezano vprašanje pripadnosti posa- 
meznih vrst davščin; 

— nespremenjena je tudi sedanja višina stopenj posameznih davščin, 
razen davek na dediščine in darila; 

— v zakonu na novo vključujemo tiste davčne oblike, na katere je doslej 
zveza določala davčne stopnje; 

— in končno je bilo treba v zakon vključiti dopolnitve, ki so pogojene 
s spremembami zakona o davkih občanov. 

Podrobnejša obrazložitev k posameznim členom zakona je taka: 
K 1. členu: Poleg dosedanjih vrst republiških dohodkov se uvajajo 

na novo davek od dobička tujih oseb, dosežen z investicijskimi deli, ki je bil 
doslej zvezni davek, in davek od nenapovedanega dohodka. Z davkom na 
določene premoženjske predmete se opušča dosedanja vrsta tega davka, ki je 
zajemal le tovorna cestna motorna priklopna in kombi vozila. 

K 2. členu : Stopnjo davka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja 
zadržujemo v nespremenjeni višini. Posebno stopnjo tega davka za prejemke 
upokojencev znižujemo od 20,10 na 18,63 "/o, za prejemke iz honorarnega dela 
pa od 16,4 na 14,93;%. Sprememba je tehničnega značaja. Znižanje stopenj 
znaša v obeh primerih 1,47 "/o, kolikor znaša redna stopnja tega davka. V 
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prihodnje naj bi se torej tudi od tovrstnih dohodkov odmerjal davek po redni 
stopnji, dodatno pa še po posebni stopnji. S tem. bo dosežen pregled nad višino 
skupnih vplačil davka po redni stopnji in ne bo več potrebno, kot doslej, 
ta del vplačil izločati iz računov, na katere se vplačuje davek po posebni 
stopnji. Tako ureditev -narekuje tudi okoliščina, da se posamezne oprostitve 
oziroma olajšave, ki jih republika uvaja, nanašajo le na redno stopnjo, kar 
je ob združitvi stopenj v praksi povzročalo težave. 

Namen uvedbe posebne stopnje je bil dohodke upokojencev in dohodke 
iz naslova honorarnih zaposlitev glede obveznosti izenačiti z dohodki iz redne 
zaposlitve. Zaradi kasnejšega spreminjanja stopenj prispevkov, katerih se od 
teh dohodkov ne odmerja, in različnosti teh stopenj po komunalnih skupnostih 
ta izenačitev ni več povsem dosledno izvedena. 

Zakon na novo uvaja dodatne stopnje republiškega davka iz delovnega 
razmerja, katerega naj bi po dopolnitvi davčnega zakona plačevali zaposleni 
upokojenci, če njihovi dohodki od zaposlitve presegajo 20 000 din letno. Davek 
bremeni le občane, ki poleg pokojnine dosegajo dopolnilne dohodke nad dolo- 
čenim nivojem, zato je progresija stopenj nekoliko ostrejša. 

K 3. členu : Stopnje republiškega davka od kmetijstva zadržujemo v 
nespremenjeni višini. Zvišan republiški davek, ki se je v letu 1971 odmeril 
le za 9 mesecev in je nadomestil ukinjeni zvezni davek, naj bi se torej zadržal 
tudi v prihodnje. Glede usmeritve davka od kmetijstva predlagamo določene 
spremembe: 

Davek do višine, ki ustreza stopnji 12 •% in ga plačujejo le kmetje^delavci, 
naj bi se tudi v prihodnje odstopal skladom komunalnih skupnosti zdravstve- 
nega zavarovanja kmetov. Davek v višini 6 % od katastrskega dohodka oziroma 
2 ®/o od gozdnih dohodkov naj bi se enako kot doslej odstopal občinam. V pre- 
teklem letu so bile občine dolžne ta sredstva uporabiti predvsem za kritje pri- 
manjkljajev skladov skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov, nastalih 
konec leta 1972, morebitne presežke pa za pokrivanje ostalih obveznosti do 
zdravstvenega zavarovanja kmetov. Po predlogu zakona pa se občine le obve- 
zujejo, da tako odstopljena sredstva uporabijo za kritje svojih obveznosti 
za zdravstveno zavarovanje socialno ogroženih kmetov in drugih obveznosti 
do skladov skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov, konkretnejša opre- 
delitev pa je stvar občin. Variantno predlagamo, naj bi se sredstva odstopala 
občinam za pokrivanje obveznosti za starostno zavarovanje kmetov, glede na 
to, da bodo ti,izdatki v prihodnje obremenjevali občinske proračune. 

Po variantah k 1- in 2. odstavku naj bi se stopnje republiškega davka od 
kmetijstva zvišale od sedanjih 18'% oziroma 14 °/o na 30®/o oziroma 26 %> po 
prvi oziroma na 24'°/o in 20'% P° drugi varianti. Vzporedno s tem pa se 
zvišuje tudi davčna olajšava za zavezance, katerim se odmerja prispevek 
za zdravstveno zavarovanje tako, da bi le-ti ob osvojitvi variant plačevali 
le republiški davek v višini 6fl/o od katastrskega dohodka negozdnih površin 
oziroma 2 % od gozdnih dohodkov. Osvojitev variantnih stopenj bi torej pome- 
nila le povečano davčno obremenitev za zavezance, ki jim kmetijstvo ni osnovni 
vir sredstev za preživljanje. 

Tudi v primeru, da se osvoji ena od predlaganih variant, se skladom zdrav- 
stvenega zavarovanja odstopa dosedanja višina republiškega davka, to je 
znesek, ki ustreza stopnji 12 ®/o od kmetov-delavcev. 

K 4. členu: Nespremenjeno zadržujemo dosedanjo stopnjo republi- 
škega davka od obrtnih dejavnosti, ki znaša 5'% in se pobira le od letnih 
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osnov. Zavarovanci-pavšalisti torej republiškega davka ne plačujejo in tudi ne 
tisti, ki dosegajo priložnostne dohodke. 

Kot novo uvajamo stopnjo republiškega davka od obrtne dejavnosti, ki ga 
plačujejo tuji prevozniki in to v višini 3%. Po dosedanji ureditvi je ta davek 
v enaki višini kot svoj dohodek določala zveza. 

K 5. č 1 e n u : Stopnje davka od avtorskih pravic zadržujemo v nespreme- 
njeni dosedanji višini. Tudi v prihodnje naj bi se ta davek odstopal temeljnim 
kulturnim skupnostim, z začasnim pridržkom glede temeljne kulturne skupnosti 
za območje mesta Ljubljane. 

K 6. členu : Zakon zadržuje sedanji sistem stopenj davka na dediščine 
in darila, to je, da je višina stopenj odvisna od vrednosti zapuščine in stopnje 
sorodstva zapustnika oziroma darovalca do dediča oziroma obdarjenca. Spre- 
menile pa naj bi se kategorije osnov, za katere se določajo posamezne stopnje 
in v tej zvezi višina stopenj. Progresija davčne lestvice je izpeljana za osnove 
do 500 000 din, medtem ko je bila po sedaj veljavni lestvici določena najvišja 
stopnja že za osnovo 80 000 din. 

Sprememba vrednosti nepremičnin od obdobja, ko je bil sistem lestvic 
urejen, opravičuje tako spremembo-, ker bi sicer za vse dediščine z vrednostjo 
nad 80 000 din lestvica proporcionalno delovala. 

Upoštevati bi bilo treba tudi spremembo davčnega zakona, po kateri se 
opušča dosedanja splošna davčna oprostitev za najožje sorodnike in je bila zato 
v zakon vključena tudi davčna lestvica za zavezance-dediče I. dednega reda. 
Ob določanju višine stopenj se je težilo za tem, da se višina stopenj za dediče 
od III, dednega reda dalje oziroma take, ki niso v sorodstvenem razmerju, 
kolikor mogoče izravna s stopnjami prometnega davka od nepremičnin. Ob 
taki ureditvi namreč zavezanci nimajo interesa le navidezno sklepati oblike 
pogodb, ki so davčno zanje ugodnejše (darilne namesto kupoprodajne ah obrat- 
no ipd.). 

Zaradi velike pestrosti y višini občinskih stopenj prometnega davka od 
nepremičnin pa popolne uskladitve v gornjem smislu ni mogoče doseči, ker 
imamo vrsto občin, katere imajo najvišjo stopnjo določeno že za osnove 25 000 
din, v drugih občinah je ta meja 500 000 din. S predlaganimi stopnjami se zato 
skuša doseči uskladitev na nivoju, ki je glede prometnega davka uveljavljen 
v večini občin. Za ožje sorodnike so predlagane ustrezno nižje stopnje in to 
v približno enakem sorazmerju kot doslej, najblažje pa seveda za najožje 
sorodnike, to je dediče I. dednega reda, s katerimi zakon davčno izenačuje 
tudi zete in snahe. 

K 7. členu: Stopnja davka na dobiček tujih oseb naj bi znašala 35 !%», 
to je enako, kort jo je doslej določala zveza. 

K 8. členu: Davek na cestna motorna vozila naj bi se plačeval v 
sedanji višini. 

Davek na posest strojev, orodja in inventarja naj bi se plačeval po pro- 
gresivnih stopnjah, ki bi se gibale med 2 ®/o za vrednosti od 100 000—200 000 din 
do 3,5 % za vrednosti nad 500 000 dinarjev- Mnenja smo, da bi taka obdavčitev, 
še zlasti, ker gre za zasebna proizvodna sredstva, morala biti minimalna. 

Glede motornih čolnov predlagamo, da se davek določi v višini 20,00 din od 
vsake začete konjske sile. 

Davek na posest gozdnih zemljišč, katerega plačujejo poleg davka od 
kmetijstva na dohodke od poseka lesa le tisti gozdni lastniki, katerim kmetij- 
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stvo ni osnovni vir preživljanja in imajo relativno višje dohodke, naj bi se 
plačeval v višini trikratnega (varianta: petkratnega) katastrskega dohodka teh 
zemljišč. Zaradi raznolikosti gozdnih zemljišč in s tem povezane razlike v 
količini in vrednosti prirasta lesne mase ter možnosti doseganja dohodkov od 
gozda ocenjujemo, da je primerno višino davka določati z mnogokratnikom 
katastrskega dohodka. 

K 9. členu : Republiški davek od nenapovedanega dohodka naj bi se 
plačeval po enotni stopnji 70 %. Po veljavnem davčnem zakonu se za obdav- 
čenje tovrstnih dohodkov uporablja za 100 "/d povečana obrtna lestvica. Ker v 
takih primleiih ne gre le za dohodke od obrtnih dejavnosti, za katere se je 
zavezanec želel izogniti obdavčitvi, temveč za najrazličnejše vire dohodkov, 
menimo, da ni najprimernejša uporaba obrtne lestvice in zato predlog novega 
davčnega zakona predvideva posebno enotno republiško stopnjo. Po tej lestvici 
odmerjen davek pa naj bi enako kot doslej pripadal občinam,. 

K 10. členu : Glede na določbo predloga davčnega zakona, da višino 
neobdavčenega dela in znesek olajšave za vzdrževanega člana določi za vsako 
leto skupščina SRS, predlagamo, da se ta dva zneska določata s tem zakonom, 
pri čemer naj bi višina neobdavčenega dela skupnega dohodka za leto 1972 
znašala 25 000 dinarjev, višina olajšave za vzdrževane družinske člane pa 
8000 dinarjev. 

Za obdavčitev skupnega dohodka, doseženega v letu 1971 (ta davek se 
bo odmerjal v letu 1972), so ti zneski sicer že določeni v veljavnih predpisih in 
to v višini 25 000 oziroma 5000 din. Ne glede na to pa naj bi se spremenjeni 
znesek olajšave za vzdrževanega družinskega člana (8000 din) uporabljal tudi 
že ob odmeri tega davka za leto 1971, kot je to predlagano v 1. odstavku 
tega zakona. 

Stopnje davka iz skupnega dohodka občanov povzemamo po veljavnem 
zakonu. 

K 11. členu : Stopnje oziroma tarife prometnega davka naj bi tudi v 
prihodnje vseboval posebni republiški zakon. 

K1 12., 13. in 14. členu: Glede odstopanja republiških davkov obči- 
nam povzemamo veljavno ureditev iz razlogov, navedenih v uvodu. Občinam 
se v celoti odstopajo naslednji republiški dohodki: davek na dediščine in da- 
rila, davek na določene premoženjske predmete (doslej le na tovorna cestna 
motorna vozila), davek od nenapovedanega dohodka, davek iz skupnega do- 
hodka občanov in republiške upravne takse. 

Davek, ki ga plačujejo tudi prevozniki, in davek od dobička tujih oseb, 
ki sta bila doslej dohodka zveze, zadržujemo kot republiški dohodek. S fiskal- 
nega vidika gre za nepomembne dohodke, bilo pa bi težko predvideti njihovo 
višino po občinah, kjer bi se eventualno pojavili in bi torej obstajala nevarnost 
predvidevanja fiktivnih proračunskih postavk; odstop teh dohodkov občinam 
bi bil povezan tudi z nepotrebno obremenitvijo tehničnih služb, ker bi se v 
vseh občinah odpirali računi za morebitne tovrstne dohodke. Pač pa se davek 
po novo uvedeni stopnji na nenapovedane dohodke po predlogu odstopa obči- 
nam, ker je bil tudi po dosedanji ureditvi to pretežno občinski dohodek, kar naj 
bi tudi povečalo interes občin za odkrivanje tovrstnih dohodkov. 

Dohodki od republiških sodnih taks se v delu, ki se plačuje v taksnih 
vrednotnicah, odstopajo občinam, v gotovini plačane sodne takse pa bodo tudi 
v prihodnje dohodek republiškega proračuna. 
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MNENJA, STALISCA IN PREDLOGI 
DELEGATOV OBClN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegat mesta Ljubljane so na svo- 
jem 17. zasedanju v Skupščini SR Slovenije dne 14. 12. 1971 obravnavali 
osnutek zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks, ki ga je 
predložil v obravnavo skupščini izvršni svet. 

V razpravi je sodeloval delegat občine Mozirje. 
Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o za- 

časni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja 
delegatov občin v skupščini SR Slovenije pošilja skupina za oblikovanje stališč, 
izvoljena na zasedanju, ta stališča republiškemu in gospodarskemu zboru skup- 
ščine SR Slovenije, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja 
kot pristojna zbora obravnavata in zavzemata do njih svoje stališče. 

K 2. členu: Glede na jasno začrtano politiko odpravljanja socialnih 
razlik je bilo predlagano, naj bi se stopnje za dodatni republiški davek iz de- 
lovnega razmerja začele že pri 15 000 dinarjih in ne pri 20 000, kot je pred- 
lagano. 

K 3. členu : Izraženo je bilo mnenje, da bi občine uporabile sredstva, 
ki jim jih odstopa republika, najprej za kritje primanjkljaja v skladih za 
zdravstveno zavarovanje kmetov, preostanek pa za pokrivanje svojih obvez- 
nosti v zvezi s starostnim zavarovanjem kmetov. 

K 8. členu: V 4. točki tega člena je bila podprta varianta (petkratnega 
katastrskega dohodka), ker taka ureditev prispeva k odpravljanju socialnih 
razlik. 

K 10. členu: Dana je bila podpora predlogu, da se znesek, ki se upo- 
števa za vzdrževanje družinskega člana, poveča na 8000 din. 

St.: 422-10/71 
Ljubljana, 16. 12. 1971 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora skupščine SR Slovenije 
je na 50. seji 10. decembra 1971 obravnaval osnutek zakona o uvedbi in stop- 
njah republiških davkov in taks, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil 
izvršni svet s predlogom, da ga v smislu določb 294. člena poslovnika skupščine 
SR Slovenije obravnava po skrajšanem postopku kot osnutek zakona- 

Odbor se strinja s predlogom izvršnega sveta, da se predlagani zakon obrav- 
nava po skrajšanem postopku. Prav tako se odbor strinja z izhodišči, ki jih je 
predlagatelj upošteval pri pripravi zakona. 

V obravnavi po členih osnutka zakona pa je odbor sprejel naslednje pri- 
pombe in predloge: 

K 3. členu: — v prvem in drugem odstavku naj se vnesejo stopnje, 
kot so navedene v II. varianti; 

— za tretji odstavek naj se črta varianta zadnjega stavka. 
K 8. členu: — v točki 1 pod 5a) je razumeti, da se tu določeni davek 

ne nanaša na traktorje v kmetijstvu (po čl. 151 osnutka zakona o davkih ob- 
čanov), kar naj bo v predlogu zakona navedeno; 
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— za točko 3 je treba dodati novo točko, nanašajočo se na druge plovne 
objekte (v smislu pripomb odbora k 150. členu osnutka zakona o davkih 
občanov); 

— k 4. točki se odbor glede tega, ali za trikratni ali za petkratni znesek 
katastrskega dohodka, ni izrazil. Meni pa, da bi bila sprejemljiva tudi vmesna 
varianta, to je štirikratnega katastrskega dohodka; 

— za 4. točko je treba dodati novo točko v naslednjem besedilu: »Od vino- 
gradov, katerih lastniki niso kmetje, se plača davek v višini petkratnega ka- 
tastrskega dohodka teh zemljišč;«. Gre namreč za to, da se obdavčijo lastniki 
vinogradov, ki ne živijo od kmetijstva, saj se v zadnjih letih vidno povečujejo 
površine vinogradov, ki so v lasti nekmetov in nastajajo novi viničarski odnosi. 

K 10. členu: — ponovno je bil sprožen predlog, o katerem je že tekla 
razprava v prejšnjih letih, da bi olajšave za vzdrževanega družinskega člana 
določale v absolutnem znesku obračunskega davka, ki bi se odštel od davka, 
kakor bi bil izračunan brez olajšav, ne pa da je odbitek od davčne osnove. Gre 
namireč za to, da olajšava za vzdrževanega člana ni enaka v vseh primerih, 
ampak zelo različna, pač odvisna od višine obdavčljivega dela osebnega do- 
hodka. 

Po daljši razpravi je večina članov odbora predlagala, da se ta predlog 
prouči. 

Odbor predlaga zboru, da upošteva predlagane spremembe in dopolnitve 
in sprejme osnutek zakona. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Avgusta Majeriča. 

St.: 422-10/71 
Ljubljana, 13. 12. 1971 

Odbor za finance gospodarskega zbora je na 32. seji dne 16. decembra 1971 
obravnaval osnutek zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks, ki 
ga je skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet. Izvršni svet je 
hkrati predlagal, da se zakon obravnava po skrajšanem postopku. 

Uvodoma je odbor ugotovil, da je osnutek zakona pripravljen na podlagi 
določb zakona o davkih občanov, to je ob upoštevanju nespremenjenega si- 
stema financiranja družbenopolitičnih skupnosti, da z njim niso uvedene višje 
davčne stopnje, razen v enem primeru, in da so vanj vključene tiste davčne 
oblike, za katere je doslej določala davčne stopnje federacija. 

V načelni obravnavi odbor ni imel pripomb, v obravnavi po členih pa 
je sprejel tele pripombe: 

K 2. členu: V tretjem odstavku je potrebno zamenjati številko člena 
zakona »46. a« s členom »45«. 

46. a člena v osnutku zakona o davkih občanov ni, dodatni republiški 
davek pa je predviden v 45. členu. 

K 3. členu: Odbor predlaga, da se črta varianta zadnjega stavka tret- 
jega odstavka. 

Odbor je menil, da je nujnejše, da se sredstva tega davka uporabijo za 
kritje obveznosti občin do skladov zdravstvenega zavarovanja kmetov- 
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Odbor se je opredelil za prvo varianto predvidenih stopenj v prvem 
oziroma drugem odstavku tega člena (to je za stopnjo 30 *Vo in 26 '%> oziroma 
24 Vc). 

Glede na to, da sprejem teh višjih stopenj pomeni povečano davčno obre- 
menitev za zavezance, ki jim kmetijstvo ni osnovni vir sredstev za preživ- 
ljanje, je odbor menil, da je ta višina stopenj bolj realna kot ostali dve varianti. 

K1 8. členu: Varianto k 4. točki črtati. 
Odbor je menil, da je glede na to, da se ta davek uvaja prvič, zadostna 

višina 3-kratnega KD teh zemljišč. 
Odbor predlaga gospodarskemu zboru, da upošteva predlagane pripombe 

in sprejme osnutek zakona po skrajšanem postopku. 
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Franca Cuznarja. 

St.: 422-10/71 
Ljubljana, 17. 12. 1971 

Odbor za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo 
socialno-zdravstvenega zbora skupščine SR Slovenije je na seji dne 9. decembra 
1971 obravnaval osnutek zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in 
taks, ki ga je skupščini predložil izvršni svet. 

Odbor se je zadržal le pri tretjem členu osnutka zakona, ki določa stopnje 
republiškega davka iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti. Odbor je 
ocenil, da so odločitve o tem vprašanju izredno pomembne, saj v znatni meri 
vplivajo na financiranje zdravstvenega zavarovanja kmetov, vpliv pa imajo 
lahko tudi za financiranje starostnega zavarovanja kmetov. 

Odbor je ponovil že večkrat izraženo stališ-če, naj bo vsa kmečka zemlja 
enako obremenjena. Doslej so bile obveznosti zavarovancev kmetov dosti večje 
v primerjavi z obveznostmi drugih lastnikov kmetijskih zemljišč. Ker teh raz- 
lik ni mogoče odpraviti drugače kot s povečanjem republiškega davka iz oseb- 
nega dohodka od kmetijske dejavnosti ob hkratni oprostitvi določenega od- 
stotka tega davka za zavezance, ki se jim odmerja prispevek za zdravstveno 
zavarovanje kmetov, je odbor v celoti podprl I. varianto k 3. členu zakona. 
V primerjavi z osnovnim predlogom za prvi in drugi odstavek 3. člena zakona 
bi bil po omenjeni varianti republiški davek za 12 točk višji. Na tej osnovi bi 
republika dobila sredstva, ki bi jih lahko namenila za sofinanciranje starost- 
nega zavarovanja kmetov. 

Odbor se je odločno zavzel, naj se sredstva republiškega davka iz oseb- 
nega dohodka od kmetijske dejavnosti, ki se po tretjem odstavku 3. člena 
zakona odstopajo občinam, namenijo predvsem za kritje primanjkljajev skla- 
dov zdravstvenega zavarovanja kmetov v letu 1971 in za pokritje obveznosti 
občin za zdravstveno zavarovanje socialno ogroženih kmetov. Odbor je bil od- 
ločno proti varianti zadnjega stavka tretjega odstavka 3. člena, po kateri bi ta 
sredstva občine uporabile za pokritje svojih obveznosti v zvezi s starostnim 
zavarovanjem kmetov. 

Pri podrobni razpravi o 3. členu osnutka zakona so bih dani naslednji 
predlogi: 

K prvemu in drugemu odstavku: sprejme naj se I. varianta. 
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K tretjemu odstavku: zadnji stavek tretjega odstavka naj se glasi: 
»Občine uporabijo ta sredstva za kritje primanjkljajev skladov zdravstve- 

nega zavarovanja kmetov v letu 1971 in za pokritje svojih obveznosti za zdrav- 
stveno zavarovanje socialno ogroženih kmetov.« 

Za poročevalca na seji socialno-zdravstvenega zbora je odbor določil po- 
slanca Ferdinanda Vodeta. 

St.: 422-10/71 
Ljubljana, 9. 12. 1971 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 13. de- 
cembra 1971 obravnavala osnutek zakona o uvedbi in stopnjah republiških 
davkov in taks, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni razpravi komisija k osnutku zakona ni imela pripomb. 
V podrobni obravnavi besedila osnutka zakona sta bili dani naslednji 

pripombi: 
K 1. členu : Skladno s pripombami, izraženimi k osnutku zakona o 

davkih občanov glede davka od nenapovedanega dohodka, naj se črta 8. točka. 
K 5. členu : V prvi vrsti zadnjega odstavka naj se besedilo »5. člena 

tega zakona« nadomesti z besedama »tega člena«. 
Sprememba' je redakcijskega značaja. 

St.: 422-10/71 
Ljubljana, 13. 12. 1971 

OSNUTEK ZAKONA 

o dopolnitvah zakona o komunalnih taksah 

1. člen 

V zakonu o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29-301/65 in 7-20/70) 
se za 4. členom doda nov 4. a člen, ki se glasi: 

»Komunalnih taks ni mogoče vpeljati: 
1. na spise in dejanja v upravnem in sodnem postopku; 
2. na predmete, za katere je predpisano, da se od njih plačuje davek na 

premoženje; 
3. na promet stvari in storitev; 
4. na storitve, za katere je dogovorjeno ali v tarifi predpisano neposredno 

plačilo; 
5. na predmete in storitve, ki jih uporabljajo vojaške enote in zavodi v 

zvezi z njihovo dejavnostjo.« 
2. člen 

Za 5. členom se doda nov 5. a člen, ki se glasi: 
»Takse za začasno prebivanje v turističnih krajih in takse za uporabo 

javnega prostora za šotorjenje ne plačujejo tuji državljani, ki so po mednarod- 
nih sporazumih oproščeni drugih taks in davkov. 
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Taks iz prvega odstavka tega člena tudi ne plačujejo tuji državljani, ki so 
teh taks oproščeni po posebnem mednarodnem sporazumu.« 

3. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1972. 

OBRAZLOŽITEV 

Po določilih ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev dosedanji 
temeljni zakon o komunalnih taksah (Uradni list SFRJ, št. 52/64) preneha 
veljati. V veljavitvi ostaja le določba 5. točke 4. člena, ki določa, da občine 
ne smejo predpisati komunalne takse na predmete in storitve, ki jih uporab- 
ljajo vojaške enote in zavodi v zvezi z njihovo dejavnostjo. 

Veljavni republiški zakon o komunalnih taksah z manjšimi izjemami v ce- 
loti povzema besedilo temeljnega zakona, poleg tega pa vsebuje še nekatere 
druge določbe glede vprašanj, ki jih je že doslej samostojno urejala republika, 
med drugim konkretno določa, za katere predmete in storitve občine smejo 
predpisovati komunalne takse. 

Prenehanje veljavnosti temeljnega zakona o komunalnih taksah v ničemer 
ne vpliva na veljavno ureditev komunalnih taks v SR Sloveniji. Glede na to, 
da doslej v republiškem zakonu ni bila povzeta zvezna oprostitev plačevanja 
turističnih taks in taks za šotor jenje, smo pa mnenja, da je tako oprostitev 
potrebno zadržati tudi v prihodnje, predlagamo ustrezno dopolnitev zakona o 
komunalnih taksah. 

Enako predlagamo, da se v republiški zakon povzamejo določbe temeljnega 
zakona, ki določajo predmete in storitve, na katere ni mogoče vpeljati komu- 
nalnih taks. 

Pripominjamo, da je bil veljavni zakon nazadnje dopolnjen v letu 1970, ko 
je bil razširjen seznam predmetov in storitev, na katere občinske skupščine 
smejo predpisovati komunalno takso, zato drugih sprememb in dopolnitev ne 
predlagamo. 

MNENJA, STALI S CA IN PREDLOGI 
DELEGATOV OBČIN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegat mesta Ljubljane so na svo- 
jem 17. zasedanju v skupščini SR Slovenije dne 14. 12. 1971 obravnavali osnu- 
tek zakona o komunalnih taksah, ki ga je predložil v obravnavo skupščini iz- 
vršni svet. 

Delegati občin niso imeli k osnutku zakona nobenih pripomb in predlogov. 

St.: 423-4/71 
Ljubljana, 16. 12. 1971 
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POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 13. 12. 
1971, št. 423-4/71. 

Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 17. 12. 1971, 
št. 423-4/71. 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
13. 12. 1971, št. 423-4/71. 

OSNUTEK ZAKONA 
o upravnih taksah 

1. člen 

Za spise in dejanja v upravnih stvareh ter za druge predmete in dejanja 
(v nadaljnjem besedilu: taksni predmet) pri organih v Socialistični republiki 
Sloveniji se plačujejo upravne takse (v nadaljnjem besedilu: takse). 

Takse se plačujejo po določbah tega zakona in na njegovi podlagi izdanih 
predpisov. 

2. člen 

Takse se smejo predpisovati samo na taksne predm,ete, ki so določeni v 
taksni tarifi tega zakona. 

3. člen 

Za delo republiških organov se plačujejo' republiške takse, za delo ob- 
činskih organov pa občinske takse. 

4. člen 

S tem zakonom se uvajajo republiške upravne takse. 
Občinske takse uvajajo občinske skupščine z odlokom. 
Republiške takse se plačujejo po taksni tarifi, ki je sestavni del tega 

zakona. 
Občinska skupščina lahko odloči, da se glede višine občinskih taks upo- 

rablja taksna tarifa tega zakona. 
5. člen 

Z organi iz 1. člena tega zakona so mišljeni: 
1. republiški in občinski upravni in drugi organi; 
2. organizacije združenega dela in druge organizacije, kadar v okviru po- 

oblastil, katere jim daje zakon ah na podlagi zakona izdan predpis, odločajo o 
upravnih stvareh na zahtevo stranke. 

6. člen 

Taksa se plačuje po taksni tarifi, ki velja za tisto družbenopolitično skup-, 
nost, katere organ odloča o zahtevku stranke, ne glede na to, pri kom je bila 
zahteva vložena. 
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V primerih, kadar v upravnih stvareh odločajo organizacije iz 2. točke 
5. člena, se plačujejo občinske takse in to po taksni tarifi, ki velja v občini, v 
kateri je sedež organizacije. 

7. člen 

Taksni zavezanec je tisti, ki s svojo zahtevo sproži postopek oziroma na 
katerega zahtevo se opravijo dejanja, predvidena v taksni tarifi. 

Ce je za isto takso več taksnih zavezancev, je njihova obveznost ne- 
razdelna. 

8. člen 

Ce ni v taksni tarifi drugače predpisano, nastane taksna obveznost: 
1. za vloge — takrat, ko se izročijo; če so dane na zapisnik, pa takrat, ko 

se zapisnik sestavi; 
2. za odločbe, dovoljenja in druge listine — takrat, ko se vloži zahteva, 

naj se izdajo; 
3. za upravna dejanja — takrat, ko se vloži zahteva, naj se opravijo. 

9. člen 

Takso je treba plačati takrat, ko nastane taksna obveznost, če ni za po- 
samezne primere drugače predpisano. 

10. člen 

Ce je v taksni tarifi predpisano, da se taksa plačuje po vrednosti pred- 
meta, je osnova za odmero takse vrednost, ki je navedena v vlogi ali listini, 
ali vrednost, ki je kako drugače ugotovljena. 

11. člen 

Ce se na zahtevo stranke izda listina, za katero je treba plačati takso, v 
dveh ali več izvodih, se plača za drugi in vsak nadaljnji izvod taksa kot za 
prepis in overitev prepisa. 

Taksa po prvem odstavku tega člena ne sme biti večja od takse za prvi 
izvod. 

Za izvode listin, ki se v postopku, uvedenem na zahtevo stranke, sestavijo 
za potrebe samih organov, se ne plača taksa. 

12. člen 

V odločbi ali listini, za katero je bila plačana taksa, je treba navesti, da je 
taksa plačana, v kakšnem znesku in po kateri tarifni številki. 

13. člen 

Nekolkovane ali premalo kolkovane vloge in drugi spisi ne smejo biti 
sprejeti naravnost od stranke. 

Ce je nekolkovana ali premalo kolkovana vloga ali kakšen drug spis po- 
slan po pošti, pošlje organ, ki je pristojen za odločanje o zahtevi, taksnemu 
zavezancu opomin, naj v 10 dneh od prejema opomina plača redno takso in 
takso za opomin. 

65» 
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Ce taksni zavezanec ravna po zahtevi iz opomina, se šteje, da je bila vloga 
že v začetku pravilno kolkovana. Sicer pa se vloga odloži v arhiv in se šteje, 
kot da sploh ni bila vložena. 

Varianta 3. odstavka: 
Pristojni organ vzame v postopek tudi nekolkovano ali premalo kolkovano 

vlogo iz drugega odstavka tega člena, vendar odločbe oziroma drugega akta ni 
mogoče vročiti stranki, preden ne plača takse po opominu. 

14. člen 

Za nekolkovane ali premalo kolkovane vloge, ki prispejo po pošti iz tujine, 
izda organ rešitev, oziroma opravi zahtevano dejanje, takso pa je treba po- 
brati pred vročitvijo zahtevane rešitve ali listine oziroma pred obvestilom 
stranki, da je zahtevano dejanje opravljeno. 

15. člen 

Za spise in dejanja v postopkih, ki se začnejo po uradni dolžnosti, se ne 
plača takse. 

Varianta: 
Za spise in dejanja v postopkih, ki se začnejo po uradni dolžnosti, se v 

postopku na prvi stopnji ne plača takse. 

16. člen 
Takse ne plačujejo: 
1. družbenopolitične skupnosti ter njihovi organi; 
2. samoupravne interesne skupnosti in njihovi organi; 
3. krajevne skupnosti; 
4. zavodi s področja prosvete, kulture, znanosti, zdravstva in socialnega 

varstva; 
5. Jugoslovanski Rdeči križ; 
6. tuja diplomatska in konzularna predstavništva v diplomatskih in konzu- 

larnih zadevah, če velja vzajemnost; 
7. občani v slabih premoženjskih razmerah. 

17. člen 
Plačevanja taks so oproščeni: 
1. organizacije združenega dela in druge organizacije — v izvrševanju jav- 

nih pooblastil; 
2. prostovoljna gasilska društva, njihove gasilske enote in gasilske zveze — 

v zadevah po njihovi osnovni funkciji; 
3. organizacije, ustanovljene za boj proti alkoholizmu — za spise in de- 

janja v tej dejavnosti; 
4. invalidske organizacije in druge organizacije, ustanovljene za varstvo 

oseb s telesnimi ah duševnimi hibami in motnjami — za spise in dejanja v 
zvezi s svojo dejavnostjo, razen v zadevah, ki so v zvezi z gospodarsko de- 
javnostjo ; 

5. vojaški vojni invalidi, mirovni vojaški invalidi in delovni invalidi, 
otroci, ki dobivajo družinsko pokojnino in invalidnino ter otroci uživalcev 
osebne invalidnine do dopolnjenega 25. leta — za spise in dejanja v zvezi s 
šolanjem na vseh šolah; 
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8. invalidi, ki so oproščeni plačevanja cestnih pristojbin za uporabo mo- 
tornih vozil — v postopku za pripustitev k vozniškemu izpitu, za vozniško 
dovoljenje in za izdajo ter podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja; 

7. delavci, ki začasno niso v delovnem razmerju — v postopku za uveljav- 
ljanje pravic, ki jim pripadajo v času, dokler niso zaposleni; 

8. učenci osnovnih šol in učenci v gospodarstvu — za spise in dejanja v 
zvezi s šolanjem; 

9. osebe, ki podarijo svoje premoženje družbenopolitičnim skupnostim ali 
se odpovejo lastninski pravici na zemljišču ali stavbi v korist družbenopolitičnih 
skupnosti ali pa brezplačno odstopijo družbenopolitični skupnosti kakšno dru- 
go stvarno pravico na nepremičninah — v postopku v zvezi s prenosom last- 
nine in drugih stvarnih pravic. 

18. člen 

Za občana v slabih premoženjskih razmerah se šteje oseba, katere skupni 
letni dohodki ne presegajo 1500 dinarjev. Ce oseba živi v družinski skupnosti, 
se taka oseba šteje za občana v slabih premoženjskih razmerah, če skupni dru- 
žinski dohodek ne presega 1500 dinarjev na člana. 

Ce je v dohodku iz prvega odstavka zajet samo katastrski dohodek ali če 
je v dohodku vštet tudi katastrski dohodek, se ta računa trojno. 

19. člen 

Kadar se začne postopek na zahtevo več oseb, od katerih so nekatere 
oproščene taks, plača v takem postopku vse takse tisti, ki taks ni oproščen. 

Izjemoma plača oseba, ki ni upravičena do taksne oprostitve v primerih, 
ko se taksa odmerja po vrednosti predmeta, takso samo od njej pripadajočega 
dela vrednosti predmeta. 

20. člen 

Taks so oproščeni naslednji spisi in dejanja: 
1. predlogi, prijave, obvestila in druge vloge, vložene v javno korist; 
2. prošnje za pomilostitev in odločbe o takih prošnjah; 
3. spisi in dejanja v postopku za pridobitev dokaza o slabih premoženjskih 

razmerah kot podlaga za priznanje taksne oprostitve; 
4. spisi in dejanja v postopku za vračilo nepravilno ali preveč plačanih 

davščin in drugih obveznih dajatev; 
5. spisi in dejanja v postopku za popravo napak v odločbah, drugih li- 

stinah in uradnih evidencah; 
6. spisi in dejanja v postopku za sestavitev in popravo volilnih imenikov 

za kandidiranje in volitve občanov v predstavniška telesa in za njihov od- 
poklic; 

7. spisi in dejanja v postopku za vpis v državljansko knjigo; 
8. prijave in vpisi v matične knjige; 
9. spisi in dejanja v postopku za posvojitev in v postopku za postavitev 

skrbnika; 
10. za vse vrste prijav (napovedi) in njihovih prilog za odmero prispevkov 

in davkov občanov ter spisi in dejanja za uveljavitev z zakonom priznanih 
davčnih olajšav; 

11. spisi in dejanja v postopku za arondacije in komasacije zemljišč; 
12. spisi in dejanja za uveljavitev pravic iz socialnega zavarovanja in 

pravice do brezplačnega zdravljenja; 
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13. spisi in dejanja za dodelitev socialne pomoči in za uveljavitev drugih 
oblik socialnega varstva; 

14. spisi in dejanja v postopku za uveljavitev pravic, ki so z zakonom 
priznane invalidom; 

15. spisi in dejanja v zvezi z urejanjem delovnega razmerja in ugotav- 
ljanjem delovne in posebne oziroma pokojninske dobe; 

16. spisi in dejanja v postopku za pridobitev in zavarovanje potrošniških 
kreditov; 

17. spisi in dejanja v postopku pridobitve dovoljenja za sekanje lesa v 
lastnem gozdu; 

18. spisi in dejanja v zvezi z zidanjem, popravljanjem in vzdrževanjem 
stanovanjskih hiš ; 

19. spisi in dejanja v zvezi z izdajanjem, izpolnjevanjem in podaljšanjem 
pomorskih knjižic; 

20- spisi in dejanja v postopku za uveljavitev pravic, priznanih odliko- 
vanim osebam in imetnikom partizanskega spominskega znaka 1941; 

21. spisi in dejanja v postopku za uveljavitev pravice do otroškega do- 
datka ; 

22. spisi in dejanja v zvezi s sprejemanjem darilnih pošiljk od dobro- 
delnih organizacij iz tujine, če so te poslane družbenim organizacijam v Jugo- 
slaviji za dobrodelne namene; 

23. spisi in dejanja v zvezi z ustanovitvijo vodnih skupnosti in drugih 
vodnogospodarskih organizacij, s pridobitvijo dovoljenja za zgraditev objektov 
in naprav za obrambo pred škodljivim delovanjem voda in s pridobitvijo ka- 
tastrskih podatkov za odmero in plačevanje vodnega prispevka; 

24. spisi in dejanja v zvezi s predvojaško vzgojo in ureditvijo vojaške 
obveznosti; 

25. spisi in dejanja v postopku za pridobitev in podaljšanje veljavnosti 
osebnih izkaznic jugoslovanskim državljanom, ki stalno živijo v Jugoslaviji, 
ter same osebne izkaznice; 

26. prijave in odjave stalnega in začasnega prebivališča; 
27. spisi in dejanja v zvezi s priznanjem pravice do znižane vožnje tistim, 

ki imajo to pravico po veljavnih predpisih; 
28. spisi in dejanja v zvezi z nacionalizacijo premoženja; 
29. izvirne diplome, spričevala in druge listine o končani šoli ali strokov- 

nih kvalifikacijah, razen njihovih dvojnikov in prepisov; 
30. spisi in dejanja v zvezi z varstvom kulturnih spomenikov; 
31. spisi in dejanja v zvezi z ustanovitvijo stanovanjskih zadrug; 
32. prošnje in pritožbe naslovljene na organe družbenopolitičnih skupnosti; 
33. vloge, s katerimi se zahteva intervencija javnega tožilstva; 
34. spisi in dejanja v postopku za pokop umrlih; 
35. spisi in dejanja, s katerimi se urejajo razmerja med štipendistom in 

tistim, ki daje štipendijo. 
21. člen 

Na listinah, ki se izdajajo brez takse, mora biti navedeno, v kakšen namen 
se izdajajo in po katerem predpisu so oproščene takse. 

Listine iz prvega odstavka tega člena se smejo uporabiti v druge namene 
šele, če je zanje plačana ustrezna taksa. 
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22. člen 

Oprostitve, ki so določene s tem zakonom, veljajo za republiške in občin- 
ske takse. 

Občinska skupščina lahko vpelje še druge oprostitve in olajšave pri plače- 
vanju občinskih upravnih taks. 

23. člen 

Tuji državljani imajo ob vzajemnosti po predpisih o taksah enake pravice, 
kot jih imajo jugoslovanski državljani. 

24. člen 

Pri plačevanju taks se skupni znesek takse zaokroži na 1 dinar tako, da 
se zneski do 50 par zaokrožijo navzdol, zneski nad 50 par pa navzgor. 

25. člen 

Kdor je plačal takso, ki je ne bi moral plačati, ah je plačal večjo takso, 
kot je predpisana, ali je plačal takso za dejanje, ki ga organ iz kakršnihkoli 
vzrokov ni opravil, ali za pritožbo, ki ji je organ ugodil, ima pravico do 
povrnitve vse oziroma preveč plačane takse. Postopek za povrnitev se začne na 
zahtevo stranke, če preplačana taksa presega 10 dinarjev, pa po uradni dolž- 
nosti. 

O povrnitvi takse odloča finančni organ občine, v kateri ima prebivališče 
oziroma sedež taksni zavezanec. Če je bila taksa plačana v gotovini, pa finančni 
organ občine, v kateri ima sedež organ, pri katerem je bila preveč plačana 
taksa. 

Organ, pri katerem je bila taksa preplačana za več kot 10 din, mora 
predlagati finančnemu organu iz 3. odstavka tega člena, naj izda odločbo 
o povrnitvi preveč plačane takse. 

Takso povrne iz svojega dohodka družbenopolitična skupnost, katere organ 
je pristojen za odločanje o zahtevku. 

26. člen 

Ce je treba takso prisilno izterjati, organ, ki vodi postopek, o tem pismeno 
obvesti za davčne zadeve pristojen upravni organ občine, v kateri ima taksni 
zavezanec sedež oziroma prebivališče. 

Taksa se izterja po predpisih, ki veljajo za izterjavo davčnih obveznosti 
družbenopravnih oseb in občanov. 

27. člen 

Pravica izterjati takso zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi 
morala biti plačana, pravica do povrnitve takse pa v dveh letih od dneva, ko 
je bila taksa preveč plačana. 

Zastaranje pravice zahtevati plačilo takse oziroma takso prisilno izterjati 
ustavi vsako uradno dejanje pristojnega organa, katerega namen je plačilo 
oziroma izterjava takse. 

Zastaranje pa nastane v vsakem primeru, ko potečejo štiri leta od takrat, 
ko je nastala obveznost za plačilo takse. 



1032 Priloge 

28. člen 

Uporabo predpisov o taksah kontrolirajo za davčne zadeve pristojni repu- 
bliški in občinski upravni organi. 

Vsak organ mora v svojem poslovanju zagotoviti notranjo kontrolo nad 
izvajanjem predpisov o taksah. 

29. člen 

Takse se plačujejo v taksnih vrednotnicah enotne izdaje (v upravnih kol- 
kih). 

Ne glede na prvi odstavek tega člena se takse plačujejo v gotovini: 
1. če znaša taksa več kot 200 din; 
2. če je v taksni tarifi predpisano, da je treba plačati takso v gotovini ne 

glede na znesek; 
3. če plačuje takso taksni zavezanec iz tujine; v tem primeru plača takso 

v tuji valuti po veljavnem tečaju. 
30. člen 

Vsaki občini pripada dohodek, ki je bil dosežen s prodajo taksnih vred- 
notnic enotne izdaje na njenem območju, ne glede na to, pri katerih organih 
so bile s temi vrednotnicami plačane takse. 

Občine se lahko dogovorijo tudi za drugačno delitev dohodkov po prvem 
odstavku tega člena. 

Dohodki od taks, plačanih v gotovini, pripadajo tisti občini, v kateri ima 
organ, pri katerem se vodi postopek, svoj sedež. 

31. člen 

Za izdajanje in distribucijo taksnih vrednotnic se uporabljajo zvezni pred- 
pisi. 

32. člen 

Način prodaje taksnih vrednotnic na drobno določajo občinske skupščine. 
Pooblaščeni prodajalci taksnih vrednotnic v maloprodaji smejo kupovati 

taksne vrednotnice samo pri enoti službe družbenega knjigovodstva, ki je 
pristojna za občino, v kateri se bodo taksne vrednotnice prodajale. 

Provizija za prodajo taksnih vrednotnic v maloprodaji znaša 1010/» od 
nominalnega zneska kupljenih taksnih vrednotnic. 

33. člen 

Z denarno kaznijo do 1000 dinarjev se za prekršek kaznuje: 
1. odgovorna oseba organa, ki opusti potrebne ukrepe za zagotovitev ncn- 

tranje kontrole nad izvajanjem predpisov o taksah; 
2. odgovorna oseba pooblaščenega prodajalca upravnih kolkov, ki nabavi 

kolke v nasprotju z drugim odstavkom 29. člena tega zakona. 

34. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije. 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o upravnih taksah 

(Uradni list SRS, št. 13/69). 
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TAKSNA TARIFA 

I. Vloge 
Taksa v din 

Tar. št. 1 

Za prošnje, zahteve, predloge, prijave, priglasitve in druge vloge, 
če ni v tej tarifi predpisana kakšna druga taksa 1,00 

Opomba: 
Taksa se ne plača za poznejše vloge, s katerimi zahteva stranka le 

hitrejši postopek o že vloženi zahtevi. 

Tar. št. 2 

Za pritožbo zoper odločbo, izdano v upravni stvari 6,00 

II. Odločbe 

Tar. št. 3 

Za vse odločbe, za katere ni predpisana posebna taksa 5,00 
Opomba: 
1. Ce se izda ena odločba na zahtevo več oseb, se plača taksa po tej 

tarifni številki tolikokrat, kolikor je oseb, katerih se odločba vroči- 
2. Za odločbe o pritožbah se ne plača taksa. 

Tar. št. 4 

Za izdajo, podaljšanje ali izdajo dvojnika potne listine za poto- 
vanje v inozemstvo: 

1. za jugoslovanske državljane: 
a) za izdajo potne listine 70,00 
b) za podaljšanje veljavnosti potne listine 35,00 
c) za izdajo dvojnika potne listine 200,00 
d) za izdajo skupne (kolektivne) potne listine za vsako osebo 10,00 

2. za tuje državljane: 
a) za izdajo potnega lista za tujce 15,00 
b) za izdajo turistične propustnice 3,00 
c) za izdajo potne listine osebi brez državljanstva 50,00 

Opomba: 
1. za diplomatske in službene potne listine in za potne listine be- 

guncev se taksa ne plača; 
2. za hkratno izdajo1, podaljšanje veljavnosti ali za izdajo dvojnika, 

v katerem so hkrati vpisani tudi družinski člani, se plača za vse osebe 
samo ena taksa; 

3. za poznejši vpis družinskih članov v potno listino se plača taksa 
po 1. točki pod b) te tarifne številke, ne glede na to, koliko družinskih 
članov se naenkrat vpiše v potno listino. 
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Tar. št. 5 Taksa v din 

Za vizum na potni listini in za dovoljenja, našteta v tej tarifni 
številki: 

1. za jugoslovanske državljane: 
a) za vizum, za neomejeno število potovanj 25,00 
b) za vizum na skupni (kolektivni) potni listini (za eno poto- 

vanje) za vsako osebo 5,00 
2. za tuje državljane: 

a) za vizum za eno potovanje ali tranzit 25,00 
b) za vizum, izdan na mejnem prehodu 30,00 
c) za vizum za neomejeno število potovanj ali tranzit 50,00 
č) za vizum dvojnika potne listine 50,00 
d) za vizum na skupni (kolektivni) potni listini ali seznam oseb, 

za vsako osebo 12,00 
e) za dovoljenje za začasno bivanje: 
a) z veljavnostjo do treh mesecev 50,00 
b) z veljavnostjo nad tri mesece 100,00 

Opomba: 
1. za vizum na potno listino, v katero so vpisani tudi družinski 

člani, se plača ena taksa; 
2. za vizum na potni listini za begunce se ne plača taksa, kadar se 

nosilec potne listine izseljuje iz Jugoslavije; 
3. organ, ki izda vizum na potni listini za tujce, lahko oprosti 

plačila takse za vizum, glede na premoženjsko stanje in podobno. 

Tar. št. 6 
Za orožni list 100,00 
Opomba: 
1. taksa po tej tarifni številki se plača za vsako posamezno orožje; 
2. za dovoljenje samo za posest orožja se ne plača taksa po tej 

tarifni številki, temveč po tar. številki 3 taksne tarife; 
3. taksa po tej tar. številki se ne plača za orožje, ki ga imajo 

strelske organizacije in je namenjeno za strelske vaje in tekmovanja 
na strelišču. 

Tar. št. 7 

1. za akt, s katerim se daje soglasje k aktu o ustanovitvi podjetja 
po občinah 

2. za akt, s katerim pridobi občan pravico za samostojno oprav- 
ljanje gospodarske ali druge poklicne dejavnosti 

Opomba: 
Za akt, s katerim se pridobi pravica izvrševanja obrti brez stalnega 

poslovnega mesta, se plača polovica takse iz druge točke te tarifne 
številke. 

Tar. št. 8 

Za odločbo, s katero se dovoljuje vpis poslovnega objekta na 
morju: 

1. za vpis v vpisnik ladij na morju 200,00 
2. za vpis v evidence čolnov na morju 20,00 

1000,00 

100,00 
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Opomba: Taksa v din 
Taks po tej tarifni številki se ne plača za plovne objekte, ki so 

namenjeni izključno le za civilno zaščito in gasilsko službo. 

Tar. št- 9 

Za odločbo, s katero se dovoljuje prvi vpis plovnih objektov no- 
tranje plovbe v register oziroma evidenco 10,00 

Tar. št. 10 

Za pripustitev k vozniškemu izpitu, za vozniško dovoljenje, za 
izdajo in podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja za motorno 
vozilo ali za avtomobilski priklopnik 10,00 

Opomba: 
Za dvojnik vozniškega dovoljenja se plača dvojna taksa po tej 

tarifni številki. 

III. Potrdila 

Tar. št. 11 

Za potrdila, ki jih izdajajo organi, če ni drugače predpisano 3,00 

Tar. št. 12 

Za dvojnik listine o končani šoli ali strokovni kvalifikaciji 5,00 

Tar. št. 13 

Za potrdila in spričevala, s katerimi se dokazuje izvor ali vred- 
nost, količina in kakovost ali zdravstvena neoporečnost blaga 10,00 

Opomba: 
Ta taksa se ne plačuje za tuje potne deklaracije, ki spremljajo 

spremni list. 

IV. Overitve, prepisi in prevodi 

Tar. št. 14 

Za overitev podpisa, rokopisa in prepisa: 
1. za overitev vsakega podpisa 4,00 
2. za overitev avtentičnosti rokopisa ali za overitev prepisa od 

vsake pol pole izvirnika 4,00 
Opomba: 
1. S pol pole je mišljen list papirja dveh strani normalne pisar- 

niške velikosti ali manjše. 
2. Ce je rokopis oziroma prepis, ki naj se overi, pisan v tujem 

jeziku, se plača dvojna taksa iz druge točke te tarifne številke. 

Tar. št. 15 

Za overitev prevoda se plača 30% takse iz tarifne številke 21 te 
taksne tarife. 
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Opomba: Taksa v din 
Ce organ besedilo tudi prevede in overi prevod, se plača poleg 

takse po tej tarifni številki tudi taksa po tar. številki 21 te taksne 
tarife. 

Tar. št. 16 

Za overitev vseh poslovnih knjig se plača od vsakega lista 0,10 
Opomba: 
1. z listom je mišljen en list (dve strani) knjige, ne glede na njeno 

velikost in ne glede na to, ali so listi povezani ali ne; 
2. taksa po tej tarifni številki se plača tudi za overitev kartoteke, 

ki nadomestuje poslovne knjige. 

Tar. št- 17 
Za overitev načrta 20 00 
Opomba: 
Za overitev kopije katastrskega načrta se ne plača taksa po tej 

tarifni številki, temveč po tar. številki 28 te taksne tarife. 

Tar. št. 18 

Za overitev heliografske kopije načrta (risbe) se plača od celega 
ali začetnega kvadratnega metra 6,00 

Tar. št. 19 

Za overitev pogodbe, katere vrednost znaša: 
1. do 1000,00 dinarjev, 10,00 
2. nad 1000,00 do 2500,00 dinarjev 20,00 
3. za vsak dinar nad 2500,00 dinarjev po 0,5 °/o, vendar največ 

200,00 dinarjev; če je vrednost pogodbe neocenljiva 10,00 
Za overitev podaljšanja veljavnosti pogodbe se plača 50 °/o takse iz 

prvega odstavka oziroma drugega odstavka te tarifne številke; 
za overitev pooblastila 4,00 
Opomba: 
1. da gre za overitev pogodbe, se šteje tudi, oe se overijo samo 

podpisi pogodbenih strank; 
2. vsaka sprememba vsebine pogodbe se šteje v takšnem pogledu 

za novo pogodbo; 
3. taksa po prvem odstavku te tar. številke se plača o vrednosti, 

ki je navedena v pogodbi; 
4. če je vrednost pogodbe ocenljiva, pa ni navedena, se plača za 

overitev pogodbe dvojna taksa iz drugega odstavka te tarifne številke. 

Tar. št. 20 

Za prepise uradnih aktov ali listin, ki se prepišejo pri državnem 
organu; 

1. če jih prepišejo prizadete osebe, od pol pole izvirnika 1,00 
2. če jih prepiše organ, od pol pole izvirnika 4,00 
3. če prepiše organ akte ali listine v tujem jeziku, od pol pole 

izvirnika 6,00 
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Opomba: Taksa v din 
S pol pole je mišljen list papirja dveh strani, normalne pisarniške 

velikosti ali manjše. 
Tar. št. 21 

Za prevode iz enega jezika v drugega: 
1. če besedilo izvirnika ne presega 100 besed 10,00 
2. če obsega besedilo izvirnika več kot 100 besed, od vsake cele ali 

začete pol pole prevoda 25 00 
Opomba: 
Velja opomba k tarifni številki 20. 

V. Katastrske takse 

Tar. št. 22 

Za izvedbo vseh sprememb v administrativnih delih katastrskega 
operata, ne glede na to, kako so nastale, se plača taksa v gotovini in 
znaša: 

1. za izvedbo sprememb na naslovni strani obstoječega ali novega 
posestnega lista ter za prenos celih parcel iz enega posestnega lista 
v drugega, od vsakega novega posestnika oziroma od vsake parcele 3,00 

2. za izvedbo sprememb kulture, objekta, površine in delitev 
parcel, od vsake parcele oziroma od vsake parcele novega stanja po 6,00 

Opomba: 
1. takso po točki 1. te tarifne številke plača novi posestnik, ki se 

vpiše v katastrski operat, kot tudi vsak posestnik, kateremu se spre- 
minja idealni solastniški del, oziroma posestnik, v čigar posestni Ust se 
prenašajo parcele; 

2. takso iz točke 2 te tarifne številke plačajo posestniki, katerim se 
v posestnih listih izvedejo spremembe; 

3. če pretrpi ista parcela dve ali več sprememb, omenjenih v točki 
1 in 2 te tarifne številke, in se te spremembe hkrati izvedejo v ka- 
tastrskem operatu, se plača za izvedbo sprememb v administrativnih 
delih katastrskega operata ena sama taksa, to je taksa iz točke 2 te 
tarifne številke; 

4. taksa po tej tarifni številki se obračuna po izvedbi sprememb 
v katastrskem operatu, pobere pa jo občinski upravni organ za finance 
po seznamu, ki ga sestavi občinski upravni organ za geodetske zadeve. 

Tar. št. 23 

Za snemanje, vrisovan je sprememb v načrtih in za izračunan je 
površine parcel, ki se opravijo na izredno zahtevo stranke, za vsako 
porabljeno delovno uro 10,00 

Tar. št. 24 

Za merjenja, ki se opravijo na redno prijavo in se nanašajo na 
delitev posameznih parcel, skupin parcel ali celih posestev, vštevši tudi 
pisarniška tehnična dela v zvezi s takimi merjenji, se plača taksa v 
gotovini, odvisni od površine parcel, in znaša: 
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Taksa v din 
— do 50 arov 60,00 
— nad 50 do 100 arov 120,00 
— za vsak nadaljnji hektar po 24,00 
Ce se merjenja opravijo s poligonskega omrežja, se plača taksa po 

tej tarifni številki, povečana za 50 °/o. 
Ce se merjenja opravijo v mestu, se plača taksa po tej tarifni 

številki, povečana za 50 %. 
Opomba: 
1. če leži posestvo, ki se deli, na več krajih, se računa taksa za 

vsak kompleks posebej; 
2- kadar je v posameznem kompleksu več parcel istega posestnika, 

je taksa odvisna od skupne površine vseh parcel v tem kompleksu; 
3. takso po tej tarifni številki plača vsak udeleženec delitve v 

sorazmerju s površino svojega dela; 
4. za merjenje, ki je potrebno za popravo meja med dvema po- 

sestvoma, plačata takso oba posestnika sorazmerno površini njunih 
parcel in sicer na podlagi skupne površine; 

5. za delitev parcel zaradi delnih sprememb v kulturi ter za sne- 
manje stavb in objektov se ne plača takse; 

6. za plačevanje takse po tej tarifni številki velja točka 4 opombe 
k tar. številki 22. 

Tar. št- 25 

1. za ročno kopiranje katastrskih načrtov se plača taksa po številu 
točke in znaša: 

a) do 10 točk 10,00 
b) za vsako nadaljnjo točko nad 10 točk 0,60 
c) za vpis osebnih podatkov in drugih podakov od točke še 0,60 

2. za ročno kopiranje načrtov, večjih objektov in parcel, pri ka- 
terih ni mogoče obračunati takse po številu točk, znaša taksa za vsako 
porabljeno delovno uro 15,00 

3. če se kopija načrta, izdelana po 1. ali 2. točki te tarifne številke, 
dalje razmnožuje po heliografski poti, se plača za vsak tako razmnožen 
izvod poleg stroškov za razmnoževanje še taksa 4,00 

4. za prepise posestnih listov in drugih delov katastrskega operata 
ali izpiske iz njih, se plača: 

a) do 10 postavk 3,00 
b) za vsako nadaljnjo postavko nad 10 postavk 0,20 

5. za prepise delov katastrskega operata, ki ne spadajo v admini- 
strativne dele operata, se plača od pole izvirnika katastrskega obrazca 3,00 

Opomba: 
1. število točk je mišljen seštevek števila hektarov, števila parcel 

in števila objektov. 
2. površina, manjša kot en hektar, se šteje za cel hektar; 
3. taksa po 1. točki pod a) te tarifne številke se računa za vsako 

katastrsko občino posebej; 
4. takse po 4. točki te tarifne številke se plačuje tudi za potrdila, 

ki jih izdajajo katastrski uradi, če se v potrdilu navajajo podrobni po- 
datki o posameznih parcelah; 
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Taksa v din 
5. s postavko iz 4. točke te tarifne številke je mišljena vsaka pre- 

pisana vodoravna rubrika iz kateregakoli dela katastrskega operata. 

Tar. št. 26 

Za prepisovanje in kopiranje podatkov terenskih elaboratov (me- 
ritvenih elaboratov) se plača: 

1. za prepise zapisnikov o merjenju in snemanju od strani iz- 
virnika po 6,00 

2. za kopiranje detajlnih skic, manualov in fotografskih skic ali za 
dopolnitev kopij načrtov s podatki snemanja od kvadratnega decimetra 
površine izvirne risbe po 10,00 

3. za koordinate ali odmeritve: 
a) trigonometričnih točk ter višine ali označbe položaja reperja 

— za vsako točko ah reper po 10,00 
b) poligonskih in malih točk — za vsako točko po 3,00 

4. za uporabo izvirnikov ali matric načrtov, fotografskih načrtov, 
kart in fotografskih asamblaž za razmnožitev — za vsak list, ne glede 
na vrste in merilo po 50,00 

5. za poznejšo uporabo negativa ali diapozitiva (filma ali plošče) 
— ne glede na merilo, za vsak negativ oziroma diapozitiv po 5,00 

6. za kopiranje ali prepisovanje podatkov, ki niso zajeti v tar. 
številki 25 in 26 se plača za vsako porabljeno delovno uro taksa 15,00 

Opomba: 
1. če se prepisujejo zapisniki o merjenjih ali računanjih ali drugi 

pregledi, ki vsebujejo koordinate ali položajne opise točk, se plača 
poleg takse po -točki 1 tudi taksa po točki 3 te tarifne številke za 
koordinate in položajne opise točk. 

2. Za dela iz 4. in 5. točke te tarifne številke se zaračunajo poleg 
takse za uporabo izvirnika tudi stroški za izdelavo in material. 

3. Takse za poznejšo uporabo izvirnika po 4. in 5. točki te tarifne 
številke ne plača investitor del, na katerega se izvirniki nanašajo. 
Investitor del tudi ne plača takse po 1., 2. in 3. točki te tarifne številke, 
kadar opravi poznejše prepise in kopije podatkov njegova strokovna 
oseba. 

Tar. št. 27 

Ce napravi kopije ali prepise iz tarifne številke 25 ali 26 te taksne 
tarife organizacija združenega dela ali druga organizacija po svojem 
strokovnjaku ah jih napravi pooblaščeni geodetski strokovnjak in je 
njihov namen vzdrževanje zemljiškega katastra, se plača polovica 
ustrezne takse, ki je predpisana v teh tarifnih številkah. 

Tar. št. 28 

1. za overitev kopije načrta v velikosti pol pole (format 22 X 35) 5,00 
Za overitev kopije načrta, ki je večja od ene polpole, se plača poleg 

osnovne takse za polpolo še tolikokrat po 2,00 dinarja, za kolikor 
polpol je kopija večja od ene polpole. 
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Taksa v din 
2. Za overitev prepisa ali izpiska iz katastrskega operata ali te- 

renskega elaborata se plača taksa po številu pol obrazca, ki je bil 
uporabljen za prepis in znaša: 

a) za prvo polo (katastrski obrazec) 2,00 
b) za vsako nadaljnjo polo 1,00 
c) za potrditev načrtov, ki jih izdela organizacija združenega 

dela ali druga organizacija s pooblastilom za geodetska dela ali jih 
izdela pooblaščeni geodetski strokovnjak, se plača taksa po 1. točki 
te tarifne številke. 

Opomba: 
1. Za overitev načrta po tej tarifni številki se ne plača taksa po 

tarifni številki 17 te taksne tarife. 
2. Začeta polpola kopije načrta, oziroma začeta pola (katastrski 

obrazec) se računa kot cela. 

VI. Gradbene takse 

Tar. št. 29 

Za akt, s katerim se dovoljuje lokacija gradbenega objekta 30,00 

Tar. št. 30 

Za izdajo protokola o regulaciji ah gradbeni črti: 
1. za eno ulico 60,00 
2. za več ulic 100,00 
Opomba: 
Za obnovo regulacijskih količkov se plača 70 % ustrezne takse po 

tej tarifni številki. 
Tar. št. 31 

Za akt, s katerim se dovoljuje zidanje gradbenega objekta, za 
katerega se ne plača taksa po taf. št. 34 te taksne tarife : 

1. za manjše kmetijske objekte 10,00 
2. za druge gradbene objekte 60,00 
Opomba: 
Za akt, s katerim se dovoljuje rekonstrukcija, razširitev, dozidava 

ali popravilo zgradbe, se plača polovica ustrezne takse po tej tarifni 
številki. 

Tar. št. 32 

Za akt, s katerim se dovoljuje gradnja hidrotehničnih naprav za 
izkoriščanje vodnih sil: 

1. za pretočne naprave (majhne elektrarne, vodne mline, valjarne, 
žage in druge mline): 

a) do 500 KS 40,00 
b) nad 500 do 1000 KS 200,00 
c) nad 1000 KS 1000,00 
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Taksa v din 
2. za naprave za vodovode, namakanje in melioracije ter za dru- 

gačne vodne zajeme: 
a) z zmogljivostjo do 1000 litrov v sekundi 
b) z zmogljivostjo nad 1000 do 3000 litrov v sekundi 
c) z zmogljivostjo nad 3000 litrov v sekundi 

3. za odločbo, s katero se dovoljuje1 gradnja naprave z akumu- 
lacijami, se plača taksa iz 1. točke oziroma 2. točke te tarifne številke 
povečane za 50 %». 

Opomba: 
Taksa po tej tarifni številki se ne plačuje za dovoljenja, za katera 

se plačuje taksa po tarifni številki 34 te taksne tarife. 

Tar. št- 33 

Za dovoljenja za postavitev radijske postaje 100,00 
Opomba: 
1. Za zamenjavo in podaljšanje veljavnosti dovoljenja se plača 

polovica takse iz te tarifne številke. 
2. Radioamaterji, ki so člani zveze radioamaterjev Jugoslavije, ne 

plačajo takse po tej tarifni številki. 

Tar. št. 34 

Za dovoljenje za graditev, ki se izdaja po temeljnem zakonu o 
graditvi investicijskih objektov, se plača taksa po vrednosti: 

1. če znaša vrednost objekta do 5 milijonov 
2. če znaša vrednost objekta nad 5 do 10 milijonov 

in 0,75 %o od vrednosti nad 10 milijonov 
3. če znaša vrednost nad 10 do 20 milijonov 

in 0,05 %o od vrednosti nad 10 milijonov 
4. če znaša vrednost nad 20 do 40 milijonov 

in 0,03 %o od vrednosti nad 20 milijonov 
5. če skupna vrednost presega 40 milijonov 

Tar. št. 35 

Za pregled kraja, kjer naj se postavi zgradba ali naprava, če znaša 
predračunska vrednost: 

1. do 20 000 dinarjev 
2. nad 20 000 dinarjev 

Tar. št. 36 

Za pregled celih stavb ali posameznih prostorov, da se dovoli 
njihova uporaba: 

1. do 10 prostorov 30,00 
2. nad 10 prostorov 100,00 
Za pregled drugih gradbenih objektov (novih, obnovljenih ali 

adaptiranih), da se dovoli njihova uporaba, se plača 0,5 %o od obra- 
čunske vrednosti objekta. 
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Opomba: Taksa v din 
1. Taksa po drugem odstavku te tar. številke ne sme presegati 

2000,00 dinarjev; 
2. taksa po drugem odstavku te tarifne številke se ne nanaša na 

objekte, za katere je za pregled v zvezi z dovoljenjem, da smejo začeti 
z obratovanjem, predpisana posebna taksa v tarifni številki 37 te 
taksne tarife. 

Tar. št. 37 

1. Za tehnični pregled strojnih, električnih, elektrostrojnih, plin- 
skih, toplovodnih in drugih naprav, ki morajo biti po veljavnih pred- 
pisih pregledane, da se dovoli njihova uporaba, se plača taksa od 
delovne ure po 10,00 

2. Za tehnični pregled motornih vozil 20,00 
Opomba: 
Taksa po točki 1 te tarifne številke se zaračuna za vsako celo 

ali začeto delovno uro vsakega delavca, ki sodeluje pri tehničnem pre- 
gledu. 

VII. Razno 

Tar. št. 38 

Za hrambo (depozit) denarja, stvari in vrednostnih papirjev, ki jih 
izročijo deponenti v hrambo organom, se plača na leto od vsakih za- 
četih 100,00 dinarjev vrednosti 0 50 

Opomba: 
1. če vrednost stvari ni znana, se ugotovi s cenitvijo; 
2. taksa iz te tarifne številke se plača za prvo leto vnaprej, za 

druga leta pa takrat, ko se depozit dvigne. Začeto leto se šteje za celo; 
3. če se depozit na zahtevo deponenta prenese od enega depoziterja 

k drugemu, se plača za prenos enoletne takse; 
4. ta taksa se ne plača za depozite, položene na zahtevo državnega 

organa, oziroma po uradni dolžnosti, če se depozit pravočasno dvigne. 

Tar. št. 39 

Na opomin za plačilo dolžne takse 2,00 

OBRAZLOŽITEV 

Plačevanje upravnih taks je bilo doslej urejeno v temeljnem zakonu o 
upravnih taksah (Uradni list SFRJ, št. 14/65, 17/65, 11/66, 51/68 in 52/69), 
v republiškem zakonu o upravnih taksah (Uradni list SRS št. 13/69) in ustreznih 
odlokih občinskih skupščin. Zakonsko materijo o upravnih taksah je v glavnem 
urejal temeljni zakon. Republiški zakon ureja le tiste zadeve, ki so izrecno 
spadale v republiško pristojnost in določa taksno tarifo. 

Temeljni zakon o upravnih taksah po določbi 5. točke 3. odstavka 16- 
člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev najkasneje z 31. 
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decembrom 1971 preneha veljati. Glede na že omenjeni dopolnilni značaj 
sedanjega republiškega zakona o taksah je potrebno pred prenehanjem ve- 
ljavnosti temeljnega zakona sprejeti nov republiški zakon, ki bo v celoti 
urejal materijo upravnih taks. V merilu zveze bo odslej veljal le zakon, ki bo 
urejal plačevanje upravnih taks pri zveznih organih. 

Osnovne značilnosti predlaganega zakona so naslednje: 
1. Po besedilu osnutka amandmajev k ustavi SRS republika določa sistem, 

vire, in vrste davkov, taks in drugih davščin. V skladu s tem je izhodišče 
predloga, naj zakon ureja vsa vprašanja, ki imajo sistemski značaj. 

2. Zakon se neposredno uporablja za poslovanje pred republiškimi organi, 
občinske skupščine pa glede občinskih upravnih taks samostojno določajo 
tarifo in lahko v svojih odlokih uvajajo tudi druge oprostitve in olajšave. 

3. V skladu z načelom, da družbenopolitične skupnosti samostojno do- 
ločajo višino davkov in taks, ki so njihov dohodek, predlagani zakon ne 
vsebuje nobenih omejitev občinam pri določanju višine tarif. 

4. V osnovi so v predlagani zakon, povzete določbe veljavnega temeljnega 
in republiškega zakona o upravnih taksah. 

5. Vnesene so nekatere spremembe in dopolnitve, kjer dosedanje rešitve 
niso več ustrezale, ali so bile premalo precizno izražene- Nove oziroma spre- 
menjene rešitve so obrazložene v nadaljevanju. 

6. Predlagamo, da se v novi zakon nespremenjeno in v celoti vključi 
veljavna tarifa upravnih taks. 

Po predlogu naj bi zakon določal, na katere spise in dejanja se smejo 
predpisovati upravne takse, ker smo mnenja, da je to sistemsko vprašanje, 
ki mora biti v merilu republike enotno urejeno. Občine pa samostojno odločajo 
o tem, na katere izmed takšnih predmetov, za katere zakon omogoča pred- 
pisovanje takse, bodo takso tudi konkretno uvedle in kakšna naj bo višina 
občinske takse. Kjot rečeno, je predlagana taksna tarifa v vsem, tako v določitvi 
taksnih predmetov kot v višini taks istovetna s sedaj veljavno tarifo. 

Veljavna tarifa vsebuje zneske takse za vse taksne predmete, tudi za tiste, 
ki se pojavljajo samo pri republiških, samo pri občinskih ali pri obojih organih. 
Zakon namreč vsebuje določbo, da lahko občinske skupščine odločijo, da se 
taksna tarifa republiškega zakona neposredno uporablja tudi kot tarifa ob- 
činskih upravnih taks. Vse občine v SR Sloveniji so prevzele republiško taksno 
tarifo. Odstopi so minimalni le v nekaj občinah in še to le za nekaj tarifnih 
številk. Glede na to, da je enotnost ureditve glede plačevanja taks izredno 
pomembna za normalno poslovanje družbenopravnih oseb in občanov z organi, 
ki vodijo postopke, za katere se plačujejo takse, predlagamo, da se zadrži 
ureditev, po kateri se v taksni tarifi navajajo tudi zneski taks za tiste predmete, 
za katere se sicer plačujejo samo občinske takse in s tem omogoči občinskim 
skupščinam, da enako kot sedaj v celoti sprejmejo to tarifo kot tarifo občinskih 
upravnih taks. Poudarjamo', da predstavlja taka ureditev za občine samo 
možnost, ne pa obvezo, čeprav smo omenili, da je enotnost ureditve potrebna in 
koristna. 

Omeniti moramo še problem v zvezi z emitiranjem taksnih vrednotnic 
(upravnih kolkov). Sedaj se uporabljajo vrednotnice enotne izdaje. Glede na 
to, da so vrednotnice enotne izdaje taksnih zavezancem dostopnejše, olajšujejo 
poslovanje (npr. poslovanje z organi v drugih republikah), predvsem pa je 
taka rešitev tudi z vidika racionalnosti utemeljena, predlagamo, da se upravne 

66* 
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takse tudi v prihodnje plačujejo v kolkih enotne izdaje. Seveda pa mora biti 
zagotovljen potreben nadzor nad pravilnostjo distribucije vrednotnic, da bodo 
dosledno izvajane določbe zakona o pripadnosti dohodka iz tega naslova po- 
sameznim občinam. 

V primerjavi s sedanjo ureditvijo predlagamo naslednje spremembe: 
Po 16. členu temeljnega zakona je pristojni organ moral vzeti v postopek 

tudi nekolkovano ali premalo kolkovano vlogo, vendar odločbe oz. drugega 
akta ni mogel vročiti stranki, preden ni plačala ali doplačala takse po opominu. 
Po predlogu 13. člena se, če taksni zavezanec na opomin ne plača takse, vloga 
odloži v arhiv in se šteje, kot da sploh ni bila vložena. Variantno pa je pred- 
lagana dosedanja ureditev iz temeljnega zakona. Po sedanji ureditvi je upravni 
organ moral poslovati naprej, ne glede na to, ali je stranka plačala takse ah ne. 
Ni pa smel stranki izdati odločbe, dokler ni ta plačala takse. Pri tem poslovanju 
so nastali stroški, kateri niso bili nikoh kriti, če stranka ni bila zainteresirana 
na odločbi, kar se je dogajalo predvsem, če je stranka vedela, da bo odločba 
negativna. Ker se v končni odločbi odmerijo tudi stroški postopka, stranki, ki 
ni plačala takse, pa se odločba ne sme vročiti, so zaradi take ureditve razen 
neplačanih taks ostali neplačani tudi dejanski stroški (ogled, izvedenci itd.)( 

Pri pripravi zakona se je pojavilo vprašanje, ali naj se v postopkih, ki se 
začnejo po uradni dolžnosti, plačujejo upravne takse ali ne. Glede na različ- 
nost načelnih stališč do tega problema predlagamo v 15. členu sedanjo ureditev, 
po kateri se za spise in dejanja v postopkih, ki se začnejo po uradni dolžnosti, 
ne plača taksa; variantno pa, da se taka oprostitev nanaša samo na postopek, 
ki se je začel po uradni dolžnosti, dokler se vodi na prvi stopnji. 

Osebne oprostitve taks iz 19. člena tega zakona so povzete v 16. členu 
predlaganega zakona z nekaterimi spremembami: Po temeljnem zakonu so 
bile oproščene taks družbenopolitične skupnosti in njihovi organi. V predlogu 
zakona je ta oprostitev razširjena še na samoupravne interesne skupnosti in 
njihove organe ter na krajevne skupnosti. V predlogu opuščamo oprostitev 
plačevanja taks za hišne svete v zadevah hišne uprave, ker upravljajo s stano^ 
vanjskimi hišami ustrezne delovne organizacije. Omenimo naj, da v predlogu 
niso več med oproščenimi organizacijami izrecno navedene zveze gluhih in 
zveze slepih ter njihove organizacije v zadevah, v zvezi z rehabilitacijo gluhih 
in slepih, glede na to, da je dosedanja oprostitev vključena v oprostitev pod 
točko 4. Osebna taksna oprostitev za učence osnovnih šol ter spise in dejanja v 
zvezi s šolanjem je po predlogu razširjena tudi na učence v gospodarstvu. 

Kdo se šteje za občana v slabih premoženjskih razmerah, kot pogoj za 
oprostitev plačevanja upravnih taks, je že doslej urejal republiški zakon. Po 
predlogu se ta pravica nekoliko razširja. Do te oprostitve naj bi bil upravičen 
občan, če njegovi letni dohodki oziroma skupni letni dohodek vseh družinskih 
članov, ki odpade na enega člana, ne presega 1500 dinarjev (doslej 750 dinar- 
jev). Če je med dohodke zajet tudi katastrski dohodek, se ta računa trojno 
(doslej dvojno), torej lahko v tem primeru na družinskega člana odpade 500 
dinarjev katastrskega dohodka (doslej 375 dinarjev). 

Predmetne taksne oprostitve, določene v 22. členu, so povzete v 20. členu 
predlaganega zakona. Predlagamo opustitev oprostitve za spise in dejanja za 
odtegnitev premij življenjskega zavarovanja pri zavarovalnicah s privolitvijo 
zavarovanca (17. točka), nadalje oprostitve za spise in dejanja v postopku za 
ustanovitev gasilskih društev, njihovih enot in zvez (18. točka) in za spise in 
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dejanja v postopku za izvajanje zakona o kmetijskem zemljiškem skladu 
splošnega ljudskega premoženja in o dodeljevanju zemlje kmetijskim organi- 
zacijam (22. točka). 

Razširjena pa je oprostitev spisov in dejanj v zvezi z urejevanjem delov- 
nega razmerja in ugotavljanjem delovne dobe na vse spise in dejanja v tej 
zvezi. Doslej so se te oprostitve nanašale le na sklenitev delovnega razmerja in 
na spise in dejanja v zvezi z obstoječim delovnim razmerjem. 

V 24. členu predloga so spremenjene določbe o zaokrožanju taks tako, da 
se takse zaokrožijo na cele dinarje, medtem ko se po sedanji ureditvi za- 
okrožajo na 10 par. 

V 25. členu predlagamo, da se znesek preveč plačane takse, ki jo je organ 
po uradni dolžnosti dolžan vrniti, zviša od sedanjih 5 dinarjev na 10 dinarjev. 

Glede prisilne izterjave taks so v 26. členu dopolnjene določbe o postopku 
in je določeno, da takso prisilno izterja davčni organ občine, v kateri ima taksni 
zavezanec sedež oziroma prebivališče. 

Glede distribucije taksnih vrednotnic predlog zakona nima določb, ker 
se bodo takse plačevale v enotnih kolkih zvezne izdaje. O načinu prodaje 
taksnih vrednotnic odločajo občinske skupščine. Pač pa zakon določa enotno 
provizijo za maloprodajo taksnih vrednotnic in to v višini 10'% od nominal- 
nega zneska vrednotnic. 

V predlogu zakona so na novo vključene kazenske določbe, ki jih doslej 
ni imel niti temeljni republiški zakon. Po predlogu naj bi se za prekršek ka- 
znovale osebe organa, ki opustijo potrebne ukrepe za zagotovitev notranje 
kontrole nad izvajanjem predpisov o taksah in pa odgovorne osebe pooblašče- 
nega prodajalca kolkov, ki nabavi kolke pri službi družbenega knjigovodstva, 
ki ni pristojna za občino, v kateri se bodo kolki prodajah. 

V zakonu so predlagane še nekatere manjše spremembe in dopolnitve (npr. 
glede vračanja taks, zastarelosti itd.), večje število sprememb pa je izključno 
redakcijskega značaja. 

Glede vprašanj, ki niso posebej omenjena v obrazložitvi zakona, v celoti 
povzemamo dosedanjo ureditev. S sprejetjem tega zakona občinskim skupšči- 
nam ne bo treba menjati veljavnih odlokov o občinskih upravnih taksah. 

MNENJA, STALISCA IN PREDLOGI 
DELEGATOV OBČIN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegat mesta Ljubljane so na svo- 
jem 17. zasedanju v skupščini SR Slovenije dne 14. 12. 1971 obravnavah osnutek 
zakona o upravnih taksah. 

V razpravi so sodelovali delegati občin Ljubljana-Bežigrad, Maribor in 
Mozirje. 

Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o za- 
časni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja 
delegatov občin v skupščini SR Slovenije pošilja skupina za oblikovanje mnenj 
in stališč, izvoljena na zasedanju, ta stališča republiškemu in enotnemu zboru 
delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije, da jih v smislu omenjene določbe 
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ustavnega amandmaja kot pristojna zbora obravnavata in zavzameta do njih 
svoje stališče. 

Splošno mnenje: 
V uvodni obrazložitvi predstavnika predlagatelja osnutka je bilo opozor- 

jeno na vprašanje, ali naj bi v novem republiškem zakonu zadržali takšno 
ureditev, kot jo ima sedanji republiški zakon, da namreč navaja vse taksne 
predmete (tiste, kjer se plačujejo občinske, kot tiste, kjer se plačujejo republi- 
ške upravne takse ali pa oboje) in hkrati navaja tudi vse zneske tarif, ali pa 
naj zakon določi le sistem taks, torej določi vse taksne predmete, višino taks 
pa predpiše samo za tiste taksne predmete, kjer se plačujejo republiške upravne 
takse, medtem ko bi v drugih primerih občine urejale višino s svojim odlokom. 
V zvezi s tem je delegat občine Ljubljana-Bežigrad, ki so mu v tem pritrdili 
vsi prisotni delegati občin, menil, da samoupravnost občin ne bo kršena s tem, 
če republika z zakonom določi taksne predmete in višino vseh upravnih taks, 
pri oblikovanju zakona pa bi morali zagotoviti potreben vpliv in upoštevati 
stališča delegatov občin. 

13. člen: 
Predlagano je bilo, da se varianta 3. odstavka črta, ker ne vpliva na 

ekspeditivnost poslovanja. (Delegat občine Mozirje.) 
15. člen: 
Predvidena varianta naj se vključi v besedilo tega člena, ker je prav, da 

tisti, ki se pritožuje, plača takso na drugi stopnji. (Mozirje.) 
V zvezi s taksno tarifo k temu zakonu je bilo izraženo mnenje, da bi 

kazalo razmisliti o splošni valorizaciji vseh ali vsaj temeljnih upravnih taks. 
Konkretno je bilo navedeno, da so takse za potne in orožne, liste za priglasitev 
obrti ter cestne takse prenizke. (Maribor.) 

Št.: 423-6/71 
Ljubljana, 16. 12. 1971 

POROČILA 

Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora 
skupščine SR Slovenije je na seji dne 10. 12. 1971 obravnaval osnutek zakona 
o upravnih taksah s taksno tarifo, ki ga je skupščini poslal izvršni svet. Odbor 
se je strinjal s predlogom IS, da se zakon obravnava po skrajšanem postopku 
kot osnutek zakona. 

V načelni razpravi člani odbora niso imeli pripomb. Poudarili so le, da je 
taksna tarifa v celoti nekoliko prenizka, saj se vzdržuje v celoti tarifa, ki je 
bila sprejeta leta 1969. Taksna tarifa je stara skoraj tri leta in zato naj se 
takse vseh tarifnih številk primemo revalorizirajo. 

K posameznim določbam osnutka zakona pa so člani odbora soglasno spre- 
jeli naslednje pripombe: 

K 13. členu : Odpade naj varianta tretjega odstavka. Nekolkovane ali 
premalo kolkovane vloge povzročajo upravnim organom samo nepotrebno delo. 
Dosedanja praksa je namreč pokazala, da stranke odločb in drugih aktov niso 
dvigovale in da so zato te rešitve upravnih organov ostajale v predalih, taksa 
za njih pa ni bila plačana ali pa je bila plačana v premajhnem znesku. 
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K 15. členu : Varianta k 15. členu se sprejme. Besedilo variante je 
namreč jasnejše, saj je točno določeno, d& se za dejanja v postopkih na prvi 
stopnji, ko so postopki uvedeni po uradni dolžnosti, taksa ne plača. 

K 18. členu : Za občana v slabih premoženjskih razmerah naj se šteje 
oseba, katere skupni letni dohodek ne presega 3000 din. Isto naj velja za 
družinsko skupnost, če skupni družinski dohodek ne presega 3000 din na člana. 
Nemogoče je namreč zahtevati plačilo takse od osebe, ki ima manjše mesečne 
dohodke, kot znašajo poprečne socialne podpore. 

Znesek 3000 din ustreza namreč socialni podpori 250 din mesečno. 
K 20. členu, točka 24: Besedilo 24. točke 20. člena osnutka zakona 

ni jasno in ne ustreza sedanji terminologiji. Zato naj se ta točka glasi: 
»24. spisi in dejanja v zvezi z ureditvijo vojaške obveznosti, kakor tudi 

delovne in materialne obveznosti s področja splošnega ljudskega odpora ter 
izvrševanjem obveznosti služiti v civilni zaščiti;«. 

Prvotno besedilo je namreč preozko pa tudi napačno (predvojaške vzgoje 
od leta 1969 ni več). Zgoraj predlagano besedilo zajema tudi spise in dejanja 
v zvezi z ureditvijo delovne obveznosti in materialne obveznosti, ki sta nor- 
mirani v določbah od 90. do 100. člena zakona o narodni obrambi in v določ- 
bah 88., 89., 90., 92. in 93. člena zakona o splošnem ljudskem odporu (Ur. list 
SRS, št. 28/71). Zaradi točne opredelitve glede na materialne obveznosti z dru- 
gih področij je treba izrecno normirati, da se nanaša taksna oprostitev le na 
zadevne obveznosti s področja splošnega ljudskega odpora. Taksna oprostitev 
je utemeljena, ker se obveznost iz civilne zaščite opravlja v javnem interesu- 

St.: 423-6/71 
Ljubljana, 13. 12. 1971 

Začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj 
s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbeno- 
političnih in samoupravnih skupnosti je na seji dne 9. 12. 1971 obravnavala 
osnutek zakona o upravnih taksah, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil 
izvršni svet s predlogom, da se obravnava po skrajšanem postopku. 

Začasna komisija se strinja s predlogom o obravnavi po skrajšanem po- 
stopku. 

V podrobni obravnavi je dala pripombo 
k 13. in 15. členu: varianta se črta. 
Po mnenju poslancev bi variantna rešitev povzročila stroške poslovanja, ki 

ne bi bih kriti, če stranka ne bi bila zainteresirana na odločbi, posebno še, če 
bi vedela, da bo negativna. 

Začasna komisija predlaga enotnemu zboru delovnih skupnosti, da sprejme 
predloženi osnutek zakona po skrajšanem postopku in da se pri pripravi 
predloga zakona upošteva njena pripomba. 

Za svojega poročevalca je začasna komisija določila poslanca Staneta 
Pungerčarja. 

St.: 423-6/71 
Ljubljana, 14. 12. 1971 
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Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 13. de- 
cembra 1971 obravnavala osnutek zakona o upravnih taksah, ki ga je skupščini 
SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni razpravi je bilo poudarjeno^, da glede na predvidene ustavne 
spremembe k ustavi SR Slovenije, po katerih družbenopolitične skupnosti 
samostojno določajo višino taks, ki so v skladu z zakonom njihov dohodek 
(amandma XL), ni mogoče z zakonom določiti, da občinska skupščina lahko 
odk»či, da se glede višine občinskih taks uporablja taksna tarifa zakona o 
upravnih taksah. Ustavno načelo o obveznem usklajevanju naj se uveljavi tudi 
na področju taksnih tarif, ki jih bodo samostojno določale občinske skupščine. 

V načelni razpravi se je komisija strinjala s predlogom predlagatelja, da 
bi tudi v prihodnje uporabljali vrednotnice enotne izdaje, kar bo možno do- 
seči z ustreznim medrepubliškim dogovorom. 

Pri podrobni obravnavi besedila osnutka zakona so bile dane naslednje 
pripombe: 

K 4. členu: Skladno z načelno razpravo naj se zadnji odstavek črta. 
K 13. členu : Sprejemljiva je varianta, ki zagotavlja večjo pravno var- 

nost taksnemu zavezancu, kot pa rešitev, predlagana v tretjem odstavku. Tudi 
z vidika pravne stabilnosti nasploh ni primerno pogosto spreminjati posameznih 
postopkov. 

K 15. členu: Varianta naj se črta. Sprejemljiva je le rešitev, predlagana 
v tem členu, ki je v praksi tudi uveljavljena. 

K 16. členu: V točki 4 naj se beseda »znanosti« nadomesti z besedama 
»raziskovalne dejavnosti«, ki zajema razen znanosti tudi druge raziskovalne 
dejavnosti. 

K 20. členu : V točki 15 naj se za besedo »razmerja« postavi podpičje in 
črta preostalo besedilo, ker je smiselno že zajeto v točki 12. 

K 31. členu: Komisija se je strinjala s pripombo predlagatelja, da bo 
treba ta člen ustrezno preformulirati v cilju zagotovitve izdaje enotnih taksnih 
vrednotnic na območju vse Jugoslavije. 

Komisija je opozorila še na nekaj manjših redakcijskih popravkov. 

St.: 423-6/71 
Ljubljana, 14. 12. 1971 

OSNUTEK ZAKONA 

o sodnih taksah 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Pred sodišči splošne pristojnosti in gospodarskimi sodišči v SR Sloveniji 
se plačujejo takse po določbah tega zakona in taksne tarife, ki je njegov se- 
stavni del. 

Varianta : 
Pred sodišči splošne pristojnosti in gospodarskimi sodišči v SR Sloveniji 

se plačujejo takse po določbah tega zakona. 
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Republiške sodne takse so takse, ki se plačujejo v postopku pred vrhov- 
nim sodiščem SR Slovenije, pred višjim gospodarskim sodiščem v Ljubljani, 
pred okrožnimi sodišči in pred okrožnimi gospodarskimi sodišči. Republiške 
sodne takse se plačujejo po določbah taksne tarife, ki je sestavni del tega za- 
kona. 

Občinske sodne takse so takse, ki se plačujejo v postopku pred občinskimi 
sodišči. Skupščine občin predpišejo tarife občinskih sodnih taks. 

Ce obsega območje občinskega sodišča več občin, izdaja predpise in pred- 
pisuje tarifo za občinske sodne takse skupščina občine, v kateri ima sedež 
sodišče, v soglasju z drugimi skupščinami občin z njegovega območja. 

Z občinskimi predpisi o sodnih taksah se smejo predpisovati sodne takse 
samo za postopke, ki jih določa ta zakon. 

2. člen 
Takse se plačujejo: 
1. v pravdnem postopku, 
2. v izvršilnem postopku, 
3. v nepravdnem postopku, 
4. v zemljiškoknjižnem postopku, 
5. v kazenskem postopku za zasebno tožbo, 
6. v postopku v upravnih sporih, 
7. v postopku za registracijo organizacij združenega dela, 
8. v. postopku prisilne poravnave in stečaja, 
9- v drugih primerih, ki jih določa taksna tarifa. 

3. člen 

S tem zakonom predpisane takse morajo plačati tisti, ki se po njihovem 
predlogu ali v njihovo korist opravijo dejanja. 

Za vlogo in za zapisnik, ki jo nadomešča, mora plačati takso tisti, ki 
vlogo vloži, oziroma tisti, na čigar zahtevo se zapisnik sestavi. 

Za odločbo sodišča prve stopnje mora plačati takso tožnik oziroma pred- 
lagatelj, za sodno poravnavo pa obe stranki. 

Ce mora po tem zakonu dvoje ali več oseb skupaj plačati takso, je njihova 
obveznost nerazdelna. 

4. člen 

Ce ni v tem zakonu ah v taksni tarifi drugače določeno, nastane taksna 
obveznost: 

1. za vloge (tožbe, pravna sredstva, izvršilne predloge in dr.) — takrat, 
ko se vloga izroči, za vloge, dane na zapisnik — pa takrat, ko je zapisnik 
končan; 

2. za sodne prepise — takrat, ko se prepis zahteva; 
3. za sodne odločbe — takrat, ko se odločba razglasi, če stranka ni navzoča 

pri razglasitvi ali če odločba ni razglašena, pa takrat, ko se stranki ali nje- 
nemu zastopniku vroči prepis odločbe; 

4. za sodne poravnave — takrat, ko se poravnava sklene; 
5. za poprečno' takso v zapuščinskem postopku — takrat, ko postane 

sklep o dedovanju pravnomočen; 
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6. za poprečno takso v stečajnem postopku — takrat, ko postane odločba 
o delitvi pravnomočna, v postopku prisilne poravnave — pa takrat, ko postane 
pravnomočna odločba, s katero se potrdi sklenjena poravnava; 

7. za druga dejanja — takrat, ko se dejanje zahteva oziroma ko sodišče 
začne postopek. 

Takso je treba plačati takrat, ko nastane taksna obveznost, če ni v tem 
zakonu ali v taksni tarifi drugače določeno. 

5. člen 

Takso za vloge v upravnih sporih o invalidskih stvareh, o stvareh social- 
nega zavarovanja, o stvareh skrbstva, posvojitve in socialne podpore ter o 
delovnih razmerjih je treba plačati le, če je tožba ali pritožba pravnomočno 
zavrnjena oziroma zavržena. 

Taksna obveznost za vloge iz prejšnjega odstavka nastane v petnajstih 
dneh od prejema naloga za plačilo takse. 

Taksa za sodbo v upravnih sporih se plača samo tedaj, kadar sodišče 
zavrne tožbo oziroma pritožbo. 

6. 'člen 

Sodne takse se plačujejo v taksnih vrednotnicah enotne izdaje ali v go- 
tovini. 

Kolki se prilepijo na vlogo oziroma na sodni spis in razveljavijo1 z odtisom 
sodnega pečata. 

V gotovini se plačujejo takse le tedaj, kadar mora plačati taksni zavezanec 
za vlogo ali sodno odločbo oziroma za dejanje večjo takso kot 200 dinarjev. 

Kadar je treba plačati takso v gotovini, jo vplača taksni zavezanec pri 
banki na račun dohodkov socialistične republike Slovenije. Potrdilo o vplačilu 
takse se priloži vlogi, za katero je bila taksa plačana; kadar se predloži potrdilo 
o taksi, plačani za sodno odločbo, mora tisti, ki potrdilo predloži, posebej 
navesti, za katero odločbo je plačal takso. Sodišče potrdi na spisu, za katerega 
je bila plačana taksa, kolikšna taksa je bila plačana. 

Ce je taksni zavezanec kljub opominu za plačilo takse v gotovini ne 
predloži potrdila o plačani taksi v roku 15 dni od prejema opomina, je dolžan 
plačati še 10 ®/o pribitka nanjo kot kazensko takso. 

Pri obračunavanju v odstotku predpisane takse se zaokroži taksna osnova 
za cele enice, in sicer tako, da se znesek do 50 par zaokroži na nižjo, znesek 
nad 50 par na višjo enico. 

7. člen 

Pri plačevanju taks se skupni znesek takse zaokroži tako>, da se del 
skupnega zneska do 5 par ne upošteva, del nad 5 par pa zaokroži na 10 par. 

8. člen 

Ce ni plačana vsa taksa ali če sploh ni plačana taksa, ni to ovira za sodni 
postopek, razen če ni v tem zakonu ali v taksni tarifi drugače določeno. 

Ce stranka zahteva, je sodišče dolžno sprejeti naravnost od nje tudi vloge, 
ki sploh niso kolkovane ali so premalo kolkovane. 

V primerih iz prejšnjih dveh odstavkov se taksa izterja tako, kot je to 
predpisano v 41. členu tega zakona. 
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9. člen 

Pravica, zahtevati plačilo sodne takse, zastara v dveh letih po preteku leta, 
v katerem bi bilo treba takso plačati. 

Zastaranje pravice zahtevati plačilo takse oziroma takso prisilno izterjati 
ustavi vsako uradno dejanje pristojnega organa, katerega namen je plačilo 
oziroma izterjava takse. Zastaranje pa nastane v vsakem primeru, ko potečejo 
štiri leta od takrat, ko je nastala obveznost za plačilo takse. 

10. člen 

Dohodki od sodnih taks so dohodki republike. 

Varianta: 
Dohodki od republiških sodnih taks, ki se plačujejo v gotovini, so dohodek 

republike. 
Dohodki od republiških sodnih taks, ki se dosežejo s prodajo taksnih 

vrednotnic enotne izdaje, pripadajo občini, na katerem območju so bile taksne 
vrednotnice prodane. 

Vsaki občini pripadajo dohodki od sodnih taks, ki se dosežejo s prodajo 
taksnih vrednotnic enotne izdaje na njenem območju. 

Dohodki od občinskih sodnih taks, ki se plačujejo v gotovini, pripadajo 
občini, v kateri ima sedež sodišče, ki postopa v stvareh, za katero se taksa 
plačuje. 

Ce obsega območje občinskega sodišča dveh ali več občin, se občinski 
dohodki od sodnih taks delijo med te občine v takem razmerju, v kakršnem 
posamezne občine prispevajo k financiranju občinskega sodišča, 

II. Taksne oprostitve 

11. člen 

Oprostitev plačila sodne takse v pravnem postopku se priznava po členih 
161 in 167 zakona o pravdnem postopku. 

Ob pogojih, ki so določeni v 161., 162. in 165. členu zakona o pravdnem 
postopku, se prizna oprostitev plačila sodne takse tudi v nepravdnem in iz- 
vršilnem postopku, v kazenskem postopku na zasebno tožbo in v postopku 
v upravnih sporih. 

Tuji državljani so oproščeni plačila sodne takse v postopkih, ki so našteti 
v prejšnjih dveh odstavkih, če tako določa mednarodna pogodba ah če velja 
vzajemnost. 

Ce nastane dvom, ah velja vzajemnost, se je sodišče dolžno obrniti za 
pojasnilo na zvezni organ, pristojen za pravosodje. 

12. člen 

Oprostitev plačila takse, priznana v pravdnem, nepravdnem ali v kazenskem 
postopku ali pa v postopku v upravnih sporih, velja tudi v postopku za 
izvršitev odločb, izdanih v omenjenih postopkih, če je zahtevana izvršitev v treh 
mesecih po pravnomočno končanem postopku. 
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Oprostitev plačila takse v nepravdnem in izvršilnem postopku velja tudi 
v pravdnem postopku, ki nastane izvršilnim ali nepravdnim postopkom ali 
zaradi njega. 

13. člen 

Sklep o oprostitvi plačila takse učinkuje od dneva, ko je pri sodišču vložen 
predlog za oprostitev, in velja za vse vloge in dejanja, za katera je po 4. in 5. 
členu tega zakona nastala taksna obveznost tega dne ali pozneje. 

V primerih iz 5. člena tega zakona obsega taksna oprostitev tudi vloge, 
vložene pred predlogom za taksno oprostitev, če je predlog vložen pred pretekom 
roka, določenega za plačilo takse. 

14. člen 

Potrdilo o premoženjskih razmerah vzame sodišče ob predlogu za taksno 
oprostitev kot dokaz samo-, če od izdaje potrdila do vložitve predloga za taksno 
oprostitev ni preteklo več kot šest mesecev. 

Ce traja postopek dalj kot dve leti, mora tisti, ki je oproščen plačila sodne 
takse, po preteku drugega in vsakega nadaljnjega leta predložiti novo potrdilo 
o premoženjskih razmerah. 

15. člen 

Sodnih taks so oproščeni državni organi, družbenopolitične skupnosti, 
krajevne skupnosti kot samoupravni organizmi in Jugoslovanski Rdeči križ. 

Tuja država je oproščena sodnih taks, če tako določa mednarodna pogodba 
ali če velja vzajemnost. 

Ce nastane dvom o tem, ali velja vzajemnost, se je sodišče dolžno obrniti 
za pojasnilo na zvezni organ, pristojen za pravosodje. 

16. člen 

Skrbnik odsotnega, čigar prebivališče je neznano, in skrbnik za premoženje, 
katerega lastnik je neznan, ter začasni zastopnik stranke v postopku, ki ga je 
postavilo sodišče, niso dolžni plačevati taks za tistega, ki ga zastopajo. 

Te takse se izterjajo iz premoženja zastopanega. 
Neplačane takse vpiše sodišče v seznam taks in ravna po končanem po- 

stopku po tretjem odstavku 41. člena tega zakona. 

17. člen 

Taksna oprostitev je v korist le tistemu, kateremu je priznana. 
Ce izroči vlogo skupaj več oseb ali če skupaj storijo procesno dejanje, pa 

je ena ah več oseb od njih oproščenih taks, mora tista, ki takse ni oproščena, 
plačati takso, kot da ni oproščenih, razen v primerih formalnega sosporništva 
(2. točka prvega odstavka 184. člena zakona o pravdnem postopku). 

18. člen 

Ce v pravdnem ah izvršilnem postopku ali v kazenskem postopku na 
zasebno tožbo takse oproščena stranka uspe, mora takse, ki bi jih bila morala 
plačati ona, če ne bi bila oproščena, plačati stranka, ki ne uživa oprostitve, in 
sicer v sorazmerju s tem, koliko je oproščena stranka uspela v postopku. 
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Ce skleneta stranka, ki je oproščena takse, in stranka, ki takse ni oproščena, 
poravnavo, mora plačati nepproščena stranka celotno takso za poravnavo. 

Kadar so podani pogoji iz četrtega odstavka 166. člena zakona o pravdnem 
postopku, lahko zahteva sodišče od oproščene stranke takso ne glede na prvi 
odstavek tega člena. 

19. člen 

Kadar se udeležuje postopka na eni strani oseba, ki je oproščena takse, na 
drugi strani pa oseba, ki takse ni oproščena, mora sodišče pisati seznam taks, 
ki bi jih morala plačati oproščena oseba. 

Seznam taks se zaključi po koncu postopka. Če se postopek konča tako-, kot 
določa 18. člen tega zakona, izda sodišče v skladu s tretjim odstavkom 41. člena 
tega zakona nalog za plačilo takse tistemu, ki jo je zavezan plačati. 

III. Ugotovitev vrednosti za plačilo takse 

1. V pravdnem postopku 

20. člen 

V pravdnem postopku se plačujejo sodne takse po vrednosti spornega 
predmeta. 

Ce ni v tem zakonu drugače določeno, se uporabljajo določbe zakona o 
pravdnem postopku, po katerih se ugotavlja vrednost spornega predmeta za 
določitev stvarne pristojnosti, tudi pri določanju vrednosti spornega predmeta 
za plačilo takse. 

Vrednost spornega predmeta za plačilo sodne takse se izračuna po vrednosti, 
ki jo ima sporni predmet ob vložitvi tožbe. 

21. člen 

Ce je sporni predmet pravica do zakonite preživnine ali terjatev posameznih 
zneskov zakonite preživnine ali terjatev za preživnino, plačano namesto drugega, 
se izračuna vrednost spornega predmeta za plačilo takse tako, da se seštejejo 
dajatve za tri mesece, razen če se zahteva preživnina za krajši čas. 

22. člen 

Ce obsega ena tožba več zahtevkov zoper istega toženca, ne glede na to, 
ali se opirajo vsi zahtevki na isto dejansko in pravno podlago ali ne, se 
izračuna vrednost spornega predmeta za plačilo takse tako, da se sešteje 
vrednost vseh zahtevkov. 

Kadar gre za sosporništvo iz 2. točke prvega odstavka 184. člena zakona 
o pravdnem postopku, se določi vrednost spornega predmeta po vrednosti vsa- 
kega posameznega zahtevka. 

23. člen 

Vrednost spornega predmeta za plačilo takse v primerih iz drugega od- 
stavka 176. člena in iz drugega odstavka 185. člena zakona o pravdnem postopku 
se določi po zahtevku, katerega vrednost je večja. 



1054 Priloge 

24. člen 

V delitvenih pravdah se vzame kot vrednost spornega predmeta vrednost 
tistega dela premoženja, ki ga tožnik zahteva, naj se mu oddeli iz skupnega 
premoženja. 

25. člen 

Ce gre v sporu za dedno- pravico na vsej zapuščini, se vzame kot vrednost 
spornega predmeta vrednost čiste zapuščine; če pa gre v sporu, samo za del 
zapuščine ali za določeno stvar iz zapuščine, se vzame kot vrednost spornega 
predmeta čista vrednost tega dela oziroma te stvari. 

26. člen 

Vrednost spornega predmeta v sporih o lastnini in posesti nepremičnin se 
določi po prometni vrednosti stvari, za katero gre v sporu. Vendar vrednost: 

1. zemljišča — ne more biti manjša od trikratnega katastrskega dohodka 
z zemljišča; 

2. stavbe ali posebnega dela stavbe — ne more biti manjša od trikratnega 
zneska letne stanarine oziroma najemnine. 

27. člen 

V pravdah, v katerih je predmet spora zahtevek, da mora kdo kaj storiti, 
trpeti ali opustiti, izjava volje, ugotovitev, da obstoji ali ne obstoji kakšna 
pravica ali pravno razmerje ali ugotovitev pristnosti ali nepristojnosti kakšne 
listine, se vzame kot vrednost spornega predmeta za plačilo takse znesek, ki ga 
je tožnik navedel v tožbi; ta pa ne more biti manjši kot 500 dinarjev. 

28. člen 

V pravdah, da naj se izreče sodba razsodišča za neveljavno, se vzame kot 
vrednost spornega predmeta znesek, ki je bil stranki prisojen; če pa se tožbeni 
zahtevek ne nanaša na denarni znesek, je odločilna vrednost, ki jo je tožnik 
navedel v tožbi, vendar pa ta znesek ne more biti manjši kot 500 dinarjev. 

V pravdah, da naj se izreče, da je pogodba o razsodišču nehala veljati 
(441. in 442. člen zakona o pravdnem postopku), se vzame kot vrednost spornega 
predmeta znesek 1000 dinarjev. 

29. člen 

Kot vrednost spornega predmeta za plačilo takse se vzame: 
1. v sporih o odpovedi pogodbe o najemu ali zakupu stvari, o odpovedi 

stanovanjske ali podstanovanjske pogodbe ali v sporih za izselitev iz stano- 
vanjskih prostorov — znesek 500 dinarjev; 

2. v sporih o odpovedi pogodbe o' najemu poslovnih prostorov ali v sporih 
o varstvu in vzgoji otrok — znesek 100 dinarjev; 

3. v sporih zaradi motenja posesti — znesek 500 dinarjev; 
4. v sporih za ugotovitev ali izpodbijanje očetovstva in v sporih o varstvu 

in vzgoji otrok — znesek 100 dinarjev; 
5- v sporih za ugotovitev obstoja ah neobstoja zakonske zveze, o veljavnosti 

ali razvezi zakonske zveze — znesek 2000 dinarjev; 
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6. v sporih o stvarnih služnostih — znesek 1000 dinarjev, v sporih o osebnih 
služnostih in o dosmrtnem preživljanju — znesek 400 dinarjev; 

7. v sporih o vrstnem redu terjatev v . izvršilnem postopku — višina ter- 
jatve, vendar pri občinskih sodiščih ne več kot 1000 dinarjev, pri okrožnih 
sodiščih, okrožnih gospodarskih sodiščih in pri višjem gospodarskem sodišču 
pa ne več kot 2000 dinarjev. 

Ce se obravnava v sporu za razvezo zakonske zveze .ah za ugotovitev 
očetovstva hkrati tudi zahtevek za preživljanje otroka ah zakonca, se plača 
samo ena taksa, in sicer po vrednosti, po kateri se plača taksa v sporu za 
razvezo zakonske zveze oziroma v sporu za ugotovitev očetovstva. 

Ce se zahteva zavarovanje dokazov pred začetkom pravde, se vzame kot 
vrednost, od katere se odmeri taksa, znesek 500 dinarjev. 

30. člen 

V primerih, v katerih ni mogoče ugotoviti vrednosti spornega predmeta 
po prejšnjih določbah, se plača v sporih, o katerih odloča občinsko sodišče, 
taksa na znesek 1000 dinarjev, v sporih, o katerih odloča okrožno sodišče, taksa 
na znesek 2000 dinarjev, v sporih, o katerih odloča okrožno gospodarsko sodišče, 
taksa na znesek 7000 dinarjev in v sporih, o katerih odloča višje gospodarsko 
sodišče, taksa na znesek 10 000 dinarjev. 

31. člen 

Če toženec ugovarja, da je v tožbi navedena vrednost spornega predmeta 
previsoka, določi sodišče s sklepom vrednost za plačilo takse. 

Ta ugovor mora toženec uveljavljati le do konca pripravljalnega naroka, 
če pripravljalnega naroka ni bilo, pa na prvem naroku za glavno obravnavo, 
preden se spusti v obravnavanje. 

Sodišče se mora po uradni dolžnosti najkasneje na pripravljalnem naroku, 
če pa tega ni, na glavni obravnavi pred začetkom obravnavanja o glavni stvari 
na hiter in primeren način prepričati o pravilnosti navedene vrednosti spornega 
predmeta ter s sklepom ugotoviti pravo vrednost, če se pojavi utemeljen sum, 
da je stranka vrednost spornega predmeta cenila prenizko, da bi se izognila 
plačilu takse., 

32. člen 

Zoper sklep sodišča iz prejšnjega člena o ugotovitvi vrednosti spornega 
predmeta za plačilo sodne takse ni posebne pritožbe. 

2. V izvršilnem postopku 

33. člen 

V izvršilnem postopku se plača taksa po vrednosti zahtevka, ki ga je treba 
izpolniti ali zavarovati. 

Plri ugotavljanju vrednosti zahtevka se uporabljajo smiselno določbe, ki 
veljajo za ugotavljanje vrednosti spornega predmeta za plačilo takse v pravd- 
nem postopku. 
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Pravdni stroški oziroma stroški postopka in stranske terjatve se upoštevajo 
samo, če so predmet zahtevka, ki ga je treba izvršiti ali zavarovati. 

Ce je tekla pred izvršilnim postopkom pravda o istem zahtevku, se vzame 
kot vrednost zahtevka za plačilo takse v izvršilnem postopku vrednost predmeta, 
ki je bila ugotovljena v pravdi, razen če ni zahtevan manjši znesek. 

34. člen 

V postopku za izvršitev zahtevka za preživljanje otroka ali zakonca, se kot 
vrednost, ki je odločilna za plačilo takse, ne sme vzeti večji znesek od 50 
dinarjev. 

35. člen 

Ce tisti, ki zahteva izvršbo, ne navede vrednosti, odločilne za takso, in 
vrednosti tudi ni mogoče ugotoviti po prejšnjih določbah, se vzame kot vrednost 
znesek 500 'dinarjev. 

36. člen 

V izvršilnem postopku se uporabljajo smiselno določbe 31. in 32. člena tega 
zakona. 

3. V postopku v upravnih sporih 

37. člen 

Ce ni v tem zakonu in v taksni tarifi drugače določeno, se plačujejo v 
upravnih sporih takse po vrednosti spornega predmeta, kadar je ta predmet 
ocenljiv. 

Ocenljiv je tisti upravni spor, katerega vrednost je mogoče nedvomno 
ugotoviti, 

Sodišče odloča po prostem preudarku, ali je vrednost spornega predmeta 
oeenljiva ali ne. 

Vrednost ocenljivega spora se ugotovi v skladu z določbami, ki veljajo za 
ugotovitev vrednosti spornega predmeta za plačilo takse v pravdnem postopku. 

38. člen 

V postopku v upravnih sporih se uporabljajo smiselno določbe 31. in 32. 
člena tega zakona. 

4. V drugih postopkih 

39. člen 

Kadar je v nepravdnem postopku, v zemljiškoknjižnem postopku, v ste- 
čajnem postopku in v postopku prisilne poravnave odločilna za plačilo takse 
vrednost zahtevka, se uporabljajo za njeno ugotovitev smiselno določbe, ki 
veljajo za pravdni postopek, če ni v taksni tarifi drugače določeno. 
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5- Sprememba vrednosti med postopkom 

40. člen 

Prvotna vrednost ostane podlaga za plačilo takse ne glede na to, da se je 
ta vrednost med postopkom spremenila, če ni v naslednjih odstavkih ah v 
taksni tarifi določeno drugače. 

Ce ugotovi sodišče v smislu 31. in 32. člena tega zakona novo vrednost, se 
vzame kot podlaga za takso ugotovljena nova vrednost od trenutka, ko sodišče 
sporoči sklep o tem strankam. 

Ce se spremeni vrednost zaradi spremembe ah delne rešitve zahtevka, se 
vzame kot vrednost za plačilo takse spremenjena vrednost za vse tiste vloge 
in dejanja, ki se vložijo oziroma opravljajo po taki spremembi. Če se spremeni 
vrednost zaradi izjave stranke v vlogi, se plača taksa po spremenjeni vrednosti 
tudi za to vlogo. 

Ce se izpodbija s pravnim sredstvom odločba le v delu, se vzame kot 
podlaga za plačilo takse za pravno sredstvo le vrednost izpodbijanega dela. 

Če vložita pravno sredstvo obe stranki, se odmeri taksa za pravno sredstvo 
vsaki stranki posebej, in je odvisna od vrednosti tistega dela odločbe, ki se 
s pravnim sredstvom izpodbija. 

V statusnih sporih, v ugotovitvenih sporih in v sporih, v katerih tožbeni 
zahtevek ni denarni znesek, je odločilna za plačilo takse za pravno sredstvo 
vrednost, po kateri je bila plačana taksa za tožbo. 

Za pravno sredstvo, ki se vloži samo zoper odločbo o stroških postopka ali 
o stranskih terjatvah, se plača taksa samo po znesku stroškov oziroma stranskih 
terjatev. 

IV. Izterjava neplačane takse 

41. člen 

Ce je stranka navzoča pri sodnem dejanju, za katero mora plačati takso, 
pa je ne plača takoj, jo sodišče opozori, da mora plačati takso v petnajstih 
dneh in jo opomni na posledice, če takse v tem roku ne bi plačala (44. člen). 
Na sodnem spisu zapiše, da je bila stranka na to opozorjena. 

Po prejšnjem odstavku ravna sodišče tudi, kadar izroči stranka naravnost 
sodišču vlogo, ki sploh ni kolkovana ali je premalo kolkovana. 

Ce stranka ni navzoča pri sodnem dejanju, za katero mora plačati takso, 
ji pošlje sodišče nalog, naj v petnajstih dneh od vročitve naloga plača dolžno 
takso, in jo opozori na posledice, če takse v tem roku ne bi plačala (44. člen). 

Ce prejme sodišče po pošti vlogo, za katero sploh ni plačana ali ni plačana 
vsa taksa, pošlje vložniku opomin, naj v petnajstih dneh od vročitve opomina 
plača sodno takso, in ga opozori na posledice, če t&kse v tem roku ne bi 
plačal (44. člen). 

42. člen 

Če stranka meni, da taksa ni pravilno odmerjena, je sodišče dolžno izdati 
na zahtevo stranke odločbo o odmeri takse. 

Zoper to odločbo je dopustna pritožba na organ za finance skupščine 
občine, v katerem območju je sodišče. 

67 
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43. člen 

Ce bi bil moral plačati takso nekdo, ki živi ali ima svoj sedež v tujini, ne 
glede na to, ali je jugoslovanski ali tuj državljan, pa ne plača takse takrat, ko 
nastane taksna obveznost, vpiše sodišče neplačano takso v seznam neplačanih 
taks in izda po končanem postopku nalog za njeno plačilo (tretji odstavek 41. 
člena); rok za plačilo takse ne sme biti krajši kot 30 in ne daljši kot 90 dni. 

44. člen 

Ce taksni zavezanec ne plača takse v roku, ki je določen v 41. oziroma 43. 
členu tega zakona, sporoči sodišče to v nadaljnjem roku 15 dni za finance 
pristojnemu upravnemu organu skupščine občine, v kateri ima taksni zavezanec 
svoje stalno prebivališče (sedež), naj takso prisilno izterja, na spisu pa zazna- 
muje, da je omenjeni organ obveščen o neplačani taksi. 

Ce taksni zavezanec nima stalnega prebivališča (sedež) v Jugoslaviji, pošlje 
sodišče sporočilo iz prejšnjega odstavka za finance pristojnemu upravnemu 
organu skupščine občine, v kateri je sodišče, ali je sodišče, ali za finance 
pristojnemu upravnemu organu skupščine občine, v kateri ima taksni zavezanec 
kakšno premoženje. 

Ko prejme za finance pristojni upravni organ skupščine občine sporočilo, 
izda odločbo, s katero naloži taksnemu zavezancu, naj v petnajstih dneh od 
prejema odločbe plača dolžno takso> in 50:°/o pribitka nanjo kot kazensko> takso. 
Ce taksni zavezanec v tem roku ne plača takso, se obe taksi prisilno izterjata. 
Izterjana taksa, redna in kazenska, če je bila plačana v gotovini, se knjiži na 
račun dohodkov od sodnih taks. 

Kazenska taksa po prejšnjem odstavku ne more biti manjša kot 10 dinarjev 
in ne večja kot 500 dinarjev. 

45. člen 

Ce je taksni zavezanec delovna ali druga organizacija, ki opravlja svoje 
finančno poslovanje po banki, ugotovi sodišče s sklepom, koliko znašata ne- 
plačana taksa in kazenska taksa (peti odstavek 6. člena in 44. člen) in pošlje 
banki, ki vodi račun taksnega zavezanca, da ju izterja. 

Banka mora ravnati po sklepu sodišča in izterjani znesek vknjižiti na 
račun dohodkov od sodnih taks Socialistične republike Slovenije. 

Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena se organizacija oziroma zavod 
lahko pritoži na višje sodišče v petnajstih dneh od njegove vročitve. Pritožba 
ne zadrži izterjanja takse. 

46. člen 

' Ce neplačane takse v posamezni zadevi po pravnomočnosti ne presegajo 
skupnega zneska 5 dinarjev, ne ravna sodišče po členih 41 do 45 tega zakona 
oziroma ne sproži postopka za prisilno izterjavo. 

V. Vrnitev takse 

47. člen 

Pravico zahtevati vrnitev takse, ima, kdor je plačal takso, ki je sploh ne 
bi bil dolžan plačati, ali je plačal takso, večjo od predpisane, kakor tudi, kdor 
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je plačal takso za določeno sodno dejanje, pa to dejanje iz kakršnegakoli vzroka 
ni bilo opravljeno. 

Kdor je plačal takso za sodno dejanje, ki ni bilo opravljeno, ne more 
zahtevati vrnitve takse za vlogo, s katero je zahteval, naj se dejanje opravi. 

48. člen 

Zahteva za vrnitev takse se vloži pri sodišču, ki je odločalo na prvi stopnji, 
in sicer v 90 dneh od dneva, ko je bila taksa pomotoma plačana, oziroma od 
dneva, ko je prizadeti zvedel, da dejanje ni bito opravljeno. 

Vrnitev takse ni mogoče zahtevati po preteku dveh let od dneva, ko je 
bila taksa plačana. 

49. člen 

Zahtevo za vrnitev takse z mnenjem in potrebnimi spisi pošlje sodišče za 
finance pristojnemu upravnemu organu skupščine občine, v kateri ima stalno 
prebivališče oziroma sedež tisti, ki zahteva vrnitev. 

Ce je bila taksa plačana v gotovini, pošlje sodišče zahtevo za njeno vrnitev 
za finance pristojnemu upravnemu organu skupščine občine, v kateri ima 
sodišče svoj sedež. 

O zahtevi za vrnitev takse odloča za finance pristojni upravni organ skup- 
ščine občine. 

Taksa se vrne v breme dohodkov od sodnih taks. 

50. člen 

Ce je v postopku v upravnih sporih upravna odločba na tožbo odpravljena, 
če je v tem postopku odločba prve stopnje na pritožbo spremenjena ah raz- 
veljavljena ali če je dovoljena obnova postopka, je treba vrniti stranki na 
njeno zahtevo takso za tožbo oziroma za pritožbo, če je spremenjena, pa tudi 
druge takse, ki so bile plačane v tem sporu. 

Vrnitev takse je treba zahtevati v 90 dneh od vročitve odločbe iz prejšnjega 
odstavka. 

Glede postopka za vrnitev takse po prejšnjih dveh odstavkih se uporabljajo 
določbe 47. in 49. člena tega zakona. 

51. člen 

V postopku za vrnitev takse se ne plačujejo takse. 

VI. Kontrola nad pobiranjem sodnih taks 

52. člen 

Uporabo predpisov o sodnih taksah kontrolira republiški organ, pristojen 
za pravosodje. 

Ob kontroli ugotovljene neplačane takse izterja sodišče, če še niso zastarane. 
67» 
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53. člen 

Oprostitve sodnih taks po zakonu o delovnih razmerjih, po zakonu o sta- 
novanjskih zadrugah, po zakonu o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih 
zemljišč ter po predpisih za njegovo izvrševanje in po zakonu o izkoriščen j u 
kmetijskega zemljišča bodo veljale tudi po uveljavitvi tega zakona. 

Sodnih taks so oproščeni delavci za knjižbo: 
— lastninske pravice na stavbi, ki so jo postavili na zemljišču v družbeni 

lastnini; 
:— zastavne pravice denarnih zavodov ali delovnih organizacij za posojila 

za gradnjo, adaptacijo ali nakup stanovanj. 

54. člen 

Takse za vloge, dejanja in listine, glede katerih je nastala taksna obveznost 
do dneva, ko je začel veljati ta zakon, se bodo plačevale po dosedanjih pred- 
pisih in po dosedanji tarifi. 

Ce je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za dejanje, ki naj bo 
opravljeno po uveljavitvi tega zakona, ni treba plačati nove takse po tem 
zakonu, vendar pa se preveč plačana taksa ne vrne. 

Ce po uveljavitvi tega zakona višje sodišče razveljavi odločbo, ki jo je 
izdalo nižje sodišče, preden je začel veljati ta zakon, ni treba plačati takse za 
novo odločbo nižjega sodišča. 

55. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1972, s tem dnem pa neha veljati zakon 
o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 13-104/69). 

OBRAZLOŽITEV 

Sodne takse so v SR Sloveniji urejene sistemsko s temeljnim zakonom 
o sodnih taksah iz leta 1970, Uradni list FLRJ, št. 16-220/60, in z dvema nove- 
lama k temu zakonu, Uradni list SFRJ, št. 10-155/65 in 8-87/70, z republiškim 
zakonom o sodnih taksah, Uradni list SRS, št. 13-104/69, in z občinskimi odloki 
o sodnih taksah. 

Po 4. točki tretjega odstavka 16. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih 
amandmajev, Uradni list SFRJ, št. 29-345/71, neha 31. 12. 1971 veljati temeljni 
zakon o sodnih taksah; zato je treba ali podaljšati veljavnost temeljnega zakona 
o sodnih taksah ali pa z republiškim zakonom na novo urediti sistem sodnih 
taks, taksne osnove in taksno tarifo. 

Z republiškim zakonom o sodnih taksah iz leta 1969 so bile določene nove 
vrednosti osnov za odmero sodnih taks in celotna taksna tarifa glede republiških 
in občinskih taks. Ta zakon je v 4. členu predpisal, da se taksne osnove in taksna 
tarifa, določena v republiškem zakonu o sodnih taksah za občinske sodne takse, 
uporabljajo pred občinskim sodiščem le, če skupščina občine tako določi s svojim 
odlokom. 

Vse skupščine občin so s svoiimi odloki o občinskih sodnih taksah določile, 
da veljajo z republiškim zakonom o sodnih taksah določene taksne osnove in 
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taksna tarifa glede občinskih sodnih taks tudi za ustrezno občino oz. občinsko 
sodišče. 

Obstoječe stanje taksnih osnov in taksne tarife iz leta 1969 je v republiki 
Sloveniji zadovoljujoče in ni bilo predlogov, da bi se sedanji republiški zakon 
o sodnih taksah moral bistveno spremeniti oziroma dopolniti. 

Komisija za pravosodje skupščine SR Slovenije je že konec leta 1970 spre- 
jela stališče, da je treba financiranje vseh pravosodnih organov, torej tudi 
občinskih sodišč in občinskih javnih tožilstev, prenesti na republiko. To stališče 
je bilo podprto tudi 4. 10. 1971 na skupni seji odbora za družbeni sistem in 
notranjo politiko republiškega zbora skupščine SRS, komisije skupščine SR 
Slovenije za družbeni nadzor in komisije za pravosodje skupščine SRS. Glede 
na to stališče se daje v obravnavo osnutek zakona, v katerem so sodne takse 
enotne, se ne delijo na občinske in republiške sodne takse in so dohodki samo 
republike. Taksna tarifa tega osnutka določa sodne takse za postopke, vloge in 
dejanja pri vseh sodiščih, torej tudi pri občinskih sodiščih. 

V 1. in 9. členu predloženega osnutka pa je variantni predlog, po katerem 
se sodne takse delijo na republiške in občinske sodne takse. Po tej varianti se 
postavlja v zakonu sistem, kakor je v sedaj veljavnem temeljnem zakonu 
o sodnih taksah, in tudi omejitev, da se z občinskimi predpisi smejo predpisovati 
sodne takse samo za postopke, ki jih določa ta zakon, torej omejitev, ki jo ima 
že sedaj veljavni temeljni zakon o sodnih taksah. 

Taksna tarifa po tem variantnem predlogu ima samo tarifo za postopke, 
vloge in dejanja pred tistimi sodišči splošne pristojnosti in gospodarskimi 
sodišči, ki jih financira republika (»republiška sodišča«). 

REŠITVE, RAZLIČNE OD SEDANJE UREDITVE: 

— Sodne takse se plačujejo v taksnih vrednotnicah enotne izdaje (6. člen), 
ni pa določbe, da zveza ureja izdajanje enotnih taksnih vrednotnic, kakor je to 
sedaj urejeno v temeljnem zakonu o sodnih taksah. Nov republiški zakon 
o sodnih taksah take obveznosti zvezi ne more nalagati. Stvar republik in 
avtonomnih pokrajin bo, da se sporazumejo glede izdajanja enotnih taksnih 
vrednotnic. 

— V osnutku je na novo predvidena oprostitev sodnih taks tudi za kra- 
jevne skupnosti kot samoupravne organizme, ne pa tudi za gospodarske de^- 
javnosti krajevnih skupnosti — 15. člen. 

— Uvaja se 10% kazenska taksa za opustitev pravočasne predložitve 
sodišču potrdila o plačilu sodne takse v gotovini (6. člen), da bi se tako doseglo 
redno predlaganje takih potrdil sodiščem in bi odpadlo delo, ki ga imajo 
sodišča, če stranke ne izkažejo plačila sodne takse v gotovini. 

— Po sedanji ureditvi (29. člen temeljnega, zakona o sodnih taksah) je 
določeno, da se sodišče lahko po uradni dolžnosti prepriča in ugotovi pravo 
vrednost spornega predmeta, če misli, da je vrednost, ki je osnova za odmero 
sodne takse, prenizko odmerjena. V osnutku (31. člen) je predlagano, da se 
sodišče mora o tem prepričati in to najkasneje na pripravljalnem naroku ozi- 
roma na prvem naroku za obravnavo; ta sprememba je sprejeta, da bi se 
sodne takse pobirale pravilno. 
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— Postopek odmere (določitve višine) sodne takse v sedaj veljavnem te- 
meljnem zakonu o sodnih taksah ni urejen, in ni bilo jasno, ali ima stranka 
pravno sredstvo zoper odmero sodišča. Na novo je zato določeno v osnutku 
(42. člen), da mora že sodišče, če stranka, opominjena na plačilo, meni, da sodna 
taksa ni pravilno odmerjena, izdati odločbo o odmeri; za rešitev pritožbe zoper 
to odločbo pa se določa pristojnost organa skupščine občine, pristojnega za 
finance. 

— Po sedaj veljavnem temeljnem zakonu o sodnih taksah kontrolira upo- 
rabo predpisov o sodnih taksah organ za finance družbenopolitične skupnosti, 
kateri pripadajo sodne takse; v osnutku (52. člen) je predvideno, da republiški 
upravni organ, pristojen za pravosodje, kontrolira pobiranje sodnih taks; na 
novo je postavljeno, da je sodišče dolžno ob kontroli ugotovljene neplačane 
takse, če se niso zastarane, izterjati; take določbe doslej ni bilo. 

TAKSNA TARIFA 

Ker so bile sodne takse z republiškim zakonom iz leta 1969 občutno zvišane, 
ni sedaj potrebe za splošno zvišanje sodnih taks, kar velja zlasti še za gospo- 
darske spore. 

Glede zneskov z lestvicami določenih sodnih taks je spremenjena lestvica 
tarifne številke 1 za pravdni in izvršilni postopek in tarifne številke 20 za 
vloge v stečaju in postopku za prisilno poravnavo tako, da je najnižja taksa 
v obeh lestvicah 10 din, torej ne več 5 din. Ta sprememba je utemeljena, ker 
je bila sedanja taksa za zadeve nizkih vrednosti, ki pa dajo sodišču dosti dela, 
prenizka. 

Na 15, 20, 30 in 50 din so zvišani zneski lestvice tarifne številke 17 za 
zemljiškoknjižne vloge, ker so zneski sedanje lestvice prenizki. Ustrezno temu 
je zvišan tudi znesek sodne takse iz 2. in 3. odstavka iste tarifne številke. 

Povečanje sodnih taks, določenih z absolutnimi zneski, je v osnutku še 
predvideno: 

— Za delitveni postopek — tar. št. 11 — in za postopek za ureditev meja 
— tarifna številka 12 — od sedanjih 20, 50, 70 din na 30, 60, 90 din. Ti postopki 
povzročajo mnogokrat po> krivdi strank sodiščem mnogo dela in zunanjega 
poslovanja, zato je povečanje zneskov utemeljeno. 

— V kazenskem postopku za zasebno tožbo — tar. št- 26 in 27 — tako, da 
bi znašalo povečanje za tožbo, odločbo in pritožbo skupaj od sedanjih 90 na 
120 din ; to povečanje velja tudi za zasebne tožbe po zakonu o tisku. 

— Za sodna potrdila — tar. št. 31.— od 2 oziroma 3 din na 5 din. 
— Za pooblastila —• tar. št. 32 — in za pregled spisov — tar. št. 33 — 

od sedanjih 2 oziroma 3 din na 5 din. 
—• Za izpiske iz javnih knjig — tar. št. 35 — od sedanjih 7 na 8 din. 
— Za vsako pot sodnega delavca zunaj sodišča na zahtevo stranke zaradi 

sestave ali overitve listine — od sedanjih 10 oz. 20 din na 15 oz. 25 din. 
— Za opomin za plačilo sodne takse — od sedanjih 3 oz. 5 din na 5 oz. 

10 din. 
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TAKSNA TARIFA 

I. PRAVDNI IN IZVRŠILNI POSTOPEK 

1. Vloge 

Tar. št. 1 

1. Za tožbo, za nasprotno tožbo in za predlog za obnovo postopka se plača 
po vrednosti spornega predmeta tale taksa: 

do 100 din vrednosti   . . . . 10 din 
nad 100 din do 200 din vrednosti  15 din 
nad 200 din do 500 din vrednosti   25 din 
nad 500 din do 1 000 din vrednosti  50 din 
nad 1000 din do 2 000 din vrednosti  75 din 
nad 2000 din do 3 000 din vrednosti 100 din 
nad 3000 din do 4 000 din vrednosti 125 din 
nad 4000 din do 5 000 din vrednosti 150 din 
nad 5000 din do 50 000 din vrednosti za vsak dinar nad 5000 din še 1,5 % 
nad 50 000 din vrednosti na vsak dinar nad 50 000 še 1 %', Vendar največ 20 000 din 

2. Za predlog, da se dovoli izvršba ali zavarovanje ali izda začasna odredba, 
za ugovor zoper plačilni nalog, za ugovor zoper nalog o odpovedi poslovnih pro- 
storov, za predlog za vrnitev v prejšnje stanje, za predlog za predlog za zavaro- 
vanje dokazov, za odgovor na tožbo in za odgovor na pritožbo ali revizijo se 
plača polovica takse iz prvega odstavka te tar. številke. 

3. Za pritožbo ali revizijo zoper sodbo in za pritožbo zoper sklep v sporih 
zaradi motenja posesti se plača dvojna taksa iz prvega odstavka te tarifne 
številke, vendar največ 40 000 din. 

4. Za pritožbo ali revizijo zoper sklepe, za katere je predpisano plačilo 
sodne takse po tar. št. 2 se plača taksa iz prvega odstavka te tar. številke. 

5. Za predlog, naj se prizna odločba tujega sodišča v statusnih zadevah, 
znaša taksa 10 dinarjev, za pritožbo zoper sklep, izdan o predlogu, pa 20 
dinarjev. 

Opomba: 

1. Kadar oba zakonca sporazumno zahtevata razvezo zakonske zveze (339. 
člen zakona o pravdnem postopku), se plača ena sama taksa za tožbo. 

2. Za tožbe, ki vsebujejo predlog za izdajo plačilnega naloga, se plača polo- 
vica takse iz prvega odstavka te tar. številke. 

3. Ce je vloga sprejeta pri sodišču na zapisnik, vštevši tudi vloge, ki so 
sprejete na zapisnik med obravnavo, se plača taksa, ki je predpisana za zadevno 
vlogo. Taksa iz tar. št. 1 (2) se plača tudi za odgovor na tožbo, sprejet na sodni 
zapisnik na pripravljalnem naroku ali med glavno obravnavo, če vsebuje pred- 
log, naj se tožbeni zahtevek zavrne. 

Ne plača se posebna taksa iz tar. številke 34 za prepis, čeje bilo treba napra- 
viti zapisnik v več izvodih za potrebe postopka. 
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4. Kadar vsebuje že tožba predlog za začasni ukrep oziroma začasno od- 
redbo ali kadar vsebuje pritožba predlog za vrnitev v prejšnje stanje, se 
plača poleg takse za tožbo oziroma pritožbo tudi taksa za zadevni predlog, 
razen če je predlagana začasna odredba v sporu za razvezo zakonske zveze ali 
v sporu za preživljanje otrok. 

5. Za predlog, da se dovoli izvršba ali izda začasen ukrep oziroma začasna 
odredba, se plača ena sama taksa tudi tedaj, kadar je predlaganih več sred- 
stev za izvršbo oziroma zavarovanje, ne glede na to, ali hkrati ali drugo za 
drugim. 

6. Ce je v kateri od vlog, omenjenih v tej tar. številki, zahtevan vpis v 
zemljiške knjige, je treba ravnati po opombi 3 k tar. št. 17. 

7. Za pritožbo zoper sklep, s katerim se ugodi predlogu za vrnitev v prejš- 
nje stanje ali se predlog zavrne, se plača polovica takse iz prvega odstavka 
te tar. številke, vendar ne več kot 40 dinarjev. 

8. Za predlog za poskus poravnave (313. člen zakona o pravdnem postopku) 
se plača polovica takse iz prvega odstavka te tar- številke. 

9. Za odpoved poslovnega prostora se plača polovica takse iz prvega od- 
stavka te tar. številke. 

10. Taks po tej tar. številki delavec ne plačuje v zadevah iz delovnega raz- 
merja. 

11. Za vloge, ki niso naštete v tej tar. številki, ter za priloge k vlogam, se ne 
plača taksa. 

2. Odločbe 

Tar. št. 2 

Za sodbo prve stopnje ter za sklep v sporih zaradi motenja posesti se plača 
po vrednosti spornega predmeta taksa iz prvega odstavka tar. št. 1. 

1. Za sodbo prve stopnje ter za sklep v sporih zaradi motenja posesti se 
plača po vrednosti spornega predmeta taksa iz prvega odstavka tar. št- 1. 

2. Za sodbo zaradi izostanka in za sodbo na podlagi pripoznave, izdano 
najkasneje na pripravljalnem naroku, oziroma če pripravljalnega naroka ni 
bilo, na prvem naroku za glavno obravnavo, se plača polovica takse iz prvega 
odstavka te tar. številke. 

3. Za sklep, s katerim se tožba zavrže, se plača polovica takse iz prvega 
odstavka te tar. številke, vendar ne več kot 50 dinarjev. 

4. Za sklep o plačilnem nalogu in nalogu za izpraznitev poslovnega pro- 
stora, se plača polovica takse iz prvega odstavka te tar. številke. 

5. Za sklep o predlogu za dovolitev izvršbe ali zavarovanja ali za začasen 
ukrep oziroma začasno odredbo se plača polovica takse iz prvega odstavka 
te tar. številke; če se izda sklep na podlagi tujih izvršljivih listin, pa cela taksa 
iz prvega odstavka te tar. številke. 

6. Za sklep, s katerim se ugodi predlogu za vrnitev v prejšnje stanje 
ali se predlog zavrne, se plača polovica takse iz prvega odstavka te tar. šte- 
vilke, vendar ne več kot 20 dinarjev. 

7. Za sklep o predlogu za priznanje odločbe tujega sodišča v statusni za- 
devi znaša taksa 20 dinarjev. 

8. Za sklep o stroških postopka se plača taksa iz prvega odstavka te tar. 
številke. 
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Opomba: 

1. Obveznost plačila takse za odločbo prve stopnje ni odvisna od tega, 
ali je odločba postala pravnomočna ali ne. 

2. Za odločbe prve stopnje, ki niso naštete v tej tar. številki, in za odločbe 
sodišča druge in tretje stopnje, se ne plača taksa. 

3. Ce višje sodišče razveljavi odločbo nižjega sodišča in pošlje zadeve v 
novo obravnavo nižjemu sodišču, se taksa, plačana za razveljavljeno odločbo, 
všteje v takso za novo odločbo ali poravnavo. Tako se ravna tudi, kadar vr- 
hovno sodišče ugodi zahtevi za varstvo zakonitosti (396. člen zakona o pravdnem 
postopku). Prav tako se všteje taksa, plačana za odločbo prve stopnje, ki je bila 
razveljavljena, ker je bilo ugodeno predlogu za vrnitev v prejšnje stanje ah 
predlogu za obnovo postopka, v takso na novo odločbo, ki se izda po vrnitvi 
v prejšnje stanje oziroma po obnovi postopka. Kadar se taksa všteje, pa je 
taksa, plačana za prvo odločbo, večja od takse, ki bi jo bilo treba plačati za 
drugo odločbo, se razlika med taksama ne vrne. 

4. Za dopolnilno sodbo ali dopolnilni sklep se ne plača taksa, če je bila za 
dopolnjeno odločbo plačana taksa po polni vrednosti spora. 

5. Ce se izda med pravdo vmesna sodba, se plača taksa na polno vrednost 
spornega predmeta. V takem primeru se ne plača taksa na dokončno odločbo,, 
ki se izda po vmesni sodbi. 

6. Ce se izda med pravdo delna sodba, se plača taksa po vrednosti zahtevka, 
o katerem je z njo odločeno. Za dokončno odločbo se plača preostala taksa od 
skupno vtoževanega zneska. 

7. Taksa za plačilni nalog in nalog za izpraznitev poslovnega prostora, 
se všteje v takso za odločbo, ki jo izda sodišče za ugovor zoper plačilni nalog 
oziroma v takso za poravnavo, če se spor ne konča s sodbo. 

8. Taksa za odločbo o predlogu za dovolitev izvršbe oziroma zavarovanja 
ali začasnega ukrepa oziroma začasne odredbe in taksa za odločbo zaradi tožbe, 
v kateri je predlagana izdaja plačilnega naloga (426. in 427. člen zakona o 
pravdnem postopku), se plača takrat, ko se vloži predlog oziroma tožba. 

9- Za sklep o dovolitvi izvršbe ali izdaji začasnega ukrepa oziroma začasne 
odredbe se plača ena sama taksa tudi tedaj, kadar je bilo določeno o več 
sredstvih za izvršbo oziroma zavarovanje, ne glede na to, ali istočasno ali 
drugo za drugim. 

10. Za sodbo, ki jo izda sodišče prve stopnje v zvezi z nasprotno tožbo, 
se plača taksa, kot da je sodišče nasprotno tožbo posebej obravnavalo. 

11. Ce je bilo več pravd združenih za skupno obravnavanje, se plača taksa 
za sodbo v vsaki pravdi posebej, kot da pravde niso bile združene. 

12. Taks po tej tar. številki delavec ne plačuje v zadevah iz delovnega 
razmerja. 

3. Poravnava 

Tar. št. 3 

Za sodno poravnavo med pravdnim postopkom na prvi stopnji se plača 
polovica takse iz prvega odstavka tar. št. 2 po vrednosti, na katero sta se 
stranki poravnali. 
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Opomba: 

1. Ce je bilo z vmesno sodbo odločeno o podlagi zahtevka, nato pa sklenjena 
poravnava o njegovem znesku, se ne plača taksa za poravnavo. 

2. Za prvi prepis poravnalnega zapisnika, ki se izda stranki na njeno 
zahtevo, se ne plača taksa. 

3. Za poravnavo, sklenjeno po 313. členu zakona o pravdnem postopku, 
se ne plača taksa. 

4. Če je predmet poravnave neocenljiv, se plača za poravnavo 20 dinarjev. 

II. NEPRAVDNI POSTOPEK 

A. Splošne določbe 

Tar. št. 4 

1. Za predlog, naj se začne postopek za razglasitev pogrešancev za mrtve 
in za dokaz smrti, za odvzem poslovne sposobnosti, za pozakonitev otroka, za 
odvzem roditeljske pravice, za izdajo dovoljenja za sklenitev zakonske zveze 
in za predlog, naj se začne nepravdni postopek po zakonu o stanovanjskih 
razmerjih ali postopek v drugih nepravdnih zadevah, ki jih ni v posebnih 
določbah za posamezne nepravdne postopke (tar. št. 8-16), se plača 10 dinarjev. 

2. Za pritožbo zoper odločbo o predlogu, da se na podlagi 25. člena temelj- 
nega zakona o zakonski zvezi izda dovoljenje za sklenitev zakonske zveze, se 
plača 30 dinarjev. 

3. Za pritožbo zoper drugo dokončno odločbo sodišča prve stopnje v 
zadevah iz 1. odstavka te tar. številke se plača 15 dinarjev. 

Opomba: 

1. V vseh nepravdnih postopkih veljata smiselno opombi 6 in 11 k tar. 
številki 1. 

2. Ne plača se taksa za pritožbo1, če jo vloži tisti, ki mu je vzeta poslovna 
sposobnost, oziroma njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik. 

Tar. št. 5 

Za dokončno odločbo sodišča prve stopnje v nepravdnih zadevah iz tar. 
št. 4 se plača 10 dinarjev. 

Opomba: 

1. V vseh nepravdnih postopkih veljajo smiselno opombe 1, 2, in 3 k tar. 
številki 2. 

2. Ce se nanaša odločba na osebo, ki je pogrešana v vojni, se ne plača 
taksa za odločbo sodišča prve stopnje in ne taksa iz prejšnje tar. številke. 
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Tar. št. 6 

Za sodno poravnavo se plača v vseh nepravdnih zadevah taksa, pred- 
pisana v tar. št. 3, vendar največja taksa ne more znašati več, kakor je 
predpisana za odločbo sodišča prve stopnje v postopku. 

Tar. št. 7 

Za pomorski protest se plača 10 dinarjev. 

B. Posebne določbe za posamezne vrste 
nepravdnega postopka 

1. Zapuščinski postopek 

Tar. št. 8 

Za obravnavo zapuščine v postopku na prvi stopnji se plača samo poprečna 
taksa po čisti vrednosti zapuščine, ki znaša: 

do 500 din vrednosti  20 din 
nad 500 do 1 000 din vrednosti  50 din 
nad 1 000 do 5 000 din vrednosti 100 din 
nad 5 000 do 10 000 din vrednosti 150 din 
nad 10 000 do 15 000 din vrednosti  200 din 
nad 15 000 din vrednosti na vsak dinar še 1vendar največ 2000 din. 

Opomba: 
1. Poprečna taksa se plača samo, če se zapuščinski postopek konča s skle- 

pom o dedovanju. 
2. Poprečna taksa se plača, ko postane sklep o dedovanju pravnomočen, 

oziroma v petnajstih dneh od vročitve naloga za plačilo takse po tretjem 
odstavku 41. člena zakona o sodnih taksah. 

3. Sodišče ugotavlja vrednost, ki je odločilna za odmero poprečne takse, 
po prostem preudarku, na podlagi izjav dedičev in podatkov, ki so jih pred- 
ložili. Če je treba, lahko odredi, naj ocenijo vrednost izvedenci na stroške 
dedičev po določbah, ki veljajo za ocenitev zapuščine za odmero davka od 
dediščine. Vrednost čiste dediščine za plačilo poprečne takse se ugotovi po 
vrednosti, ki jo ima zapuščina ob cenitvi. 

4. Poprečno takso plačajo dediči v sorazmerju s podedovanimi deli. 
5. Pri ugotavljanju čiste vrednosti zapuščine za odmero poprečne takse se 

odbijejo zapustnikovi dolgovi, stroški za njegov pogreb, volila in druga bre- 
mena, stroški za popis in cenitev zapuščine in drugi stroški. 

6. Ne plača se posebej taksa za delitev zapuščine, če jo dediči sporazumno 
predlagajo in je sporazum o delitvi vpisan v sklep o dedovanju (tretji odstavek 
225. člena zakona o dedovanju). 
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7. Za predlog, naj se opravi zapuščinska obravnava, in za druge vloge 
v postopku na prvi stopnji se ne plača taksa. 

Tar. št. 9 

Za pritožbo in zoper sklep o dedovanju in o volilu se plača 30 dinarjev. 

2. Sestavitev in hramba oporoke 

Tar. št. 10 

1. Za sestavo sodne oporoke se plača 30 din 
2. Za hrambo oporoke pri sodišču se plača 15 din 
3. Za preklic oporoke pred sodiščem se plača 10 din 
4. Za vrnitev oporoke, ki je v hrambi pri sodišču, se plača .... 10 din 

Opomba: 

1. Taksa iz prvega in tretjega odstavka te tar. številke se plača ne glede 
na to, ali je bila oporoka sestavljena oziroma preklicana v sodnem poslopju 
ali izven sodnega poslopja. 

2. Za hrambo' oporoke se plača taksa tudi, če je bila oporoka sestavljena 
pri sodišču oziroma izven sodnega poslopja. Ne plača se nova taksa za hrambo, 
če se oporoka nadomesti z drugo, pač pa se plača taksa za vrnitev oporoke, ki 
se nadomešča z drugo. 

3. Za sestavo sporazuma potomca s prednikom o odpovedi dediščine se 
plača polovična taksa iz 1. točke te tar. številke. 

4. Ne plača se taksa za hrambo listin o ustni oporoki in tudi ne za izjavo 
priče pri ustni oporoki o oporočiteljevi poslednji volji (168. člen zakona o 
dedovanju). 

5. Ne plača se taksa za preklic, če se s poznejšo oporoko prekliče prejšnja 
in hkrati sestavi nova oporoka. 

6. Ne plača se taksa za predlog za opravo dejanj iz te tar. številke- 

3. Delitveni postopek 

Tar. št. 11 

1. Za predlog, naj se opravi delitev skupnega premoženja, se plača 30 din 
2. Za pritožbo zoper odločbo o predlogu se plača   60 din 

Tar. št. 12 

Za odločbo sodišča prve stopnje se plača 90 dinarjev. 

Opomba: 

Za delitev v zapuščinskem postopku se ne plača taksa iz tar. št. 11 in 12, 
če so izpolnjeni pogoji iz opombe 6 k tar. št. 8. 
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4. Postopek za ureditev meja 

Tar. št. 13 

1. Za predlog za ureditev meja se plača 30 dinarjev. 
2. Za pritožbo zoper odločbo o predlogu se plača 60 dinarjev. 

Tar. št. 14 

Za odločbo sodišča prve stopnje se plača 60 dinarjev. 

5. Postopek za sodno razveljavitev listine (amortizacija) 

Tar. št. 15 

1. Za predlog, naj se opravi postopek za amortizacijo listine in za pritožbo 
zoper odločbo o predlogu, se plača taksa, ki je predpisana v tar. št. 4. 

2. Za odločbo sodišča prve stopnje se plača taksa po vrednosti listine, ki 
znaša: 

do 250 din vrednosti ...... 10 din 
nad 250 do 500 din vrednosti .15 din 
nad 500 do 1500 din vrednosti 20 din 
nad 1500 din vrednosti   . 25 din 

3. Ce na listini ni navedena vrednost, se plača ...... 20 din 

Opomba: 

Vrednost listine se določa po njeni nominalni vrednosti. 

6. Overitev podpisov, rokopisov in prepisov 

Tar. št. 16 

1. Za prošnjo (pismeno ali ustno), s katero se zahteva overitev 
podpisa, rokopisa ali prepisa, se plača 1 din 

2. Za overitev vsakega podpisa (ročnega znaka), podpisa na 
pooblastilu, rokopisa in prepisa, se plača 4 din 

3. Za overitev podpisa na pogodbah se plača 
a) za nove pogodbe, katerih vrednost znaša: 

do 1000 din 10 din 
nad 1000 do 2500 din 20 din 

na vsak dinar 
nad 2500 din pa 0,5 '%>, vendar največ 200 din 

b) če je vrednost pogodbe neocenljiva — 25 din; 
c) za overitev podaljšanja veljavnosti pogodbe — 50®/o takse iz točke a) 

(oziroma točke b). 
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Opomba: 

1. Podpisi1 na listini, ki jo izdaja državni organ, firma ali pravna oseba, se 
štejejo za en podpis, če je po predpisih ali pravilih pooblaščenih za podpiso- 
vanje dvoje ali več oseb. 

2. Za prošnjo, s katero se zahteva overitev podpisa ali ročnega znaka na 
listini, se plača ena sama taksa, ne glede na to, koliko podpisov na listini 
se overja. 

3. Kadar izroči stranka sodišču med postopkom navaden prepis listine, 
na katerem! je sodni delavec s svojim podpisom potrdil, da je videl izvirnik, se 
za tako potrdilo ne plača taksa. 

4. Takso za overitev podpisa, rokopisa ah prepisa plača tisti, ki zahteva 
overitev. Overitev se ne sme opraviti, preden ni plačana taksa. 

5. V potrdilu o overitvi prepisa je treba navesti, s kolikšno takso je taksi- 
ran izvirnik listine, katere prepis se overja. 

6. Taksa za overitev podpisa, rokopisa in prepisa se prilepi na samo proš- 
njo, s katero je zahtevana overitev; če gre za ustno prošnjo, pa na samo listino. 

7. Za overitev podpisa in pečata se plača ena sama taksa. 
8. Ce se zahteva z isto prošnjo overitev podpisov na več listinah ali ove- 

ritev več rokopisov ali prepisov, se plača taksa za prošnjo tolikokrat, kolikor je 
listin oziroma prepisov ali rokopisov. 

9. Za overitev rokopisa ali prepisa se plača gornja taksa od vsake pol 
pole. 

S pol polo je mišljen list papirja, ki ima dve strani normalne pisarniške 
velikosti. Začeta pol pola se šteje za celo pol polo. 

10. Taksa iz 1. točke tretjega odstavka te tar. številke se plača na vred- 
nost, ki je navedena v pogodbi, oziroma ki jo je ugotovila skupščina občine. 
Če je vrednost pogodbe ocenljiva, pa ni navedena, se plača za overitev pod- 
pisa na pogodbi dvojna taksa iz 2. točke tretjega odstavka te tar. številke. 

11. Ce se overja prepis listine, pisane v tujem jeziku, se plača dvojna 
taksa iz drugega odstavka te tar. številke. 

12. Za overitev podpisov na pooblastilih iz drugega odstavka te tar. šte- 
vilke in za overitev podpisov na pogodbah iz tretjega odstavka te tar. številke 
se ob istočasni overitvi plača ena sama taksa, ne glede na to, ah se overja na 
pooblastilu oziroma na pogodbi en podpis ali več, in ne glede na to, koliko 
izvodov pogodbe se overja. 

13. Ne plača se taksa za prošnjo in ne za overitev listine, potrebne za uve- 
ljavljanje pravic iz socialnega zavarovanja v inozemstvu. 

14. Ne plača se taksa za vidiranje ladijskih dnevnikov. 

III. ZEMLJIŠKOKNJIŽNI POSTOPEK 

1. Vloge 

Tar. št. 17 

1. Za vlogo, s katero se zahteva vpis v zemljiško knjigo ali izbris vknjižbe 
ah predznambe iz zemljiške knjige, se plača: 
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a) če vrednost pravice, ki jo je treba vpisati ali izbrisati, ne presega 

500 din 15 din 
20 din 
30 din 
50 din 

nad 500 do 1000 din 
nad 1000 do 5000 din 
nad 5000   

b) če vrednost, pravice, ki jo je treba vpisati ali izbrisati, ni ocenljiva, 
ali če se zahteva samo vpis ali izbris zaznambe (adnotacije) ali vpis pravice 
uporabe na družbenem premoženju, se plača 15 din. 

2. Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača 30 din. 

O pomba : 

1. Ce zahteva z eno vlogo vpis ali izbris pri več sodiščih, se plača taksa 
tolikokrat, kolikor je sodišč, pri katerih je treba opraviti vpis ali izbris. To 
velja tudi, kadar gre za skupno zastavno pravico in je treba opravljati vpise 
tudi v sovložkih pri raznih sodiščih, ne glede na to, da stranke v svoji vlogi 
niso izrecno zahtevale teh vpisov. 

2. Ce se zahteva z isto vlogo več vpisov ocenljivih pravic, se zaračuna ena 
taksa po njihovi skupni vrednosti. Ce pa se zahteva z isto vlogo skupaj vpis 
ocenljivih in neocenljivih pravic, ah pa še vpis ene ali več zaznamb, se plača 
taksa za vlogo samo po vrednosti ocenljivih pravic. Za vloge, s katerimi se 
zahteva samo vpis neocenljivih pravic in zaznamb, se plača ena sama taksa iz 
2. točke prvega odstavka te tar. številke. 

3. Ce je zahtevan vpis v takšni vlogi iz tar. št. 1, se ne zaračuna še taksa 
za vlogo iz tar. številke 17. 

4. Ne plača se taksa iz te tar. številke v zadevah, ki so naštete v opombi 
8, točkah 3, 7, 9, 12 in 13 k tar. številki 18. 

Ne plača se taksa za vlogo za vknjižbo lastninske pravice oziroma za- 
stavne pravice po 2. odst. 55. člena zakona o sodnih taksah. 

5. Za vloge, ki niso omenjene v tej tar. številki, ter za priloge k vlogam 
se ne plača taksa. 

1- Za vknjižbo ali za predznambo lastninske pravice, če pravno opravilo 
ali pridobitni naslov, na podlagi katerega naj se opravi vpis, nista zavezana 
prometnemu davku od nepremičnin, se plača od vrednosti 2 ®/c. 

2. Za vknjižbo ali za predznambo lastninske pravice, če je pridobitni na- 
slov, na podlagi katerega naj se opravi vpis, darilna ali izročilna pogodba, se 
plača od vrednosti 1 %». 

3. Za vknjižbo ali za predznambo drugih stvarnih pravic ah njim enakih 
pravic se plača: 

a) če je predmet pravice Ocenljiv, od vrednosti 2'%; 
b) če predmet pravice ni ocenljiv 30 dinarjev; 
c) za vpis pravice uporabe na družbenem premoženju 50 dinarjev, tudi če 

se posamezne parcele pripišejo k že obstoječemu vložku. 
4. Za zaznambo (adnotacije) se plača: 

2. Vpisi 

Tar. št. 18 



1072 Priloge 

a) za zaznambo prisilne uprave in dovolitve prisilne dražbe, če ni za isto 
terjatev že vpisana zastavna pravica na nepremičninah, ki so predmet prisilne 
uprave ali dražbe, od vrednosti upnikove terjatve 1 ®/o. 

Tako plačana taksa se všteje v takso, ki jo je treba plačati za poznejši 
vpis zastavne pravice za isto terjatev, če je zahtevan tak vpis pred izbrisom 
zadevne zaznambe. 

b) za zaznambo vrstnega reda in vknjižbo odstopa prvenstva 15 din; 
c) za druge zaznambe 15 din. 

Opomba: 
1. Takso za vpis mora plačati tisti, v čigar korist se vpis opravi. Če zahteva 

vpis nekdo, čigar pravica se omejuje, obremenjuje, odpravlja ali preneha na 
drugega, je tudi ta porok za plačilo takse nerazdelno s tistim, v čigar korist se 
opravlja vpis. 

2. Takso je treba plačati, čeprav se opravi vpis po uradni dolžnosti, če ne 
gre za vpis, ki je takse oproščen (opomba 8 k tej tar. številki). 

3- Ce se vpisuje na podlagi iste prošnje več pravic v korist iste osebe pri 
istem sodišču, se plača taksa po skupni vrednosti pravic ob vpisu. 

4. Kadar se vpisujejo terjatve, se odmeri taksa po znesku terjatve z vsemi 
stranskimi terjatvami (obresti, zapadli stroški idr.), računajoč obresti od dneva 
izročitve prošnje za vpis, če je naveden znesek teh terjatev ali odstotek od 
glavnice. 

5. Taksa za vpis se plača tudi, kadar se opravi vpis med pravdnim, ne- 
pravdnim ali izvršilnim postopkom. 

6. Ce se vpis vknjižbe ali predznambe z odločbo višjega sodišča popolnoma 
ali deloma razveljavi ali spremeni, se na zahtevo vrne vsa plačana taksa oziro- 
ma sorazmerni del. 

7. Taksa za vpis po tej tar. številki se plača skupaj s takso za vlogo in se 
prilepi na samo vlogo. 

Ce ta taksa ni plačana skupaj z vlogo, s katero se zahteva vpis, ravna so- 
dišče po vpisu po tretjem odstavku 41. člena zakona o sodnih taksah. 

8. Ne plača se taksa za tele vpise: 
a) za vpis opravičene predznambe ; 
b) za popolni ah delni izbris kakšne vpisane pravice; 
c) za uradna dejanja v postopku za ureditev, osnavljanje in popravljanje 

zemljiških knjig, razen če je napaka nastala po krivdi titularja pravice, ter za 
prilagoditev zemljiških knjig dejanskemu stanju. V teh postopkih velja opro- 
stitev za vse vloge, vložke in priloge, prošnje za izdajo katastrskih načrtov in 
posestnih listov, razna potrdila in overitev prepisov. 

Ta oprostitev velja tudi za postopek za obnovo uničenih zemljiških knjig, 
če se z verodostojno listino ugotovi, da je bil vpis svoječasno opravljen in da je 
bila torej zanj plačana taksa; 

č) za ponovni vpis iste, čeprav deloma ugasle pravice zaradi pravdnega 
ali izvršilnega postopka v korist iste osebe. Če je vrednost znova vpisane pra- 
vice večja, se plača predpisana taksa na presežno vrednost; 

d) Za vpis iste, čeprav deloma ugasle pravice na več nepremičninah, ki jih 
vodi v knjigah eno ali več sodišč; za prenos iste pravice z ene nepremičnine 
na drugo nepremičnino istega lastnika; za omejitev ali utesnitev iste pravice 
na del iste nepremičnine; za razširitev iste pravice še na druge nepremičnine 
istega lastnika; za razširitev skupnega poroštva na posamezna zemljiško- 
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knjižna telesa. Ta oprostitev velja samo, če niso nastale spremembe glede 
obsega pravice ali glede upravičenca; 

e) za vpis delitve lastninske pravice ali služnostne užitne pravice med vpi- 
sanimi udeleženci, če so bile vpisane te pravice kot skupne; 

f) za vpis na podlagi sklepa o dedovanju; 
g) za vpis zastavne pravice na nepremičnino poroka, če je ta pravica že 

vpisana na nepremičnino glavnega dolžnika in če je bila za ta vpis plačana 
taksa; 

h) za vpise v korist družbenopolitičnih skupnosti; 
i) za zaznambe začasne uprave, odrejene v postopku za prisilno javno 

dražbo, ter za zaznambo prisilne uprave, odrejene namesto prisilne javne 
dražbe; 

j) za poznejši vpis solastnine zakonca na podlagi sodne odločbe ali sodne 
poravnave, če je eden od zakoncev vpisan kot lastnik v zemljiški knjigi, in za 
vpis, s katerim se označi idealni del vsakega zakonca na nepremičninah, ki so 
njuna lastnina; 

k) za vse vpise v zemljiške knjige v korist državljanov po zakonu o agrar- 
ni reformi in kolonizaciji, zakonu o kmetijskem zemljiškem skladu splošnega 
ljudskega premoženja, zakonu o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih 
zemljišč in po uredbi o postopku za izvedbo nacionalizacije najemnih zgradb in 
gradbenih zemljišč ter po zakonu o razlastitvi; 

1) za vse vpise v korist državljanov v zvezi s premerjanjem zemljišč za 
arondacije. 

m) Oprostitve iz točk č, d in g opombe 8 veljajo samo, če je bila taksa 
za prvi vpis plačana. 

3. Pozivni postopek 

Tar. št. 19 

Za sklep na ugovor upnika zoper odcepitev dela nepremičnine ali zame- 
njavo zemljišč v pozivnem postopku po pravilih o zemljiškoknjižnih delitvah, 
odpisih in pripisih, se plača 15 dinarjev. 

Opomba: 
Takso iz te tar. številke plača stranka, ki je začela postopek za bremen 

prost odpis dela zemljiškoknjižnega telesa. 

IV. TAKSE V STEČAJU NAD PODJETJEM 
ALI NAD PREMOŽENJEM IMETNIKA OBRTI IN V POSTOPKU 

ZA PRISILNO PORAVNAVO 

1. Vloge 

Tar. št. 20 

1. Za predlog, naj se uvede postopek za prisilno poravnavo med podjetjem 
oziroma imetnikom obrti in njunimi upniki, in za predlog, naj se uvede po- 
stopek za prisilno poravnavo med stečajnimi postopkom, se plača 10 dinarjev. 

68 
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2. Za predlog, naj se uvede stečaj nad podjetjem ali nad premoženjem imet- 
nika obrti, se plača 10 dinarjev. 

3. Za prijavo upnikov v stečajnem postopku se plača po vrednosti ter- 
jatve : 

do 250 din vrednosti  10 din 
nad 250 do 1000 din vrednosti  15 din 
nad 1000 do 5000 din vrednosti  20 din 
nad 5000   25 din 

4. Za prijavo upnikov v postopku za prisilno poravnavo se plača polovica 
takse iz odstavka (3), vendar ne manj kot 10 dinarjev. 

5. Za pritožbo zoper odločbo stečajnega senata v stečajnem postopku ozi- 
roma poravnalnega senata v postopku za prisilno poravnavo se plača 50 din. 

Opomba: 
1. Kot podlaga za plačilo takse za priglasitev upnikov se vzame terjatveni 

znesek, ki ga upnik priglaša. Pri tem se vzame, da pogojna terjatev ni pogojna. 
Ce priglasi posamezen upnik več terjatev, se plača taksa na skupni znesek 
terjatev. Ce upnik priglašeno terjatev pozneje zniža, se plača taksa po višini 
znižane terjatve od trenutka znižanja. 

2. Taksa se ne plača: 
a) za vloge stečajnega upravitelja; 
b) za vloge, ki niso naštete v tej tar. številki in ne za priloge k vlogam; 
c) taksa po tej tar. številki in po tar. številki 21 se plača tudi v stečaju 

nad zavodom in v postopku za prisilno poravnavo med zavodom in njegovimi 
upniki. 

2. Povprečna taksa 

Tar. št. 21 
Povprečna taksa se plača: 
1. v stečajnem postopku in v postopku za prisilno poravnavo med stečajem 

od seštevka zneskov, ki so bili uporabljeni ali so na razpolago za poravnavo 
dolgov stečajne mase 2fl/»; 

2. v postopku za prisilno poravnavo izven stečaja od seštevka zneskov, s 
katerimi je bila dosežena poravnava 1 °/o. 

Opomba: 
1. Povprečna taksa se šteje za dolg stečajne mase. To takso mora plačati 

stečajni upravitelj po pravnomočnosti sklepa o razdelitvi. 
2. Ce je med stečajnim postopkom prevzeta sanacija podjetja, se plača 

polovico povprečne takse iz te tar. številke. Ce je imenovana prisilna uprava, 
mora to takso obračunati in plačati prisilni upravitelj. Ce prisilne uprave ni, 
pa mora plačati takso podjetje, za katero je prevzeta sanacija. Taksa se odmeri 
po garantiranem znesku senatorja. 

3. Povprečno takso za prisilno poravnavo plača podjetje oziroma imetnik 
obrti, ki je v njegovo korist potrjena poravnava. 

4. Povprečno takso po tej tar. številki je treba plačati v petnajstih dneh od 
vročitve naloga za plačilo takse po tretjem odstavku 41. člena zakona o sodnih 
taksah. 
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V. VPIS V REGISTER GOSPODARSKIH ORGANIZACIJ 
IN REGISTER ZAVODOV 

1. Vloge 

Tar. št. 22 

Za vlogo za vpis v register gospodarskih organizacij in register zavodov 
se plača 10 dinarjev. 

Opomba: 

1. Taksa po tej tar. številki se ne plača za vlogo, s katero se priglaša 
vpis prisilne uprave ali uvedbe postopka za prisilno poravnavo oziroma uvedbe 
stečajnega postopka. 

2. Ce se zahteva z isto vlogo več vpisov za isto gospodarsko organizacijo 
ali zavod, se plača ena sama taksa iz te tar. številke. 

3. Za vloge, ki niso omenjene v tej tar. številki, in za priloge k vlogam 
se ne plača taksa. 

2. Vpis v register 

Tar. št. 23 

1. Za vpis akta o ustanovitvi gospodarske organizacije se plača 100 din. 
2. Za vpis konstituiranja se plača 10 din. 
3. Za vpis osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje firme gospodarske 

organizacije, ne glede na to, ali gre za spremembo že vpisanih oseb ali ne, 
se plača za vsako osebo po 10 din. 

4. Za1 vpis spremembe firme se plača 40 din. 
5. Za vpis vsake nastale spremembe vpisanih podatkov v register se plača 

10 din. 

Opomba: 

1. Kadar se več gospodarskih organizacij spoji v eno, se plača poleg takse 
za vlogo za vsako spojeno gospodarsko organizacijo tudi taksa za vpis spojitve 
po petem odstavku te tar. številke, za vpis nove gospodarske organizacije pa se 
plača taksa po tar. št. 22 in po prvem do tretjem odstavku te tar. številke. 

2. Kadar premesti gospodarska organizacija svoj sedež na območju istega 
gospodarskega sodišča, plača ustrezno takso iz tar. številke 22 ter takso iz 
petega odstavka te tar. številke. 

Kadar premesti gospodarska organizacija svoj sedež z območja enega na 
območje drugega sodišča, plača pri sodišču novega sedeža enako takso-, kot se 
plača pri registraciji nove gospodarske organizacije. 

3. Za vpis prisilne uprave ali uvedbe postopka za prisilno poravnavo ozi- 
roma uvedbe stečajnega postopka se ne plača taksa. 

4. Ce se zahteva z isto vlogo več vpisov, se plača taksa za vsak vpis po- 
sebej. 

68» 
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5. Za vpis spremembe direktorja se plača samo taksa iz petega odstavka 
te tar. številke. 

6. Določbe odstavkov 1. do 5. te tar. številke in opombe v tej tar. številki 
veljajo ustrezno tudi za zavode oziroma poslovna združenja zavodov in skup- 
nosti zavodov. 

3. Vpis organizacij združenega dela v podjetju 

Tar. št. 24 

Za vlogo za vpis in za sam vpis organizacije združenega dela v podjetju 
se plača polovica takse iz tar. številke 22 in 23. 

Opomba: 

1. Ce se zahteva hkrati vpis več organizacij združenega dela, se plača za 
vsako tako organizacijo posebna taksa po tej tar. številki. 

2. Kadar se več gospodarskih organizacij, ki imajo organizacijo združe- 
nega dela, spoji v eno, ali kadar se ena ali več takih gospodarskih organizacij 
pripoji k drugi, ali kadar se taka gospodarska organizacija razdeli v več gospo- 
darskih organizacij, se ne plača taksa iz te tar. številke. 

3. Določbe te tar. številke veljajo primerno tudi za vpis organizacij zdru- 
ženega dela zavoda. 

4. Objavljanje 

Tar. št. 25 

Za pošiljatev vpisanih podatkov v objavo v Uradnem listu se plača 10 din. 

Opomba: 

Za objavo podatkov, za katere je bil zahtevan vpis z isto vlogo, se plača 
ena sama taksa iz te tar. številke. 

VI. KAZENSKI POSTOPEK NA ZASEBNO TOŽBO 

1. Vloge 

Tar. št. 26 

1- Za zasebno tožbo in za nasprotno tožbo se plača 30 din. 
2. Za predlog za vrnitev v prejšnje stanje se plača 20 din. 
3. Za pritožbo zoper sodbo sodišča prve stopnje in za pritožbo zoper sklep, 

s katerim se izreka sodni opomin, se plača 50 din. 
4. Za zahtevo za obnovo kazenskega postopka se plača 50 din. 

Opomba: 

1. Ce teče združen kazenski postopek (31. člen zakona o kazenskem po- 
stopku), ne vpliva na takso okoliščina, da se tiče posamezna vloga več zasebnih 
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tožilcev ali več obdolžencev ali da vlaga vlogo več zasebnih tožilcev ali več 
obdolžencev ali da obsega vloga več kaznivih dejanj posameznega obdolženca. 

2. Za vlogo, s katero se razširi kazenski postopek na druga kazniva dejanja 
istega obdolženca, za katera se storilca preganja na zasebno tožbo, se plača 
taksa po prvem odstavku te tar. številke. 

3. Za vloge, ki niso omenjene v tej tar. številki, ter za priloge k vlogam 
se ne plača taksa. 

2. Odločba 

Tar. št. 27 

Za sodbo sodišča prve stopnje in za sklep, s katerim izreče sodišče sodni 
opomin, se plača 40 din- 

Opomba: 

1. Taksa za sodbo prve stopnje se plača samo enkrat, ne glede na to, 
koliko zasebnih tožilcev in koliko kaznivih dejanj je obseženih s posamezno 
sodbo. 

2. Ce izda isto sodišče za več kaznivih dejanj istega storilca zaradi izločitve 
postopka (32. člen zakona o kazenskem postopku) posebne sodbe, se plača taksa 
za sodbo samo enkrat. 

3. Ce sodišče s sodbo zavrne tožbo zaradi nepristojnosti, se všteje taksa, 
plačana za to sodbo, v takso za sodbo pristojnega sodišča. Če pa je taksa, ki 
naj se všteje, večja, se presežek ne vrne. Če se sodba zaradi pritožbe, predloga 
za vrnitev v prejšnje stanje ali zaradi obnove kazenskega postopka razveljavi, 
se všteje taksa, plačana za razveljavljeno sodbo, v takso za novo sodbo prve 
stopnje. 

4. Za odločbe prve stopnje, ki niso omenjene v tej tar. številki, in za 
odločbe sodišča druge stopnje se ne plača taksa. 

3. Kazenski postopek po zakonu o tisku 
in drugih oblikah informacij 

Tar. št. 28 

V postopku po zakonu o tisku in drugih oblikah informacij se plačujejo 
dvojne takse iz tar. številke 26 in 27 te tarife. 

VII. POSTOPEK V UPRAVNIH SPORIH 

1. Vloge 

Tar. št. 29 

1. Za tožbo zoper upravno odločbo se plača 15 din. 
2. Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača 15 din. 
3. Za tožbo za obnovo postopka se plača 20 din. 
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Opomba: 

1. Za predlog naj se izda sklep, ki nadomestuje upravno odločbo, in za 
druge vloge, ki niso omtenjene v tej tar. številki, ter za priloge k vlogam se 
ne plača taksa. 

2. Po tej tar. številki se plačujejo takse tudi v računskih upravnih sporih. 
3. V sporih o deviznih zadevah se plača taksa, povečana za 50 °/o. 
4. Taks po tej tar. številki delavec ne plačuje v zadevah iz delovnega 

razmerja. 
5. Po odstavku 1 te tar. številke se plačuje taksa tudi na zahtevo po 20. 

členu zakona o upravnih sporih. 
6. Za zahtevo za sodno varstvo se ne plača taksa. 

2. Odločbe 

Tar. št. 30 

Za sodbo sodišča prve ali druge stopnje v postopku v upravnem sporu se 
plača: 

1. če je predmet spora oceni j iv, od vrednosti spornega predmeta 1 %>, 
vendar največ 200 dinarjev; 

2. če je predmet spora neocenljiv, 15 dinarjev. 

Opomba: 

1. Taksa iz točke 1 te tar. številke ne sme biti manjša kot 15 dinarjev. 
2. Ce je sporni predmet deloma ocenljiv, deloma pa neocenljiv, se plača 

taksa, kot -da je predmet ocenljiv. 
Ce gre za invalidske zadeve, zadeve socialnega zavarovanja, skrbstva, po- 

svojitve ali socialne podpore, se plača taksa za sodbo kot za predmet, katerega 
vrednost ni ocenljiva. 

3. Po tej tar. številki se plačuje taksa tudi za odločbe v računskih uprav- 
nih sporih. 

4. Taks po tej tar. številki delavec ne plačuje v zadevah iz delovnega 
razmerja. 

5. V sporih o deviznih zadevah se plača taksa za sodbo, povečana za 50'%. 
6. Za odločbo v postopku na zahtevo za sodno varstvo se ne plača taksa. 
7. Za druge odločbe, ki niso ocenjene v tej tar. številki, se ne plača taksa. 

VIII. POSEBNI PRIMERI 

1. Sodna potrdila 

Tar. št- 31 

1. Za vlogo, s katero se zahteva potrdilo, se plača 5 din. 
2. Za potrdilo se plača 5 din. 
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Opomb a: 

1. Ce se s posameznim potrdilom izpričuje več dejstev, lastnosti, razmerij 
ali okoliščin, se plača ena sama taksa. 

2. Za potrdilo o plačani taksi se plača taksa po tej tar. številki. 
3. Ne plača se taksa iz te tar. številke za potrdila, ki jih sodišče izdaja 

strankam, pričam, izvedencem in tolmačem o tem, da so bili navzoči na naroku, 
če so morali priti na narok in jim služi to potrdilo samo za to, da opravičijo 
izostanek z dela. 

4. Za potrdilo o pravnomočnosti ali izvršljivosti, ki se zapiše na sodnem 
odpravku, se ne plača taksa. 

5. Taksa iz prvega odstavka te tar. številke se plača tudi za telefonske vloge 
ter za vsako poznejšo vlogo, s katero se dopolni ali spremeni prvotna vloga. 

6. Taksa za potrdilo se prilepi na samo vlogo, s katero se zahteva po- 
trdilo. 

7- Ce se izda potrdilo v dveh ali več izvodih, se plača za drugi in vsak 
nadaljnji izvod taksa kot za overitev prepisa (drugi odstavek tar. št. 16). 

8. Opomba 4 k tar. št. 16 velja tudi za to tar. številko. 
9. Za vlogo, s katero se zahteva potrdilo za uveljavljanje pravice do otro- 

škega dodatka ali za uveljavljanje pravice iz zdravstvenega, invalidskega ali 
pokojninskega zavarovanja, kot tudi za samo potrdilo, se ne plača taksa po 
tej tar. številki. 

2. Pooblastilo 

Tar. št. 32 

1. Za ustno pooblastilo, dano na zapisnik pred sodiščem, se plača 5 din. 
2. Za ustni preklic ah odpoved pooblastila pred sodiščem se plača 5 din. 
3- Za sodno sporočilo o preklicu ali odpovedi pooblastila se plača 5 din. 

Opomba: 

1. Ce izda več oseb, ki so pooblaščene za podpisovanje pravne osebe, 
pooblastilo istemu zastopniku, se plača taksa za eno pooblastilo. 

2. Ne plača se taksa za pismeno pooblastilo, ki se predloži sodišču kot 
dokaz o zastopanju. 

3. Ne plača se taksa iz te tar. številke za pismeno pooblastilo, dano na 
zapisnik pred sodiščem v kazenskem postopku za dejanja, za katera se storilec 
preganja po uradni dolžnosti, in ne v postopku o gospodarskih prestopkih. 

4. Taksa po tej tar. številki se prilepi na sodni zapisnik. 
5. Za ustno pooblastilo po prvem odstavku te tar. številke se plača ena 

sama taksa tudi tedaj, kadar da več oseb hkrati pooblastilo eni osebi ali več 
osebam. 

6. Ne plača se taksa za predlog za odpravo dejanj iz te tar. številke. 

3- Pregled spisov 

Tar. št. 33 

Za pregled končanih sodnih spisov se plača 5 din. 
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Opomba: 

1. Ne plača se taksa za pregled spisov, v katerih postopek še teče, če pre- 
gleduje spise stranka ali njen zastopnik oziroma pooblaščenec. 

2. Taksa se prilepi na zaznamek o opravljenem pregledu spisa. 
3. Za pismeno ali ustno zahtevo, naj se dovoli pregled spisov, se ne plača 

taksa. 

4. Prepisi 

Tar. št. 34 

Za prepisovanje sodnih spisov ter za prepisovanje spisov iz zbirke listin, 
ki ga opravi sodišče na zahtevo stranke, se plača od pol pole izvirnika 10 din. 

Za vsak nadaljnji izvod prepisa se plača od pol pole izvirnika polovica te 
takse. 

Opomba: 

1. Ce se hkrati zahteva, naj se sodni prepis overi, se plača posebej taksa 
za overitev. 

2. Za pismeno ah ustno zahtevo za prepis se plača taksa po prvem odstavku 
tar. št. 16. 

3- Opombi 4 in 9 k tar. št. 16 veljata tudi za to tar. številko. 
4. Ce gre za prepis v tujem jeziku, se poveča taksa iz te tar. številke za 

50 %. 
5. Za prepis sodnega zapisnika, ki je bil napravljen hkrati s samim izvrni- 

kom (z indigo), se plača polovica takse iz te tarifne številke, ne plača pa se 
taksa za ustno zahtevo za tak prepis. 

5. Izpiski iz javnih knjig 

Tar. št. 35 

1. Za izpiske iz registra gospodarskih organizacij in zavodov, če se izdajo 
na zahtevo stranke, se plača od pol pole —■ 10 dinarjev. 

2. Za izpiske iz zemljiških knjig ali iz drugih javnih knjig, ki jih vodijo 
sodišča, če se izdajo na zahtevo stranke, se plača od pol pole — 8 dinarjev. 

Opomba: 

1. Ce napravi izpisek sama stranka in ga predloži sodišču v potrditev, se 
plača polovica takse iz te tar. številke. 

2. Za pismeno ali ustno zahtevo stranke, naj se ji izda izpisek, se ne plača 
taksa. 

3- Za izpiske iz zemljiških knjig in drugih javnih knjig o nepremičninah, 
ki se izdajajo strankam, da bi mogle uveljaviti pravico do otroškega dodatka 
ali pravice iz zdravstvenega, invalidskega ah pokojninskega zavarovanja, se ne 
plačuje taksa po tej tar. številki. 
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6. Sodni polog 

Tar. št. 36 

Za polog denarja, stvari in vrednostnih papirjev na zahtevo stranke se 
plača letno od vsakih začetih 100 dinarjev vrednosti 1 dinar. 

Opomba: 

1. Ta taksa se ne plača za polog, ki se položi na zahtevo državnega organa, 
če se pravočasno dvigne. 

2. Taksa se plača za prvo leto naprej, za ostala leta pa takrat, ko se polog 
dvigne. Začeto leto se šteje za celo. 

Ce se prenese polog od enega sodišča k drugemu na zahtevo položnika, se 
plača za prenos enoletna taksa. 

3. Ce vrednosti stvari ni mogoče oceniti po njihovi naravi, jo ocenijo 
izvedenci na stroške položnika. 

4. Za pismeno ali ustno zahtevo, naj se sprejme v hrambo denar, stvari 
ah vrednostne papirje, se ne plača taksa. 

1. Za prošnjo (ustno ah pismeno), s katero se zahteva protest menice, čeka 
(in drugih listin ali pogodb) zaradi neakceptiranja, neplačila ali neizpolnitve, 
se plača 2 dinarja. 

2. Za protest se plača po vrednosti: 

Opomba: 

1. Taksa iz te tar. številke se plača za proteste ter za nadomestitve protestov 
po predpisih o menici in čeku. Taksa za protest se prilepi na samo prošnjo, 
s katero je zahtevan protest: če gre za ustno prošnjo, pa na prepis protesta, 
ki ostane pri sodišču. Enako se ravna tudi glede lepljenja takse za samo 
prošnjo. 

2. Ce se zahteva z isto prošnjo več protestov oziroma več nadomestitev 
protestov, se plača ena taksa za prošnjo, vendar se plača tudi v tem. primeru 
posebna taksa za vsak protest oziroma za vsako- nadomestitev. 

7. Protesti 

Tar. št. 37 

nad 500 din do 1000 din 
nad 1000 din do 5000 din 
nad 5000 din  

do 500 din 5 dinarjev 
10 dinarjev 
15 dinarjev 
20 dinarjev 

8. Pravna pomoč 

Tar. št. 38 

1. Za sestavo vloge, ki se plača ustno na zapisnik pred sodiščem, se plača 
polovica takse, ki je predpisana za samo vlogo. 
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2. Za sestavitev pogodbe v zemljiškoknjižnih zadevah pred sodiščem se 
plača: 

1. po vrednosti: 

do 1000 din 20 dinarjev 
nad 1000 do 5000 din 20 dinarjev 
nad 5000 do 10 000 din 150 dinarjev 

od vsakega dinarja nad 10 000 dinarjev pa še 1 °/o, vendar največ 400 
dinarjev; 

2. če vrednost pogodbe ni ocenljiva — 50 dinarjev. 

Opomba: 
1. V zemljiškoknjižnih zadevah se plača poleg takse iz drugega odstavka 

te tar. številke tudi taksa za zadevno vlogo in za vpis v zemljiško knjigo, če se 
zahteva hkrati s. sestavitvijo pogodbe tudi vpis. 

2. Pri sestavitvi pogodbe po drugem odstavku te tar. številke se ne plača 
posebej taksa za predlog za sestavo pogodbe in tudi ne taksa za overitev pod- 
pisov po tar. št. 16. 

9. Druge zadeve 

Tar. št- 39 
1. Za predlog stranke, naj sodišče imenuje predsednika arbitražnega sveta 

po 2. odst. 89. člena zakona o patentih in tehničnih izboljšavah, ali razsodnika 
ali, predsednika razsodišča (1. in 2. odst. 441. čl. zakona o pravdnem postopku), 
se plača 10 dinarjev. 

2. Za predlog o izločitvi razsodnika (443. člen zakona o pravdnem postopku), 
se plača — 10 dinarjev. 

3. Za predlog stranke, naj predsednik okrožnega gospodarskega sodišča 
imenuje mešano arbitražo po 88. členu temeljnega zakona o podjetjih, se plača 
— 20 dinarjev. 

4. Za potrdilo o pravnomočnosti in izvršljivosti razsodbe sodišča (drugi 
odstavek 449. člena zakona o pravdnem postopku, se plača — 30 dinarjev. 

Opomba: 

Ne plača se taksa iz prvega odstavka te tar. številke, če je predlagal ime- 
novanje predsednika razsodišča razsodnik (drugi odst. 441. člena zakona o 
pravdnem postopku). 

Tar. št. 40 

Za vsako pot sodnega delavca zunaj sodišča na zahtevo stranke zaradi 
sestave ali overitve listine, se plača ne glede na število sodnih delavcev: 

— zaradi overitev — 15 dinarjev, 
— zaradi sestave listine — 25 dinarjev. 

Tar. št. 41 

Za opomin, s katerim se nekdo opominja, naj plača takso, ki bi jo bil 
dolžan plačati tudi brez opomina, se plača: 

— pri sodiščih splošne pristojnosti — 5 dinarjev, 
— pri gospodarskih sodiščih — 10 dinarjev. 
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MNENJA, STALISCA IN PREDLOGI 
DELEGATOV OBČIN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegat mesta Ljubljane so na svojem 
17. zasedanju v skupščini SR Slovenije dne 14. 12. 1971 obravnavali osnutek 
zakona o sodnih taksah, ki ga je predložil v obravnavo skupščini izvršni svet. 

V razpravi sta sodelovala delegat občine Maribor in delegat občine Lo- 
gatec, ki je govoril še v imenu občin Cerknica, Idrija in Vrhnika. 

Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni 
ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov 
občin v skupščini SR Slovenije pošilja skupina za oblikovanje mnenj in stališč, 
izvoljena na zasedanju, ta stališča republiškemu zboru in enotnemu zboru 
delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije, da jih v smislu omenjene določbe 
ustavnega amandmaja kot pristojna zbora obravnavata in zavzameta do njih 
svoje stališče. 

V splošni razpravi je bila poudarjena potreba po enotnem zakonskem ure- 
janju te materije. Hkrati je bila pozdravljena tudi pripravljenost, da se čimprej 
izvede potrebna valorizacija višine sodnih taks, pri čemer je bilo posebej 
opozorjeno na prenizke sodne takse glede razveze zakona ter zasebnih tožb, 
ki sicer zelo obremenjujejo delo sodišč. (Delegat občine Maribor.) 

V zvezi z delitvijo dohodkov od sodnih taks (10. člen osnutka) je bilo 
izraženo mnenje, da so območja občin in sodišč sicer res zaokrožena, kar pa še 
ne pomeni, da občani vselej kupujejo sodne oziroma taksne vrednotnice na 
območju svoje občine. Večina odvetnikov ima npr. svoje sedeže v mestih, kjer 
so sedeži. okrožnih sodišč ter zato odvetniki tudi večino taksnih vrednotnic 
kupujejo tam, kjer jim je to najbližje. Zaradi tega se ni mogoče strinjati, da bi 
delili dohodek od taks tako, kot je v tem členu predvideno, ker je danes veliko 
število občin, ki dobijo od taks komaj tretjino sredstev, ki so potrebna za delo 
občinskega sodišča. Zato je bilo predlagano, naj se deseti člen osnutka sprejme 
brez variante. Dohodek od republiških sodnih taks; naj bo torej dohodek repu- 
blike. 

Kolikor to ne bi bilo sprejeto, je bil dan predlog, naj bi se dohodki od 
republiških sodnih taks delili občinam na ta način, da bi se zbirala vsa sredstva 
od sodnih taks pri tisti podružnici službe družbenega knjigovodstva, kjer so 
sodeži okrožnih sodišč, potem pa delila med tiste občine, ki financirajo občinska 
sodišča na tem območju. (Cerknica, Idrija, Logatec, Vrhnika.) 

St-: 432-5/71 
Ljubljana, 16. 12. 1971 

POROČILA 

Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora 
skupščine SR Slovenije je na seji dne 10. 12. 1971 obravnaval osnutek zakona 
o sodnih taksah s taksno tarifo, ki ga je skupščini poslal izvršni svet. Odbor 
se je strinjal s predlogom izvršnega sveta, da se zakon obravnava po skrajšanem 
postopku kot osnutek zakona. 

V načelni razpravi člani odbora niso imeli pripomb. Poudarili so le, da je 
taksna tarifa v celoti nekoliko prenizka, saj se ohranja v celoti tarifa, ki je bila 
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sprejeta leta 1969. Ker je taksna tarifa stara skoraj tri leta, je treba posamezne 
takse vseh tarifnih številk primerno revalorizirati. 

K posameznim določbam osnutka zakona pa je odbor soglasno sprejel 
naslednje pripombe: 

K 1. členu : Poponoma naj odpade variantna rešitev. Sodne takse naj 
bodo republiške in enotne za vsa sodišča. Taka ureditev ustreza interesom 
sodišč in interesom družbene skupnosti in sodišč po enotnem republiškem 
financiranju. 

K 10. členu : Odpade naj varianta iz istih razlogov, kakor je navedeno 
zgoraj k 1. členu. 

K 12. členu: V drugem odstavku naj se za besedo »nastane« doda 
beseda »mted«. Pripomba je redakcijskega značaja. 

K 15. členu: V prvem odstavku je določeno, da velja taksna oprostitev 
med drugim tudi za krajevne skupnosti kot samoupravne organizme. Opre- 
delitev ni povsem jasna. Taksna oprostitev naj velja za krajevne skupnosti. 
Zato naj se besede »kot samoupravni organizmi« črtajo. 

K 29. členu, druga točka: Besedilo te točke je popolnoma ne- 
jasno. Zato naj se ta točka pravilno glasi: 

»V sporih o odpovedi pogodbe o najemu poslovnih prostorov ali v sporih 
na tožbo za izselitev — enoletni znesek najemnine.« 

K 42. č 1 e n u : Drugi odstavek naj se črta. Nevzdržna je namreč določba, 
da upravni organ odloča o pritožbah zoper odločbe sodišč na prvi stopnji. 
Odločba o odmeri takse, katero zahteva stranka, ni upravna odločba. Na za- 
htevo stranke jo bo izdal razpravljajoči sodnik ali predsednik senata v obliki 
sklepa in bo sestavni del postopka. Zato lahko zoper tako odločbo ali sklep 
sodišča v pritožbenem postopku odloča le višje sodišče. 

K 46. členu : Znesek 5 dinarjev je treba zvišati na znesek 10 dinarjev. 
Tako spremembo zahteva spremenjena taksna tarifa. Znesek 5 dinarjev je 
veljal še za taksno tarifo iz leta 1960. Ker je bila kasneje taksna tarifa reva- 
lorizirana, je treba tudi ta znesek revalorizirati od 5 na 10 dinarjev. 

Pred 53. členom je treba vnesti naslov VII. poglavja: »Prehodne in končne 
določb©«. 

Varianta taksne tarife ne pride v poštev, ker je odbor zavrnil varianti 
k prvemu in desetemu členu osnutka zakona. 

Na koncu so člani odbora poudarili, da je treba čimprej proučiti potrebo 
prenosa financiranja občinskih sodišč na republiko. 

St.: 423-5/71 
Ljubljana, 13. 12. 1971 

Začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj 
s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbeno- 
političnih in samoupravnih skupnosti je na seji dne 9. 12. 1971 obravnavala 
osnutek zakona o sodnih taksah, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil 
izvršni svet s predlogom, da se obravnava po skrajšanem postopku. 

Začasna komisija se strinja s predlogom o obravnavi po skrajšanem po- 
stopku. 

V podrobni obravnavi je dala pripombo k 1. in 10. členu : črta se 
varianta. 
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Po mnenju poslancev naj se v skladu s stališči komisije za pravosodje 
skupščine SR Slovenije prenese financiranje vseh pravosodnih organov, torej 
tudi občinskih sodišč in občinskih javnih tožilstev, na republiko. V zvezi s tem 
odpade tudi variantna rešitev k osnutku taksne tarife. 

Začasna komisija predlaga enotnemu zboru delovnih skupnosti, da sprejme 
predloženi osnutek zakona po skrajšanem postopku in da se pri pripravi pred- 
loga zakona upoštevajo njene pripombe. 

Za svojega poročevalca je začasna komisija določila poslanca Staneta 
Pungerčarja. 

St.: 423-5/71 
Ljubljana, 14. 12. 1971 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 13. de- 
cembra 1971 obravnavala osnutek zakona o sodnih taksah, ki ga je skupščini 
SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni razpravi je komisija posvetila posebno pozornost vrsti sodnih 
taks, ki naj v prihodnje veljajo v republiki Sloveniji. Po mnenju komisije je 
iz več razlogov primerna rešitev, da so sodne takse enotne, da se ne delijo na 
občinske in republiške sodne takse in da so dohodek samo republike. Po- 
udarjeno je bilo, da ureditve sodnih taks ne kaže primerjati z ureditvijo 
upravnih taks, ker pravosodni organi niso organi republike oziroma občin, 
medtem ko so upravni organi organi družbenopolitičnih skupnosti in je uteme- 
ljeno, da se pred republiškimi in občinskimi upravnimi organi plačujejo repu- 
bliške oziroma občinske upravne takse. 

Uvedba enotnih sodnih taks je podprta tudi s predlogom, naj bo finan- 
ciranje vseh pravosodnih organov preneseno na republiko. Za tak način finan- 
ciranja se namreč zavzemajo komisija skupščine SR Slovenije za pravosodje, 
komisija skupščine SR Slovenije za družbeni nadzor in odbor RZ za družbeni 
sistem in notranjo politiko. V tej zvezi pa je bilo opozorjeno, da predlagani 
sistem financiranja pravosodnih organov ni odvisen od uvedbe enotnih sodnih 
taks. Enotne sodne takse so bile uveljavljene že do leta 1965, čeprav je bil že 
tedaj v veljavi sedanji sistem financiranja pravosodnih organov. 

Po mnenju komisije naj do tega vprašanja zavzamejo stališče tudi delegati 
občin na zasedanju v skupščini SR Slovenije. 

Pri podrobni obravnavi besedila osnutka zakona so bile dane naslednje 
pripombe: 

K 1. členu : Skladno z načelno razpravo je komisija predlagala, naj 
predlagatelj na podlagi vseh pripomb ponovno prouči ustreznost ene ali druge 
rešitve. 

K 6. členu: V petem odstavku naj se omeji višina kazenske takse tako, 
da se določi največja kazenska taksa v višini 500 din, kot je to določeno 
v 44. členu. 

V šestemi odstavku naj se uveljavi rešitev, kot jo vsebuje 24. člen osnutka 
zakona o upravnih taksah (skupen znesek takse se zaokrožuje na 1 dinar). 

K 12. členu : V drugem odstavku naj se med besedi »nastane« in »izvr- 
šilnim« vstavi beseda »med«. Pripomba je redakcijskega značaja. 

K 15. členu : Komisija se je strinjala s pripombo predlagatelja, da se 
v drugi in tretji vrsti kot nepotrebno črta besedilo »kot samoupravni organizmi«. 
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K 29. členu : V 2. točki prvega odstavka naj se besedilo »v sporih o 
varstvu in vzgoji otrok — znesek 100 dinarjev« nadomesti z besedilom »v sporih 
za izselitev — enoletni znesek najemnine«. 

Sprememba je utemeljena, da se odpravi napaka, ki je po pojasnilu pred- 
lagatelja nastala pri prepisovanju teksta. 

K 42. členu : Komisija se je strinjala s pripombo predlagatelja, da se 
drugi odstavek črta. 

K 52. členu : Nadzor uporabe predpisov o sodnih taksah sodi v pristoj- 
nost republiškega sekretariata za finance, ne pa upravnega organa, pristojnega 
za pravosodje. 

Za 52. členom je treba dodati novo poglavje: »VII. Prehodne in končne 
določbe«. Dopolnitev je redakcijskega značaja. 

St.: 423-5/71 
Ljubljana, 14. 12. 1971 

OSNUTEK ZAKONA 

o prispevku za uporabo mestnega zemljišča 

1. člen 

Občinska skupščina lahko predpiše, da se za uporabo mestnega zemljišča 
plačuje prispevek. 

2. člen 

Za mestno zemljišče po tem zakonu se šteje zazidano ali nezazidano zem- 
ljišče, ki leži v mejah območja zajetega z urbanističnim načrtom ali zazidalnim 
načrtom in ki je komunalno opremljeno. 

Za komunalno opremljeno zemljišče se v smislu prejšnjega odstavka šteje 
zemljišče, na katerem so zgrajene dovozne poti, ki so priključene na cestno 
omrežje in na katerem je urejena preskrba s pitno vodo ter električno energijo. 

3. člen 

Prispevka za uporabo mestnega zemljišča ni mogoče predpisati za mestno 
zemljišče: 

— ki se uporablja v vojaške namene ah na katerem so zaklonišča, prostori 
za pouk in bivanje partizanskih enot in enot civilne zaščite in prostori, v katerih 
se hranijo in čuvajo vojna oprema in druga sredstva oborožitve, katere določi 
občinska skupščina in jih zgradijo ali nabavijo delovne in druge organizacije, 
da bi izvršile zadeve in naloge v zvezi s pripravami za narodno obrambo, 
določenimi v zakonu o narodni obrambi, če jih ne uporabljajo pretežno v po- 
slovne namene; 

— na katerem so stavbe tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska 
in konzularna predstavništva ah v njih stanuje njihovo osebje, ob vzajemnosti; 

— na katerem so stavbe, ki jih uporabljajo mednarodne in meddržavne 
organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu 
drugače določeno; 
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— na katerem so stavbe in prostori, ki jih uporabljajo verske skupnosti za 
svojo versko dejavnost in so po zakonu o nacionalizaciji najemnih zgradb in 
gradbenih zemljišč izvzeti iz nacionalizacije; 

— ki se uporablja za socialne, zdravstvene, vzgojno-izobraževalne, kulturne, 
telesno-kulturne in raziskovalne namene; 

— na katerem so komunalni objekti in naprave, javne ceste in železniške 
tirne naprave; 

— ki je določeno z urbanističnim dokumentom za perspektivni razvoj 
delovne organizacije (rezervat), če ga delovna organizacija ne uporablja pri 
izvrševanju svoje dejavnosti oziroma ne oddaja v najem; 

— ki ga je pooblaščena organizacija za urejanje in oddajanje mestnega 
zemljišča pripravlja in opremlja za oddajo; 

— ki je namenjeno po urbanističnem načrtu ali zazidalnem načrtu za 
kmetijsko proizvodnjo; 

— ki je del eksploatacijskega območja za mineralne surovine. 

4. člen 

Prispevek od zazidanega mestnega zemljišča se določi od kvadratnega 
metra uporabne tlorisne površine stanovanjskih in poslovnih prostorov. 

Prispevek od nezazidanega mestnega zemljišča se določi od kvadratnega 
metra nezazidanega zemljišča, ki je po sprejetem zazidalnem načrtu namenjeno 
za gradnjo, oziroma za katero je pristojni urbanistični organ izdal lokacijsko 
dovoljenje. 

Za uporabno tlorisno površino stanovanja po prvem odstavku tega člena 
se šteje čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, 
kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja. 

Za uporabno tlorisno površino poslovnega prostora se šteje čista tlorisna 
površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki tvorijo funkcionalno celoto 
s poslovnim prostorom. 

5. člen 

S predpisom, s katerim občinska skupščina uvede prispevek za uporabo 
mestnega zemljišča, se določijo ena ali več con, v katere se uvrstijo mestna 
zemljišča glede na ugodnosti, ki jih zemljišče nudi, kot so: lega zemljišča 
v naselju, prometna povezanost in stopnja opremljenosti zemljišča s komunal- 
nimi napravami in podobno. 

6. člen 

Prispevek za uporabo mestnega zemljišča od površinske enote za poslovni 
prostor ne sme presegati največjega prispevka od površinske enote za stano- 
vanjski prostor na območju občine oziroma mesta. 

Občinska skupščina lahko predpiše za poslovne prostore, ki so v predelih, 
ki so pridobitno posebno ugodni (poslovnih conah) večji prispevek kot je do- 
ločen v prejšnjem odstavku. Znotraj posamezne poslovne cone mora biti pri- 
spevek določen v enaki višini od merske enote za vse poslovne prostore. 

Varianta: 

6. člen se črta. 
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7. člen 

Prispevek za uporabo mestnega zemljišča mora plačevati tisti, ki ima na 
zemljišču pravico uporabe oziroma, ki je lastnik zemljišča ali stavbe oziroma 
dela stavbe na njem. 

Imetnik stanovanjske pravice mora plačevati zavezancu iz prvega odstavka 
tega člena v povračilo ustrezen del prispevka, ki ga je določil občinski upravni 
organ za komunalne zadeve v smislu prvega odstavka 9. člena tega zakona, če 
zavezanec od njega to zahteva. Imetnik stanovanjske pravice, ki misli, da mu 
zavezanec ni pravilno odmeril prispevka, lahko zahteva od občinskega uprav- 
nega organa za komunalne zadeve, naj izda odločbo o tem, kolikšen prispevek 
za uporabo mestnega zemljišča je dolžan plačati. 

8. člen 

Prispevek za uporabo mestnega zemljišča plačujejo delovne organizacije iz 
dohodka. 

Ce dobiva delovna organizacija, ki ima na zemljišču ali stavbi oziroma delu 
stavbe na njem pravico uporabe, povrnjen ustrezen znesek prispevka po 7. 
členu tega zakona, plačuje ustrezen znesek prispevka iz takega povračila. 

9. člen 

Občinski upravni organ za komunalne zadeve mora z odločbo določiti 
mesečni znesek prispevka za uporabo mestnega zemljišča, v obrazložitvi od- 
ločbe pa navesti elemente, na podlagi katerih ga je odmeril. 

Zoper odločbo, s katero je občinski upravni organ odmeril prispevek, je 
dovoljena pritožba na pristojni svet skupščine občine. 

10. člen 

Prispevek za uporabo mestnega zemljišča se sme uporabljati samo za 
graditev in rekonstrukcijo komunalnih objektov in naprav kolektivne potrošnje, 
in sicer: 

— za mestne ceste, trge, hodnike, pešpoti, dovozne poti, javne parkirne 
prostore in podobno; 

— za zelene površine po zakonu o urejanju in vzdrževanju zelenih površin 
v naseljih (Uradni list SRS, št. 11-105/65); 

— za omrežje javne razsvetljave; 
— za kanalizacijo po odloku občinske skupščine, če v njeni ceni niso 

vsebovani tudi stroški za zgraditev kanalizacijskega omrežja za odplako atmo- 
sferskih in odpadnih voda. 

11. člen 

Na ožjem gradbenem okolišu, za katerega je z odlokom občinske skupščine 
vpeljan prispevek za uporabo mestnega zemljišča, se ne glede na določbe 
prvega odstavka 2. člena tega zakona še naprej plačuje prispevek za uporabo 
mestega zemljišča, tudi če zemljišče ni zajeto z urbanističnim ali zazidalnim 
načrtom. 
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12. člen 

Ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati za območje SR Slovenije 
temeljni zakon o prispevku za uporabo mestnega zemljišča (Uradni list SFRJ, 
št. 51-645/67, 11-141/69 in 15-151/71). 

Ko začne veljati ta zakon., preneha veljati zakon o prispevku za uporabo 
mestnega zemljišča (Uradni list SRS, št. 42-217/66, 40-308/67 in 20-132/71). 

13. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1972. 

OBRAZLOŽITEV 

Po določbah 16. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev 
od XX do XLI (Uradni list SFRJ, št. 29/71) bo z dnem, ki ga določi republiški 
zakon, najpozneje pa 31. decembra 1971 prenehal veljati temeljni zakon o 
prispevku za uporabo mestnega zemljišča (Uradni list SFRJ, št. 51/67, 11/69 
in 15/71). Ker je republiški zakon o prispevku za uporabo mestnega zemljišča 
vezan na temeljni zakon o prispevku za uporabo mestnega zemljišča, bi s pre- 
nehanjem njegove veljavnosti nastala pravna vrzel. Občinam v letu 1972 ne bi 
bila zagotovljena sredstva iz prispevka za uporabo mestnega zemljišča, če 
republika ne bi sprejela novega zakona do konca leta 1971 oziroma do časa, 
ko bi občine na podlagi takega zakona lahko izdale svoje odloke. Izpad teh 
sredstev pa bi nedvomno neugodno vplival na financiranje gradnje in rekon- 
strukcije komunalnih objektov in naprav kolektivne potrošnje, čemur je na- 
menjen prispevek za uporabo mestnega zemljišča. Zato je nujno, da se takoj 
pristopi k pripravi novega republiškega zakona o prispevku za uporabo mest- 
nega zemljišča. V ta namen smo pripravili predložene teze novega zakona za 
uporabo mestnega zemljišča. 

Poudariti moramo, da je osnutek novega republiškega zakona zgolj povze- 
tek sedaj veljavnega zveznega in republiškega zakona o prispevku za uporabo 
mestnega zemljišča. Upoštevane so le tiste novote in izboljšave, ki so nujne. Z 
novotami in izboljšavami naj bi se zajele tiste razmere in potrebe, ki so za našo 
republiko specifične, pri njih pa se teži tudi za tem, da se odstranijo dileme, ki so 
se pojavile pri preverjanju izvajanja zveznega in republiškega zakona o prispev- 
ku za uporabo mestnega zemljišča v začetih ustavnih sporih in v upravnem po- 
stopku. Na novote in izboljšave opozarjamo v nadaljnji obrazložitvi. 

Predloženi osnutek daje v 1. členu možnost občinske skupščine, da vpelje 
prispevek za uporabo mestnega zemljišča v vseh mestih in naseljih, ki se urejajo 
z urbanističnim načrtom ali zazidalnim načrtom. Vpeljava prispevka ni več 
vezana samo na mesta in naselja mestnega značaja v smislu zakona o nacio- 
nalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč, kakor to sedaj določa veljavni 
zvezni in republiški zakon o prispevku za uporabo mestnega zemljišča. To je 
tudi bistvena novota predloženih tez novega zakona o prispevku za uporabo 
mestnega zemljišča. 

V 2. členu osnutek opredeljuje možno območje mestnega zemljišča, s po- 
gojem, da je mestno zemljišče komunalno opremljeno. Tak pogoj mora biti 
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podan po osnutku tudi za zemljišča, ki so znotraj ožjega gradbenega okoliša, 
določenega v smislu zakona o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih 
zemljišč, kar po sedaj veljavnem zveznem zakonu ni bilo predpisano za ta 
zemljišča. Ta člen predpisuje tudi minimalno stopnjo komunalne opremljenosti, 
ki mora biti podana, da se šteje zemljišče za komunalno opremljeno. Določba 
upošteva stališče, ki se je oblikovalo v začetih ustavnih sporih zaradi zakoni- 
tosti ustreznih občinskih odlokov. 

V 3. členu osnutka se povzemajo vse tiste oprostitve plačila prispevka, 
ki jih izrecno predvideva sedaj veljavni zvezni ali republiški zakon o pri- 
spevku za uporabo mestnega zemljišča. V peti alinei tega člena je smiselno 
dopolnilo zaradi opaženih dvomov v interpretaciji in izvajanju sedaj veljavnega 
republiškega zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča, ko so bila 
deljena stališča, ali spada raziskovalna dejavnost po priznani terminologiji 
v širši pojem kulturno-prosvetne dejavnosti ali ne, in ali so zemljišča, ki se 
uporabljajo za tako dejavnost, podvržena plačilu prispevka; raziskovalna de- 
javnost je posebej omenjena. Novota je deveta alinea. Namen te novote je, da se 
ne bi pobiral prispevek na območjih, ki so z urbanističnim načrtom ah zazi- 
dalnim načrtom smiselno rezervirana za bodočo graditev z določitvijo namemb- 
nosti zemljišča za kmetijsko dejavnost. Odpade pa v celoti pooblastilo občinski 
skupščini, ki ga sedaj vsebujeta veljavna zakona, da lahko uvede še dodatne 
oprostitve. Oprostitve so namreč, že tako široke, da nadaljnje oprostitve ne bi 
bile več oportune ob nevarnosti, da pridemio v položaj, da bi bile delovne organi- 
zacije in občani diskriminirani v zvezi s . plačevanjem prispevka za uporabo 
mestnega: zemljišča. Morebitne težje socialne primere, ko občani ne bi mogli 
plačevati prispevka, naj bi se rešilo tako, da bi občinska skupščina povečala 
socialne podpore takim občanom za delež, ki predstavlja višino prispevka za 
uporabo mestnega zemljišča 

V 4. členu osnutek ne prinaša nobenih novot. 
V 5. členu uvaja osnutek novo terminologijo s pojmom cone, ki se bolj 

približuje terminologiji, sprejeti v veljavnih občinskih odlokih, sicer pa je 
ohranjena možnost razvrstitve mestnega zemljišča v cone, kot po sedaj ve- 
ljavnih zakonih o prispevku za uporabo mestnega zemljišča. 

V 6. členu osnutka je ohranjen limit v višini prispevka za poslovne pro- 
store v primerjavi s stanovanjskimi, z izjemo poslovnih prostorov glede na 
ugodnejšo lokacijo. Izjema pa se ne veže več na ožji gradben okoliš, ker za 
to ni utemeljenih stvarnih razlogov. S tem so zajete tudi težnje občinskih 
skupščin, da se ugodnejše lokacije poslovnega prostora in višji prispevek ne 
veže za ožji gradbeni okoliš, kot so to doslej nezakonito določali nekateri 
občinski odloki. Po varianti se ta člen črta. 

V 7. in 8. členu osnutek ne prinaša posebnih novosti. Opozoriti velja le, 
da neplačilo prispevka za uporabo mestnega zemljišča s strani imetnika stano- 
vanjske pravice ni več predvideno kot razlog za odpoved stanovanjske pogodbe. 
Taka sankcija namreč nima očitnega vpliva na disciplino izpolnjevanja obvez- 
nosti in se tudi težko realizira glede na veljavni zakon o stanovanjskih raz- 
merjih. 

V 9. členu osnutka je pomembna le novost, da pritožbe zoper odločbo o 
določitvi prispevka ne rešuje več republiški upravni organ, pač pa organ ob- 
činske skupščine, ki ga le-ta določi. Taka ureditev ni neskladna z zakonom 
o splošnem upravnem postopku in z njo ni okrnjeno pravno varstvo zavezancev, 
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pač pa je dana hitrejša in večja možnost, odprave zagrešenih napak pri pred- 
pisovanju prispevka nasploh in posebej pri odmeri. 

V 10. členu osnutka je ohranjena namembnost prispevka, 11., 12. in 13. 
člen pa imajo le značaj prehodnih oziroma končnih določb. 

Posebej je treba k obrazložitvi dodati, da osnutek ne prinaša temeljitejše 
sistemske rešitve. Za temeljito sistemsko rešitev bo izvršena v letu 1972 posebna 
analiza, na podlagi katere bo šele možno sprejeti ustrezne republiške pred- 
pise. Zato tudi predloženi osnutek ne zajema v celovitosti obravnavane pro- 
blematike. 

Osnutek zakona smo izdelali na podlagi tez, ki so bile dostavljene vsem 
občinskim skupščinam in pristojnim republiškim sekretariatom, sekretariatu 
IS za zakonodajo, gospodarski zbornici SRS in skupnosti raziskovalnih organi- 
zacij SRS. Predlagatelj je upošteval sprejete pripombe in sugestije, razen tehle 
predlogov: 

—■ naj se pooblastijo občinske skupščine, da lahko uvedejo poleg opro- 
stitev iz 3. člena še nadaljnje oprostitve. Vprašanje je bilo obravnavano že ob 
sprejemanju zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za 
uporabo mestnega zemljišča in je bil predlog zavrnjen; 

— da se za posamezne nezasedene stanovanjske prostore uvede višji pri- 
spevek, kot je sicer določen za zasedene stanovanjske prostore. Predloga nismo 
upoštevali, ker plačilo prispevka ni odvisno od okoliščine, ali je stanovanje 
prazno ah nezasedeno; 

— da se pri določanju prispevka upošteva tudi obremenitev za garaže. 
To vprašanje je po našem mnenju rešeno v 4. členu, pri čemer je treba upo- 
števati, da so garaže za osebne avtomobile pri stanovanjski hiši spremljajoči 
del stanovanja, garaže, ki služijo za poslovne namene, pa poslovni prostor; 

— da se za izterjavo prispevka uvede enak postopek, kot je določen za 
izterjavo davščin, in da se uvedejo sankcije za neplačilo prispevka. Predloga 
nismo upoštevali glede na to, da je zakon samo prehoden in da bo dokončen 
instrument financiranja določen z novim zakonom. 

Več občinskih skupščin in republiški sekretariat za gospodarstvo so pred- 
lagali črtanje 6. člena, ki omejuje prispevek za poslovne prostore na višino 
prispevka,, določenega za stanovanjske prostore. Predlog utemeljuje s tem, 
da poslovni prostori predstavljajo bolj intenzivno izkoriščanje komunalne 
opremljenosti zemljišč oziroma da praviloma služijo pridobitvenim dejavno- 
stim, s čimer participira jo na mestni renti. Predlog smo vnesli v osnutek zakona 
kot varianto. 

MNENJA, STALISCA IN PREDLOGI 
DELEGATOV OBČIN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegat mesta Ljubljane so na svo- 
jem 17. zasedanju v skupščini SR Slovenije dne 14. 12. 1971 obravnavali osnutek 
zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča, ki ga je skupščini pred- 
ložil v obravnavo izvršni svet. 

V razpravi so sodelovali delegati občin Jesenice, Kamnik, Nova Gorica ter 
mesta Ljubljane. 

69» 
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Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o za- 
časni ureditvi sklican in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja 
delegatov občin skupščine SR Slovenije pošilja skupina za oblikovanje stališč, 
izvoljena na zasedanju, ta stališča republiškemu in gospodarskemu zboru skup- 
ščine SR Slovenije, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja 
kot pristojna zbora obravnavata in zavzameta o njih svoje stališče'. 

V splošni in načelni razpravi delegatov občin je bilo poudarjeno, da je 
predlagatelj pri pripravi osnutka zakona upošteval nekatere že prej dane 
pripombe in sugestije, med njimi to, da pojma mestno zemljišče ne veže več na 
pojem ožji gradbeni okoliš ter da je omejil oprostitve od prispevka za uporabo 
mestnega zemljišča. Številnih pripomb pa osnutek ne upošteva. 

Med temi je bilo opozorjeno na neustrezno poimenovanje prispevka; glede 
na to, da se zakon omejuje zgolj na mestno zemljišče, bi bil ustreznejši naziv 
»komunalno opremljeno zemljišče«. 

Predlagatelj tudi ni upošteval predlogov, 
— da se dopusti diferenciacija v višini prispevka glede na to, kako racio- 

nalno je neko mestno zemljišče uporabljeno; 
•—• da bi se prispevek za uporabo mestnega zemljišča obravnaval kot davek, 

s čimer bi se ves postopek zelo poenostavil, pa tudi pocenil; 
— da bi se prispevek za uporabo mestnega zemljišča kot namenska sred- 

stva zbiral v sklade izven proračunov občin oziroma mest. (Delegat mesta 
Ljubljane.) 

V zvezi s pripombami, ki jih predlagatelj ni sprejel in ki so posebej nave- 
dene v obrazložitvi osnutka, je bilo izraženo mnenje, da bi bilo treba na vsak 
način upoštevati pripombo, ki se nanaša na izterjavo prispevka. V Sloveniji 
se sedaj to ureja tako, da se evidentiranje in vodenje knjigovodstva izterjave 
prenaša na davčno službo. Ta postopek pa je zelo drag in sodišča so zaradi tega 
preveč obremenjena. Zato naj bi se v zakonu dodal nov člen, v katerem naj se 
določi, da se prispevek za uporabo mestnega zemljišča izterjuje po zakonu o 
prispevkih in davkih in da se prav tako sankcionirajo neredni zavezanci pri 
plačevanju ter se jim zaračunajo 12-odstotne zamudne obresti. (Gornja Rad- 
gona.) 

2. člen: Glede na to, da zakon določa prispevek za vsako komunalno ure- 
jeno. in ne le za mestno zemljišče, bi v prvem odstavku lahko izpustili tudi 
vezanje takega območja na urbanistični ali zazidalni načrt. 

Izraženo je bilo tudi mnenje, da utegne zaradi tega, ker je kot element 
komunalne urejenosti zemljišča določena tudi urejena preskrba s pitno vodo. 
priti do sporov v primerih, ko so si posamezniki zgradili- lasten vodovod; 
to bi potem lahko pripeljalo do nesmiselne oprostitve prispevka takim uporab- 
nikom mestnega zemljišča. (Ljubljana.) 

3. člen: V zvezi s tem členom je bilo postavljeno načelno vprašanje, ali 
so oprostitve od plačevanja prispevka za uporabo mestnega zemljišča sploh 
smiselne. Če naj bo prispevek dejanski odraz uporabe komunalno opremljenega 
mestnega zemljišča in pa dovolj uspešen instrumtent za zbiranje sredstev 
za financiranje naprav kolektivne potrošnje, bi moralo veljati plačevanje 
prispevka kot splošna obveznost. Oprostitve bi zato smele biti praviloma samo 
izjeme, ki bi zajemale le neznaten del mestnega zemljišča. Pri tem bi verjetno 
kazalo upoštevati le primere mednarodne reprocitete in morebiti še stavbe 
in prostore, ki jih uporabljajo priznane verske skupnosti za svojo versko de- 
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javnost. Ce namreč celo od stanovalcev, ki živijo od družbene pomoči, zahte- 
vamo plačilo prispevka, ni opravičila, da oproščamo prispevka druge upo- 
rabnike mestnega zemljišča. 

Zaradi tega bi kazalo predvidene oprostitve zožiti; zlasti velja to glede 
eksploatacijskih območij za mineralne surovine, saj bi bili v tem primeru 
oproščeni prispevka npr. vsi kamnolomi in podobni obrati. Tudi oprostitev za 
kmetijske površine bi bilo treba omejiti na primere, ko kmetijske površine 
nimajo od uporabe komunalno opremljenega zemljišča koristi. Ni tudi jasno, 
kaj pomeni »mestno zemljišče, ki je namenjeno po urbanističnem načrtu ali 
po zazidalnem načrtu za kmetijsko proizvodnjo«. Če gre za zazidalni načrt, 
praviloma preneha tudi uporaba zemljišča za kmetijsko proizvodnjo. Tudi opro- 
stitev za uporabo mestnega zemljišča za raziskovalne namene ne more biti 
splošna, ker je znano, da se večkrat taka uporaba mestnega zemljišča izvaja 
na povsem komercialni podlagi. V zvezi z oprostitvijo plačevanja prispevka 
za rezervate delovnih organizacij je bilo omenjeno, da predstavljajo večkrat 
znatne mestne površine in mnogokrat tudi otežujejo racionalno zazidavo. 
Zato naj bi se za takšne rezervate plačeval prispevek vsaj v višini, kot velja 
za nezazidana stavbna zemljišča. Prav tako je bilo poudarjeno, da naj bi se glede 
komunalnih naprav, cest in železniških naprav s posebnimi določbami pred- 
pisalo1, kdaj in ob katerih pogojih se prispevek ne plačuje. Občina oziroma 
mesto naj bi imelo pravico', da za te primere določi v okviru republiškega 
okvirnega predpisa podrobnejše pogoje, kdaj se v teh primerih plačuje pri- 
spevek. Vsekakor naj se prispevek plačuje takrat, ko imajo zadevne organi- 
zacije od uporabe mestnega zemljišča ustrezne koristi, ki izvirajo iz uporabe 
komunalno opremljenega zemljišča. (Ljubljana.) 

4. člen: V zvezi s prvim odstavkom je bil dan predlog, da naj bi zakon 
ustrezno opredelil, kaj se šteje za poslovni prostor. Konkretno so bile omenjene 
bencinske črpalke, razni depoji, skladišča in podobno, glede katerih se velikost 
poslovnega prostora lahko različno tretira. (Ljubljana.) 

V zvezi s tem členom je bilo tudi predlagano, da se obveznost plačevanja 
prispevkov za uporabo mestnega zemljišča uveljavi tudi za garaže, ki so se- 
stavni del stanovanj, oziroma služijo uporabnikom stanovanj, četudi so fizično 
ločene od stanovanjskega objekta. V tretjem odstavku bi bilo treba k uporabni 
tlorisni površini stanovanja šteti tudi tlorisne površine vgrajenega pohištva, 
glede »uporabe tlorisne površine poslovnega prostora« (4. odstavku) pa naj bi 
se izpustila beseda »funkcionalno«, ker imamo tudi primere nefunkcionalnih 
enot poslovnih prostorov. (Ljubljana.) 

6. člen: V zvezi s tem členom je bilo razmeroma največ razprave. Vsi 
razpravljalci so se strinjali v tem, da je treba, kot je predvideno v varianti, ta 
člen črtati. Na ta način bi namreč imele občine oziroma mesto več možnosti, 
da uredijo prispevek za uporabo poslovnih prostorov glede na konkretne raz- 
mere. Poslovni prostor namreč povzroča precej večjo obremenitev komunalnih 
naprav kot npr. stanovanjski. (Jesenice, Kamnik, Nova Gorica, mesto Ljub- 
ljana.) Delegat občine Jesenice je ob tem menil, da bi morebiti ostal drugi 
odstavek, ki bi se ustrezno spremenil tako, da bi črtali besedilo: »kot je določen 
v prejšnjem odstavku«. 

7. člen: V tem členu naj se doda, da se lahko prispevek za uporabo mest- 
nega zemljišča zahteva tudi od uporabnika poslovnega prostora, če je sprejel 
poslovni prostor v uporabo brez javne licitacije, ker je v tem primeru zakup- 
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nina za poslovni prostor praviloma znatno nižja, kot bi bila siceršnja tržna 
cena, dosežena na javni licitaciji za oddajo prostora- (Ljubljana.) 

10. člen: V zadnji točki tega člena bi kazalo uporabo sredstev iz prispevka 
praviloma omejiti le na kanalizacijsko omrežje za odplako atmosferskih voda, 
ne pa tudi drugih odpadnih voda, da se na ta način izognemo dvojnim obrem&- 
nitvam oziroma plačilom za graditev oziroma rekonstrukcije kanalizacijskega 
omrežja, ki služi odplaki odpadnih voda. (Ljubljana.) 

St.: 420-12/71 
Ljubljana, 16. 12. 1971 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora skupščine SR Slovenije 
je na 50. seji 10. decembra 1971 obravnaval osnutek zakona o prispevku za 
uporabo mestnega zemljišča, ki ga je predložil skupščini SR Slovenije izvršni 
svet s predlogom, da ga obravnava v smislu določb 294. člena poslovnika skup- 
ščine SR Slovenije po skrajšanem postopku kot osnutek zakona. 

Odbor se strinja s predlogom, da se obravnava osnutek zakona po skraj- 
šanem postopku, saj predlagani osnutek pomeni povzetek sedaj veljavnega 
zveznega in republiškega zakona, upoštevane pa so nekatere spremembe in 
dopolnitve, kot na primer: uvedba prispevka ni več vezana samo na mesto in 
naselja mestnega značaja, zožen je obseg oprostitev, opredeljuje se možno 
območje mestnega zemljišča s pogojem, da je komunalno opremljeno, ter še 
nekatere druge spremembe in dopolnitve. 

V obravnavi po členih so bile sprejete naslednje spremembe in dopolnitve 
zakona: 

k 3. členu : šesta alinea naj se spremeni in glasi: »— na katerem so 
komunalni objekti in naprave, javne ceste in železniške tirne naprave in z 
njimi neposredno funkcionalno povezane obratne naprave.«; 

Predlog za dopolnitev je povzet iz mnenja odbora za urbanizem ter stano- 
vanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora; 

— v sedmi alinei naj se v zadnji vrsti črtajo besede »oziroma ne oddaja 
v najem..«; 

— za prvim odstavkom 3. člena naj se vnese nov drugi odstavek v nasled- 
njem besedilu: »Oprostitev prispevka za uporabo mestnega zemljišča po prejš- 
njem odstavku ne velja za mestno zemljišče, ki se odda v najem.«;' 

k 6. členu : črta naj se varianta za ta člen iz osnutka zakona, po kateri 
bi se ta člen sploh črtal. Večji prispevek za poslovne prostore je možno torej 
predpisati le v posebno ugodnih poslovnih conah; 

k 10. členu : — verjetno so z izrazom, »ceste« v novi alinei zajete tudi 
mestne ulice. Kolikor niso, naj se besedilo dopolni z besedo »ulice«. 

k 11. členu: — za 11. členom naj se vnese nov člen z določbami o 
kazenskih sankcijah. Zakon sicer je tu, nima pa nikakršnih kazenskih sankcij, 
na katere bi se občinske skupščine oprle v svojih odlokih. 

Odbor predlaga zboru, da sprejme osnutek zakona s predlaganimi do- 
polnili in spremembami. Glede stališča odbora za urbanizem ter stanovanjsko 
in komunalno gospodarstvo republiškega zbora, podanega v njihovem mnenju, 
da bi se postopek skrajšal tako, da bi se predlagani zakon obravnaval kot 
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predlog, se odbor ni izrekel, ker ni mogel uvideti vseh okoliščin nujnosti ozi- 
roma škode, če bi se zakon obravnaval in sprejel na seji zbora kot osnutek 
oziroma kot predlog zakona. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Dušana Kolenca. 

St.: 420-12/71 
Ljubljana, 13. 12. 1971 

Odbor za družbenoekonomske odnose in odbor za finance gospodarskega 
zbora sta na skupni seji dne 8. decembra 1971 obravnavala osnutek zakona o 
prispevku za uporabo mestnega zemljišča, ki ga je skupščini SR Slovenije 
predložil izvršni svet s predlogom, da se obravnava po skrajšanem postopku. 

Uvodoma sta odbora ugotovila, da dne 31. decembra 1971 preneha veljati 
temeljni zakon o prispevku za uporabo mestnega zemljišča na podlagi določb 
ustavnega zakona za izvedbo zveznih ustavnih amandmajev. Da ne bi nastala 
pravna vrzel, ker je dosedanji republiški zakon vezan, na temeljni in s tem 
v zvezi izpad občinskih dohodkov iz naslova prispevka za uporabo mestnega 
zemljišča v letu 1972, je nujno, da se sprejme novi republiški zakon. Predloženi 
osnutek je povzetek temeljnega in republiškega zakona o prispevku za upo- 
rabo mestnega zemljišča z nekaterimi nujnimi izboljšavami. 

Odbora- nista imela načelnih pripomb k osnutku zakona, v obravnavi po 
podrobnostih pa sta imela tele pripombe: 

k 3. č 1 e n u : v 6. alinei naj se besede »železniške tirne naprave« zame- 
njajo z besedami »železniške tirne in z njimi neposredno funkcionalno povezane 
obratne naprave«. Odbora sta menila, da je dosedanji izraz, ki se nanaša na 
tirne naprave, preozek pojem in bi železniškotransportna podjetja bila preveč 
obremenjena s plačevanjem tega prispevka. 

Predstavnik predlagatelja se je s predloženo spremembo strinjal, 
k 6. členu : Varianta naj se črta, to je, dosedanje predloženo besedilo 

6. člena naj ostane nespremenjeno. Odbora se nista, strinjala s predlogom, 
da se črta hkrati tudi drugi odstavek tega člena ter sta se strinjala s predlo- 
gom predlagatelja, da se V poslovnih conah lahko predpiše večji prispevek. 

Odbora predlagata gospodarskemu zboru, da sprejme osnutek zakona v 
besedilu, kot ga je predložil izvršni svet in da se pri oblikovanju predloga 
zakona upoštevajo pripombe odborov. Hkrati tudi predlagata, da se zakon 
sprejme po skrajšanem postopku. 

Odbora sta za svojega poročevalca na zboru določila poslanca Janka 
Kolariča. 

St.: 420-12/71 
Ljubljana, 10. 12. 1971 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 17. de- 
cembra 1971 obravnavala osnutek zakona o prispevku za uporabo mestnega 
zemljišča, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet. 

V načelni razpravi je bil izražen pomislek o tem, ali lahko še govorimo 
o prispevku za uporabo mestnega zemljišča, ko pa iz 2. člena izhaja, da se ne 
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plačuje le za mestno zemljišče, temveč za tako imenovano »urbano« zemljišče. 
Prav tako je bil izražen pomislek o tem, ali lahko v tem primeru govorimo 
o prispevku, ko pa ustavni amandmaji k ustavi SR Slovenije, ki bodo pred- 
vidoma sprejeti še ta mesec, strogo ločijo davke od prispevkov. Ugotovljeno 
je bilo, da v tem primeru ne gre niti za prispevek, ker ni interesne skupnosti, 
in tudi ne za čisti davek, ker ne gre za dohodek proračuna. Po svoji naravi 
je ta oblika davka bliže davku kot pa prispevku. Vendar je prevladalo sta- 
lišče, naj bi do izdaje ustreznega sistemskega zakona zazdaj ostali pri pred- 
lagani rešitvi. S tem v zvezi je komisija predlagala, naj bi predlagatelj osnutek 
takega sistemskega zakona pripravil do junija prihodnjega leta. 

Pri podrobni obravnavi besedila osnutka zakona so bile dane naslednje 
pripombe: 

k 3. členu : Predlagatelj naj ponovno prouči, ah je tako širok obseg 
predlaganih oprostitev utemeljen. 

k 6. členu : Varianta naj se črta. Določba drugega odstavka 6. člena 
pomeni temeljno načelo, ki ga zakon lahko predpiše. 

k 8. členu : V prvem in drugem odstavku je treba pojem »delovne orga- 
nizacije« uskladiti s terminologijo, ki jo uporabljajo ustavni amandmaji, in zato 
uporabiti pojem! »organizacija združenega dela«. 

St.: 420-12/71 
Ljubljana, 17. 12. 1971 

PREDLOG ZAKONA 

o vodnem prispevku za leto 1972 

1. člen 

Organizacije združenega dela ter občani in civilne pravne osebe, ki oprav- 
ljajo gospodarsko ah komunalno gospodarsko dejavnost, plačujejo v letu 1972 
vodni prispevek po določbah tega zakona. 

2. člen 

Vodni prispevek za izkoriščeno ali uporabljeno vodo plačujejo: 
1. organizacije združenega dela, ki proizvajajo' električno1 energijo, od 

kWh pridobljene električne energije: 
a) termoelektrarne — po 0,0020 din; 
b) hidroelektrarne — po 0,0026 din; 
c) druge organizacije združenega dela —■ od kWh pridobljene električne 

energije v svoji termoelektrarni ali svoji hidroelektrarni — po 0,0026 din; 
2. druge organizacije združenega dela ter občani in civilno pravne osebe, 

ki opravljajo gospodarsko ali komunalno gospodarsko dejavnost, od ms izko- 
riščene ali uporabljene vode, in sicer: 

a) železarne (114—20) — po 0,033 din; 
b) podjetja za proizvodnjo cinka, živega srebra, antimona in drugo (115—7) 

— po 0,10 din; 
c) podjetja za proizvodnjo nafte in naravnega plina (113—10), rudniki 

barvastih kovin (115—10), podjetja za proizvodnjo svinca (115—22), podjetja 
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za proizvodnjo glinice in aluminija (115—23), valjarne barvastih kovin (115— 
30), podjetja za izdelovanje osnovnih kemičnih izdelkov (kisline, baze, soli, 
tehnični plini in drugo (120—10) ter podjetja za izdelovanje cementa in ce- 
mentno-azbestnih izdelkov (121—30) — po 0,13 din; 

č) podjetja za izdelovanje papirja, lesovine, celuloze, kartona in lepenke 
(123—10) — po 0,16 din; 

d) rudniki nekovinskih rudnin (116—10) ter podjetja za izdelovanje fur- 
nirja in plošč (122—12) — po 0,20 din; 

e) podjetja za izdelovanje motorjev, motornih vozil in traktorjev (117—61), 
podjetja za izdelovanje energetskih strojev in naprav, izvzemši električne (117 
—31) ter industrija gumija (126) — po 0,26 din; 

f) druge dejavnosti — po 0,39 din. 

3. člen 

Občani, ki plačujejo prispevek iz osebnega dohodka od kmetijske dejav- 
nosti, plačujejo namesto vodnega prispevka za izkoriščeno ah uporabljeno vodo 
za 1,3 % povečano stopnjo prispevka iz osebnega dohodka od kmetijske dejav- 
nosti. Na ta način zbrana sredstva se vplačujejo v vodni sklad SR Slovenije. 

Povečane stopnje prispevka po prejšnjem odstavku ne plačujejo občani 
od katastrskega dohodka zemljišč, ki so oproščena prispevka iz osebnega do- 
hodka od kmetijske dejavnosti, in tudi od katastrskega dohodka zemljišč, za 
katera plačujejo odškodnino po določbah 1. do 3. točke drugega odstavka 87. 
člena temeljnega zakona o vodah (Uradni list SFRJ, št. 13-262/65). 

Odmero povečane stopnje prispevka po prvem odstavku tega člena opravi 
pristojni občinski organ za finance po enakem postopku in hkrati z odmero 
prispevka iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti. 

4. člen 

Plačila vodnega prispevka za izkoriščeno ali uporabljeno vodo so opro- 
ščeni : 

a) premogovniki, 
b) občani, za pogon vodnih mlinov, žag in podobnih vodosilnih naprav, 
c) komunalni vodovodi in organizacije, ki dobavljajo vodo drugim. 

5. člen 

Vodni prispevek za izpuščeno onesnaženo vodo plačujejo zavezanci iz 1. 
člena tega zakona, po količini m3 izpuščene vode ali druge snovi, ki onesna- 
žujejo vodo, in stopnji onesnaženosti vode, izraženo v enotah (populacijskih 
ekvivalentih E) in sicer od 1 populacijskega ekvivalenta: 

a) rudniki barvastih kovin (115—10), podjetja za proizvodnjo svinca (115— 
22) ter podjetja za proizvodnjo drugih barvastih kovin (cink, živo srebro, antimon 
in drugo) (115—27) — po 0,65 din; 

b) premogovniki (112—10), podjetja za proizvodnjo glinice in aluminija 
(115—23) ter pivovarne (127—71) — po 1,3 din; 

c) železarne (114—20), podjetja za proizvodnjo stekla (116—30), podjetja 
za izdelovanje cementa in cementno-azbestnih izdelkov (121—30), podjetja za 
izdelovanje papirja, lesovine, celuloze, kartona in lepenke (123—10) ter pod- 
jetja za predelavo kož (125—10) — po 3,9 din; 
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č) rudniki nekovinskih rudnin (116—10) ter podjetja za izdelovanje mila 
in kozmetičnih preparatov (120—51) — po 5,2 din; 

d) podjetja za proizvodnjo porcelana in keramike (115—50) — po 6,5 din; 
e) druge dejavnosti — po 13 din. 
Način preračunavanja količine onesnažene vode in stopnje onesnaženosti 

v enote predpiše republiški sekretar za urbanizem. 

6. člen 

Vodni prispevek za odvzem peska ali proda iz struge in z obrežij naravnih 
vodnih tokov, jezer, akumulacij in morja se plačuje po 3 din od 1 m8 od- 
vzetega peska ali proda. 

7. člen 

Ne glede na določbe 2. in 5. člena tega zakona plačujejo podjetja za izdelo- 
vanje celuloze vodni prispevek po 0,09 din za 1 m3 izkoriščene ali uporabljene 
vode oziroma po 0,65 din 1 populacijskega ekvivalenta (E). . 

Podjetjem iz panoge kmetijstva se ne more zaračunavati vodni prispevek 
po 2. oziroma 5. členu tega zakona, ki bi skupno presegal znesek, ki so ga te 
organizacije združenega dela plačale v letu 1967, povečan za 15%. 

8. člen 

Vodni prispevek je dohodek vodnega sklada SR Slovenije; plačuje se na 
njegov žiro račun. 

9. člen 

Vodni prispevek se plačuje za čas od 1. januarja 1972 do 31. decembra 
1972. leta. 

Zavezanci iz 1. točke 2. člena tega zakona, ki ugotavljajo količino pridob- 
ljene električne energije oziroma količino izkoriščene ah uporabljene vode 
s tehnično merilno napravo, obračunavajo in plačujejo vodni prispevek me- 
sečno za nazaj, in sicer najpozneje do 25. v mesecu. 

Zavezanci iz 2. točke 2. člena in zavezanci iz 5. člena tega zakona pla- 
čujejo mesečno akontacijo do 25. v mesecu za nazaj. Mesečna akontacija znaša 
eno dvanajstino zneska, ki se dobi tako, da se na količine v letu 1971 po- 
rabljene ali izkoriščene vode oziroma izpuščene onesnažene vode uporabi višina 
vodnega prispevka (tarifa), ki je predpisana s tem zakonom. Zavezancem, ki 
v letu 1971 niso plačevali vodnega prispevka, določi višino mesečne akontacije 
zavod za vodno gospodarstvo SR Slovenije z odločbo, zoper katero je dovoljena 
pritožba na republiški sekretariat za urbanizem. 

Zavezanci, navedeni v tretjem odstavku tega člena, priglasijo najpozneje 
do 31. januarja 1973 količino izkoriščene ali uporabljene vode oziroma izpuščene 
onesnažene vode zavodu za vodno gospodarstvo SR Slovenije, ki izda odločbo 
o dokončni odmeri vodnega prispevka. Zoper odločbo o dokončni odmeri vod- 
nega prispevka je dovoljena pritožba na republiški sekretariat za urbanizem. 

10. člen 

Izpolnjevanje obveznosti iz tega zakona kontrolira služba družbenega 
knjigovodstva. 
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11. člen 

Z denarno, kaznijo do 10 000 dinarjev se kaznuje za prekršek delovna ali 
druga organizacija ali druga pravna oseba, ki ne vloži priglasitve v roku iz 9. 
člena tega zakona. 

Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo do 500 
dinarjev tudi odgovorna oseba delovne ali druge organizacije ali druge pravne 
osebe. 

Posameznik, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje za 
prekršek z denarno kaznijo do 500 dinarjev. 

12. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1972. 

OBRAZLOŽITEV 

Po 16. členu ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XX 
do XLII (Uradni list SFRJ, št. 29/71) prenehajo z dnem, ko ga določi republiški 
zakon, najpozneje pa 31. 12. 1971, določbe temeljnega zakona o vodah — z 
izjemo določb, ki se nanašajo na narodno obrambo in vojaške potrebe — in tedaj 
tudi določbe, ki regulirajo financiranje vodnega gospodarstva. Materijo vod- 
nega gospodarstva bo treba v skladu s cit. določbami v prihodnje urediti z 
republiškim zakonom. 

Ker republiškega zakona o vodah še ni mogoče pripraviti, bo z ustavnim 
zakonom za izvedbo republiških ustavnih amandmajev podaljšana veljavnost 
temeljnega zakona o vodah za čas od sprejetja republiškega zakona. Ker pa 
mora tudi financiranje vodnega gospodarstva potekati nemoteno, se z zakonom 
o vodnem prispevku za leto 1972 zagotavljajo ustrezni viri njegovega finan- 
ciranja, izhajajoč iz sedaj veljavne pravne ureditve. 

Predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1972 predstavlja adaptacijo 
zakona o vodnem prispevku za leto 1969 (Uradni list SRS, št. 40/68), ki je bil 
pravna podlaga za odmero vodnega prispevka za leto 1971, s temile pomemb- 
nimi spremembami: 

1. Obveznost plačevanja vodnega prispevka se razširja na vse organizacije 
združenega dela, ki opravljajo gospodarsko ali komunalno gospodarsko dejav- 
nost- Po dosedanji pravni ureditvi so bile zavezane plačevati vodni prispevek le 
organizacije s področja elektrogospodarstva, industrije,'rudarstva, komunale in 
obrtne dejavnosti. Razširjeni krog zavezancev vodnega prispevka zajema orga- 
nizacije združenega dela predvsem s področja trgovine, gostinstva, gradbe- 
ništva in prometa. 

2. V razširjeni krog zavezancev sodijo tudi organizacije združenega dela, 
ki opravljajo komunalno gospodarsko dejavnost oskrbe s pitno vodo1. Te naj 
v letu 1972 ne bi plačevale po predlogu zakona vodni prispevek za uporabljeno 
vodo iz vodovodne distribucije v zasebnem gospodinjstvu in organizacijah 
združenega dela, ki se ukvarjajo z negospodarsko dejavnostjo-. 

3. Poleg vodnega prispevka za izkoriščeno ah neuporabljeno vodo ter vod- 
nega prispevka za izpuščeno onesnaženo vodo se uvede vodni prispevek za 
odvzem peska in proda iz struge in z obrežij naravnih vodnih tokov, jezer 
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in akumulacij. Z odvzemom peska in proda se bolj ali manj ustvarjajo vodni 
problemi, ki zahtevajo vlaganje dodatnih sredstev, zato je prav, da se količine 
odvzetega peska in proda obremenijo s posebnim vodnim prispevkom. Sredstva 
iz tega naslova naj bi koristila predvsem za lokalne potrebe vodnega gospo- 
darstva. 

4. Vodni prispevek, ki ga plačujejo vse organizacije združenega dela ter 
občani in civilnopravne osebe, ki opravljajo gospodarsko ali komunalno gospo- 
darsko dejavnost v določenem odstotku od ustvarjenega dohodka, je neke vrste 
splošen prispevek za koristi, ki jih ima gospodarstvo od vodnogospodarske de- 
javnosti v letu 1972, se ta prispevek ne uvede. 

Da se zagotovijo finančna sredstva v ustrezni višini in omogoči izpeljava 
investicijskih in vzdrževalnih del v letu 1972, temelji zasnova predloga zakona 
na tehle izhodiščih, upoštevajoč primerno obremenitev gospodarstva: 

— splošni vodni prispevek se ne uvede, 
— tarife vodnega prispevka za izkoriščeno ali uporabljeno vodo in vodnega 

prispevka za izpuščeno onesnaženo vodo se zvišajo za 15 %> v primeru s tarifami 
v letu 1971, 

— za isto stopnjo se obremenijo novi vodni zavezanci. 
Perspektivni plan za obdobje 1971—75 predvideva 400 milijonov din sred- 

stev za financiranje vodnega gospodarstva ali poprečno 80 milijonov din na 
leto. 

Konstrukcija financiranja za leto 1972 bi bila takale: 

1. Vodni prispevek od dosedanjih zavezancev, povečan za 
15'% od tarif za leto 1971   53 680 000 

2. Vodni prispevek novih zavezancev, povečan za 15 ">/» od 
tarif, ki so veljale v letu 1971   10 400 000 

Skupaj:  64 080 000 

V naslednjih letih bo treba sredstva vodnega prispevka ustrezno povišati, 
da bi se doseglo planirano petletno poprečje za uresničenje perspektivnega 
plana. 

POROČILA 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo skup- 
ščine SR Slovenije je na 31. seji dne 16. decembra 1971 obravnaval predlog 
zakona o vodnem prispevku, ki ga je predložil skupščini SR Slovenije iz- 
vršni svet. 

S predloženim zakonom prehodno urejamo financiranje vodnega gospo- 
darstva v letu 1972, ker je predvideno, da bo v letu 1972 sprejet nov zakon 
o vodah, ki bo kompleksno urejal vprašanja s področja vodnega gospodarstva. 

V načelni razpravi odbor ugotavlja, da s 15'% povečanjem vodnega pri- 
spevka ne zagotavljamo niti najbolj nujnih sredstev za vodno gospodarstvo, 
prav tako tudi ne zagotavljamo sredstev, ki so bila za potrebe vodnega gospo- 
darstva predvidene v zasnovi srednjeročnega programa, ki jo je leta 1970 po- 
trdila skupščina SR Slovenije (80 milijonov dinarjev letno). 
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Odbor se načelno strinja s predloženim zakonom, meni pa, da bo potrebno 
v naslednjih letih zagotoviti za vodno gospodarstvo več sredstev, tako da bomo 
nadoknadili izpad v prvih dveh letih obdobja 1971—1975. 

V razpravi po členih sta bila predlagana naslednja amandmaja: 
k 4. členu : Besedilo točke c) se spremeni tako, da se glasi: 
»c) Komunalni vodovodi in komunalne organizacije, ki dobavljajo vodo 

drugim ali jo uporabljajo za vzdrževanje javnih naprav in površin.« 
Odbor meni, da je treba oprostiti plačevanja vodnega prispevka za iz- 

koriščeno ah uporabljeno vodo tudi tiste komunalne delovne organizacije, ki 
so veliki porabniki vode za javne namene (snaga, vrtnarije in podobno). Te so 
že sicer v slabem materialnem položaju, zato jih ne kaže obremenjevati še z 
vodnim prispevkom. 

k 6. členu : V tretji vrsti se črta znesek »3 din« in nadomesti s »6 din«. 
Sredstva za vodno gospodarstvo so glede na potrebe minimalna, zato pred- 

laga odbor, da se poveča vodni prispevek za odvzem peska od 3 na 6 din. 
Velika konjunktura za gradbeni material omogoča podjetjem, ki odvzemajo 
prod in pesek iz strug in obrežij vodnih tokov, da ustvarjajo visoke dohodke, 
z odvzemom pa povzročajo večkrat škodo vodnemu režimu. Odbor meni, da 
je utemeljeno, da zato vsaj del tega dohodka ostane v vodnem gospodarstvu. 
Poleg tega je bila tarifa 6 din zim8 proda že do sedaj uveljavljena na 
nekaterih področjih v SR Sloveniji. 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo pred- 
laga republiškemu zboru, da sprejme zakon o vodnem prispevku za leto 1972 
s predloženimi amandmaji. Odbor se tudi strinja s predlogom predlagatelja, 
da se zakon obravnava po skrajšanem postopku v smislu določil 294. člena 
poslovnika skupščine SR Slovenije. 

Za poročevalca na seji republiškega zbora je odbor določil poslanca Franca 
Jereta. 

St.: 420-29/71 
Ljubljana, 16. 12. 1971 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SE Slovenije je na seji dne 17. de- 
cembra 1971 obravnavala predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1972, 
ki ga je skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet. 

V načelni razpravi je bilo poudarjeno, da je predlog zakona utemeljen, ker 
z njim le prehodno urejamo financiranje vodnega gospodarstva v letu 1972. 
Po zveznem ustavnem zakonu namreč prenehajo z dnem, ki ga določi republiški 
zakon, najpozneje pa 31- 12. 1971, določbe temeljnega zakona o vodah z izjemo 
določb, ki se nanašajo na narodno obrambo in vojaške potrebe. Ker republi- 
škega zakona o vodah v tem- letu ne bo mogoče sprejeti — izdelan je šele 
predlog za izdajo zakona — bo z ustavnim zakonom za izvedbo republiških 
ustavnih amandmajev podaljšana veljavnost temeljnega zakona o vodah za 
čas do sprejetja omenjenega republiškega zakona. S sprejetjem tega sistem- 
skega zakona bo rešeno tudi financiranje vodnega gospodarstva. 

V razpravi je bilo nadalje poudarjeno, da bo 15% povišanje vodnega pri- 
spevka nedvomno vplivalo na porast cen nekaterih proizvodov in storitev. 
Izražen je bil pomislek o uvedbi 15% povišanja glede na odlok zveznega iz- 
vršnega sveta o zamrznitvi cen. 
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Pri podrobni obravnavi besedila predloga zakona komisija ni imela pri- 
pomb k amandmajema odbora republiškega zbora za urbanizem ter stano- 
vanjsko in komunalno gospodarstvo k 4. in 6. členu. 

Komisija je sprejela naslednja amandmaja: 
k 3. č 1 e n u : V prvem odstavku naj se v prvi vrsti beseda »prispevek« 

nadomesti z besedo »davek«. Sprememba je utemeljena, ker je v tem primeru 
mišljen davek, kot ga predvideva zakon o davkih občanov (osnutek), ki bo pred- 
vidoma sprejet v začetku prihodnjega leta-, ne pa prispevek, ki ga bodo kmetje 
plačevali za zdravstveno zavarovanje. 

k 9. členu : Zaradi večje jasnosti naj se v tretjem odstavku v drugi in 
tretji vrsti besedilo »plačujejo mesečno akontacijo do 25. v mesecu za nazaj« 
nadomesti z besedilom »plačujejo mesečno akontacijo za nazaj in sicer do 
25. v naslednjem mesecu«, zadnji stavek pa se spremeni tako, da se glasi: 
»Zavezancem, ki v letu 1971 niso bili dolžni plačevati vodnega prispevka, določi 
višino mesečne akontacije na podlagi njihove prijave zavod za vodno gospo- 
darstvo SR Slovenije z odločbo; zoper to odločbo je dovoljena pritožba na re- 
publiški sekretariat za urbanizem.« 

St.: 420-29/71 
Ljubljana, 17. 12. 1971 

Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin — z dne 16. 12. 1971, 
št. 420-29/71. 

Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 17. 12, 1971, 
št. 420-29/71. 

OSNUTEK ZAKONA 
o starostnem zavarovanju kmetov 

Prvi del 

1. člen 

S tem zakonom se uvaja obvezno starostno zavarovanje kmetov. 
Z obveznim starostnim zavarovanjem kmetov se določa minimalni krog 

kmetov-upravičencev in se le-tem zagotavlja minimalna pokojnina za starost 
(v nadaljnjem besedilu: starostna pokojnina). 

Ta zakon ureja tudi starostno zavarovanje kmetov borcev pred 9. 9. 1943 
oziroma 13. 10. 1943 ter prostovoljno razširjeno starostno zavarovanje kmetov. 

2. člen 

Kmetje-kooperanti so starostno zavarovani po predpisih o pokojninskem 
zavarovanju oseb v delovnem razmerju. 

Ce je za kmeta-kooperanta zaradi posebnih okoliščin (starost ipd-) to 
ugodneje, lahko namesto pokojninskega zavarovanja po prejšnjem odstavku 
izbere obvezno starostno zavarovanje kmetov; v tem primeru veljajo zanj 
glede starostnega zavarovanja enake obveznosti in pravice kot za ostale kmete 
po tem zakonu. 
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3. člen 

Kimetje se obvezno zavarujejo za pravico do starostne pokojnine po do- 
ločbah tega zakona in določbah splošnih aktov republiške skupnosti starost- 
nega zavarovanja kmetov. 

4. člen 

Obvezno starostno zavarovanje kmetov temelji na načelu solidarnosti zava- 
rovancev pri zbiranju sredstev in zagotavljanju pravic iz starostnega zavaro- 
vanja ter udeležbe družbenopolitičnih skupnosti pri kritju stroškov obveznega 
starostnega zavarovanja kmetov. 

' 5. člen 

Pravica do starostne pokojnine po . tem zakonu je osebna in neodtujljiva 
pravica, ki je ni mogoče dedovati; ta pravica ne more zastarati. 

Nihče ne sme vzeti, zmanjšati ali omejiti pravic, ki jih imajo zavarovane 
osebe po tem zakonu oziroma po splošnem aktu republiške skupnosti. 

Pravice iz starostnega zavarovanja kmetov lahko prenehajo samo v pri- 
merih, ki jih določa ta zakon; pravice zavarovancev, ki izhajajo iz splošnega 
akta republiške skupnosti, pa lahko prenehajo samo v primerih, ki jih določa 
splošni akt republiške skupnosti. 

6. člen 

Vsakemu zasebnemu kmečkemu gospodarstvu, (v nadaljnjem besedilu: 
kmetija) pripada v okviru obveznega starostnega zavarovanja kmetov samo 
ena pokojnina. 

7 . člen 

Starostno zavarovanje kmetov se organizira in izvaja po načelu samo- 
upravljanja zavarovancev v okviru republiške skupnosti starostnega zavaro- 
vanja kmetov (v nadaljnjem besedilu: republiška skupnost). 

V republiški skupnosti zavarovanci v mejah zakona samostojno določajo 
pravice in obveznosti iz starostnega zavarovanja kmetov, obseg pravic, pogoje 
in način ter sredstva, ki so potrebna za njihovo uveljavljanje. 

Zavarovanci v republiški skupnosti urejajo' medsebojna razmerja na samo- 
upravnih osnovah in določajo take oblike organizacije in odločanja, ki omo- 
gočajo na najbolj smotrn način kar najneposrednejšo udeležbo zavarovancev 
pri. zagotavljanju in izvajanju starostnega zavarovanja kmetov, pri določanju 
pravic in obveznosti iz starostnega zavarovanja ter pri ustvarjanju in krepitvi 
materialne osnove za zagotovitev in razširitev starostnega zavarovanja kmetov. 

8. člen 

Sredstva za financiranje obveznega starostnega zavarovanja kmetov se 
zagotavljajo: 

—'S prispevki zavarovancev-kmetov; 
—- s prispevkom družbenopolitičnih skupnosti. 

9. člen 

Republiška skupnost lahko vpelje prostovoljno razširjeno starostno zavaro- 
vanje kmetov (v nadaljnjem besedilu: razširjeno zavarovanje); s tem zavaro- 
vanjem se lahko določi širši krog pravic, kot jih zagotavlja obvezno zavarovanje 
oziroma se vanj lahko vključijo tudi osebe, ki niso zajete z obveznim starostnim 
zavarovanjem kmetov. 
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10. člen 

Sredstva, potrebna za kritje stroškov razširjenega zavarovanja, ki se ugo- 
tavljajo po zavarovalnih izračunih, se zagotavljajo izključno s prispevki za- 
varovancev-kmetov samih. 

11. člen 

Zavarovanci uveljavljajo pravice iz starostnega zavarovanja kmetov v 
breme republiške skupnosti na način, kot to določajo ta zakon in splošni akti 
republiške skupnosti. 

12. člen 

Ce pridobi zavarovanec pravico do dveh ali več pokojnin po tem zakonu, 
more uživati le eno od njih — po lastni izbiri. 

13. člen 

Denarni prejemki, iz starostnega zavarovanja kmetov, ki so že zapadli 
v plačilo, a so do smrti zavarovanca ostali neizplačani, se lahko podedujejo. 

Dragi dei 

OBVEZNO STAROSTNO ZAVAROVANJE KMETOV 

I. Splošne določbe 

14. člen 

Pravico do starostne pokojnine imajo osebe, ki so zavarovanci-kmetje po 
tem zakonu, ter osebe, ki so izenačene z zavarovanci-kmeti (v nadaljnjem 
besedilu: osebna pokojnina). 

Pravico do starostne pokojnine ima tudi zakonec osebe iz prejšnjega od- 
stavka (v nadaljnjem besedilu: družinska pokojnina). 

15. člen 

Pravico do starostne pokojnine pridobi zavarovana oseba (14. člen), če 
izpolnjuje v tem zakonu določene pogoje. 

2. Osebna pokojnina 

16. člen 

Za osebno pokojnino so zavarovani kmetje, ki imajo status zavarovancev- 
kmetov v smislu 16. člena zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih 
oblikah zdravstvenega varstva (Uradni list SRS, št. 26-147/70 — v nadaljnjem 
besedilu: zavarovanci), razen oseb iz drugega odstavka navedenega člena. 

Do osebne pokojnine je upravičen tudi tisti, ki je bil pred uvedbo sta- 
rostnega zavarovanja kmetov zavarovane po prejšnjem odstavku, pa mu je ta 
lastnost prenehala zaradi tega, ker je še pred uvedbo starostnega zavarovanja 
kmetov izročil svojo kmetijo osebi, ki ima ob uveljavitvi pravice do pokojnine 
lastnost zavarovanca po prejšnjem odstavku (v nadaljnjem besedilu: preu- 
žitkar). 
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17. člen 

Pravico do osebne pokojnine pridobi zavarovanec, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje: 

1. da ima do dneva uveljavljanja pravice do pokojnine vsaj 5 let lastnost 
zavarovanca; 

2. da je v zadnjih dvajsetih letih pred uveljavljanjem pravice do pokojnine 
najmanj deset let opravljal kmetijsko dejavnost kot svoj edini ali glavni poklic; 
kmetu borcu NOV pred 9. 9. 1943 oziroma pred 13. 10. 1943 se v to dobo 
všteva čas udeležbe v NOV v priznanem trajanju; 

3. da je dopolnil 65 let oziroma kmet-borec NOV pred 9. 9. 1943 oziroma 
pred 13. 10. 1943 — 60 let; 

4. da ob uveljavljanju pravice do pokojnine izroči svojo kmetijo osebi, 
ki postane s prevzemom kmetije zavarovanec v smislu 16. člena tega zakona. 
Zavarovanec pa lahko kmetijo izroči tudi prevzemniku, ki nima lastnosti 
zavarovanca po tem zakonu (kmet-delavec, organizacija združenega dela, ob- 
čine ipd.) ali jo sam še nadalje obdrži, če se prevzemnik kmetije oz. zavaro- 
vanec sam zaveže plačevati prispevek za obvezno starostno zavarovanje po 
določbah tega zakona. 

18. člen 

Pravico do osebne pokojnine ima preužitkar (drugi odstavek 16. člena), če: 
1. se preživlja izključno z izgovorjenim preužitkom, 
2. je ob uveljavljanju pravice do pokojnine dopolnil 65 let, 
3. je ob izročitvi posestva izpolnjeval pogoje iz 1. in 2. točke 17. člena. 

19. člen 

Osebna pokojnina znaša 250 din mesečno. 
Glede na razpoložljiva finančna sredstva lahko skupščina republiške skup- 

nosti in skupščina SR Slovenije sporazumno zvišata znesek iz prejšnjega 
odstavka. 

3. Družinska pokojnina 

20. člen 

Ob smrti zavarovanca oziroma preužitkarja je za družinsko pokojnino 
zavarovan njegov zakonec. 

21. člen 

Zakonec pridobi pravico do družinske pokojnine, ko dopolni starost 65 
let oziroma zakonec kmeta-borca NOV pred 9. 9. 1943 oziroma pred 13. 10. 1943, 
ko dopolni starost 60 let. 

1. če je bil umrli zakonec ob smrti uživalec osebne pokojnine po tem 
zakonu ali 

2. če je umrli zakonec ob smrti izpolnjeval pogoje za uveljavitev pravice 
do osebne pokojnine po tem zakonu. 

22. člen 

Pogoj izročitve kmetije oziroma obveznost plačevanja prispevka (4. točka 
17. člena) velja tudi za zakonca zavarovanca, ki uveljavlja pravico do družinske 
pokojnine, če je po smrti zavarovanca postal lastnik kmetije. 

70 
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23. člen 

Znesek družinske pokojnine je enak znesku osebne pokojnine. 

4. Varstveni dodatek kmetov-borcev 

24. člen 

Kmet-borec NOV, ki je stopil v narodnoosvobodilni boj oziroma začel 
aktivno in organizirano delati v narodnoosvobodilnem boju pred 9. septembrom 
1943 oziroma 13. oktobrom 1943 in ki ima priznan status borca NOV pred 9. 9. 
1943 oziroma 13. 10. 1943 (v nadaljnjem besedilu: kmet-borec), pridobi pravico 
do varstvenega dodatka, ko pridobi pravico do osebne pokojnine po tem 
zakonu: 

1. če je bil ob uveljavitvi pravice do osebne pokojnine lastnik kmetijskega 
zemljišča, čigar katastrski dohodek ne presega 800 din in nima niti on sam 
niti njegov zakonec nobenih prispevku in davku zavezanih dohodkov; 

2. če ne more uveljaviti pokojnine po drugih predpisih, ki Urejajo po- 
kojninsko in invalidsko zavarovanje. 

25. člen 

Znesek varstvenega dodatka se določa v določenem odstotku od razlike 
med vsakokratnim mejnim zneskom najnižjih pokojninskih prejemkov v pokoj- 
ninskem zavarovanju delavcev in minimalno pokojnino po tem zakonu. 

Ce kmet-borec zaradi obolelosti ni sposoben za delo, mu pripada varstveni 
dodatek v znesku, ki je enak razliki, sicer pa 90 % navedene razlike. 

Izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do varstvenega dodatka kot tudi 
za določitev njegove višine ugotavlja občinska skupščina oziroma organ, ki ga 
ona za to pooblasti, potem ko dobi mnenje pristojne organizacije zveze borcev 
NOV. 

Varstveni dodatek izplačuje organ, ki izplačuje minimalno pokojnino 
obenem s pokojnino. 

26. člen 

Zakonec kmeta-borca, ki je bil upravičen do varstvenega dodatka, pri- 
dobi ob njegovi smrti pravico do varstvenega dodatka, če je upravičen do 
družinske pokojnine in če je brez dohodkov za preživljanje. 

Zakoncu pripada varstveni dodatek v višini 80 % razlike med vsakokratnim 
mejnim zneskom najnižjih pokojninskih prejemkov in minimalno pokojnino. 

5. Stek pokojnin 

27. člen 

Ce je več oseb, ki živijo in delajo na isti kmetiji, hkrati upravičenih do 
pokojnine (osebne ali družinske) po tem zakonu, se v skladu z načelom, da ima 
vsaka kmetija pravico le do ene pokojnine, le-ta razdeli med vse upravičence 
po enakih delih, če se upravičenci drugače ne sporazumejo. 
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6. Usklajevanje pokojnin 

28. člen 

Skupščina SR Slovenije in skupščina republiške skupnosti sporazumno 
usklajujeta pokojnine po tem zakonu, razen pokojnin iz tretjega dela tega 
zakona z gibanjem življenjskih stroškov ter določata obseg in način usklaje- 
vanja ter vire sredstev, potrebnih za njegovo kritje. 

7. Financiranje 

29. člen 

Sredstva, potrebna za kritje izplačevanja pokojnin in drugih stroškov obvez- 
nega. starostnega zavarovanja kmetov, zagotavljajo zavarovanci-kmetje in 
družbenopolitične skupnosti po merilih, v obsegu in na način, kot to. določa 
ta zakon. 

a) Odmerjanje obveznosti kmetov-zavarovancev 

30. člen 

Zavarovanci po prvem odstavku 16. člena tega zakona (v nadaljnjem bese- 
dilu: zavezanec prispevka) prispevajo h kritju stroškov s tem, da plačujejo v 
sklad obveznega starostnega zavarovanja kmetov (v nadaljnjem besedilu: pri- 
spevek). 

Zavezanec prispevka plača prispevek v višini (znesku), ki mu je odmerjen 
po merilih in na način, kot to določa ta zakon, razen zavezancev po 39. členu 
tega zakona. 

Zavezanec prispevka po tem členu je tudi uživalec pokojnine, ki ob uvelja- 
vitvi pravice do pokojnine ne izroči kmetije po 4. točki 17. člena zakona. 

31. člen 

Ce zavarovanec po prvem odstavku 16. člena tega zakona ob uveljavitvi 
pravice do pokojnine ali pozneje med uživanjem pokojnine svojo kmetijo 
izroči deloma ali v celoti osebi, ki nima lastnosti zavarovanca (kmet-delavec, 
organizacija združenega dela, občina ipd.), je prevzemnik (v nadaljnjem bese- 
dilu: zavezanec prispevka-nezavarovanec) dolžan plačevati prispevek po me- 
rilih in v obsegu, kot to določa ta zakon. 

Ce je več oseb, ki so idealni lastniki prevzete kmetije ali če je več oseb 
prevzelo v naravi razdeljene dele kmetije, so vse te osebe zavezanci prispevka. 

Osebe iz prejšnjih odstavkov so zavezanci prispevka vse dotlej, dokler 
pokojnino po tem zakonu uživa nekdo na temelju prevzete kmetije. 

Prispevek tvorita: ^en 

— prispevek v določenem znesku, čigar višina je enaka za vse zavaro- 
vance (v nadaljnjem besedilu: enotni prispevek) ter 

— prispevek v določenem odstotku od odmerne osnove (v nadaljnjem bese- 
dilu: prispevek v odstotku). 
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33- člen 

Enotni prispevek predstavlja 75 % 0<i poprečnega letnega zneska stroškov 
obveznega starostnega zavarovanja na kmetijo. 

Poprečni letni znesek stroškov na kmetijo se izračuna tako, da se pred- 
videni letni stroški sklada delijo s številom zavezancev prispevka po 30. in 
31. členu tega zakona. 

34. člen 

Prispevek v odstotku se določa po stopnji (odstotku) od odmerne osnove. 
To stopnjo (odstotek) predstavlja tisti odstotek, ki pri katastrskem dohodku 
5000 din letno pokrije 25% poprečnega letnega zneska stroškov obveznega 
starostnega zavarovanja na posamezno kmetijo. 

Odmerno osnovo pri zavezancih prispevka (30. člen) sestavljajo vsi do- 
hodki zavarovanca in tistih članov njegovega gospodinjstva, ki so upravičeni 
do pokojnine po tem zakonu. 

Pri zavezancih prispevka-nezavarovancih (31. člen) tvori odmerno osnovo 
letni katastrski dohodek in dohodek iz gozda prevzete kmetije ali njenega dela. 

35. člen 

Prispevek zavarovancev (30. člen) in prevzemnikov kmetij (30. člen) se 
določi v letnem znesku ter se plačuje v enakih trimesečnih obrokih, ki zapadejo 
v plačilo vsakega prvega v trimesečju, plačani pa morajo bit v 45 dneh od 
dneva zapadlosti. 

Republiška skupnost lahko določi za posamezne kategorije zavarovancev 
(npr. za zavarovance s sezonskim dohodkom) drugačne roke zapadlosti in dru- 
gačen način plačevanja prispevka. 

Gled pobiranja in izterjevanja prispevka ter kazni zaradi nepravočasno 
plačanih prispevkov veljajo določbe, ki veljajo za prispevek za zdravstveno 
zavarovanje kmetov. 

36. člen 

Višino enotnega prispevka in stopnjo prispevka v odstotku določa re- 
publiška skupnost. 

37. člen 

Kmet-kooperant, ki je starostno zavarovan po predpisih o pokojninskem 
zavarovanju oseb v delovnem razmerju (1. odstavek 2. člena), ne plačuje pri- 
spevka zavarovancev po tem zakonu- 

b) Ugotavljanje obveznosti družbenopolitičnih skupnosti 

38. člen 

Družbenopolitične skupnosti s svojim prispevkom krijejo: 
1. razliko med odmerjenimi obveznostmi zavarovancev in dolžnim zne- 

skom (39. do 42. člen); 
2. izpad dohodkov sklada, do katerega pride zaradi neizpolnjenih ob- 

veznosti zavezancev prispevka (44. člen); 
3. računsko razliko po 45. členu tega zakona. 
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39. člen 

Občinska skupščina oziroma organ, ki ga ona pooblasti, določi tiste zava- 
rovance z območja občine, ki niso zmožni v celoti plačati prispevka, odmer- 
jenega po določbah 30. do 36. člena tega zakona, hkrati določi tudi, kolikšen 
del tega prispevka so glede na svoj ekonomski položaj zmožni plačevati (v 
nadaljnjem besedilu: dolžni znesek). 

Zavarovanci iz prvega odstavka so dolžni plačati prispevek samo v višini 
dolžnega zneska. 

(Okolnosti, ki so lahko razlog za zmanjšanje zavarovančeve obveznosti in 
za določitev dolžnega zneska po prejšnjem odstavku, so zlasti: 

— delovno in zdravstveno manj sposobni zavarovanci; 
— gospodarstva z večjim številom otrok do 15. leta in otroki na šolanju 

ter člani, starimi nad 65 let; 
— gospodarstva z manjšimi proizvodnimi zmogljivostmi in manjšim skup- 

nim dohodkom; 
—• gospodarstva, ki so zaradi slabih prometnih zvez in oddaljenosti od 

tržišča v posebno neugodnem položaju; 
— če bi plačilo prispevka spravilo v nevarnost nujno preživljanje zavaro- 

vanca in njegove družinske člane. 
Skupščina oziroma njen organ lahko zavarovanca tudi v celoti oprosti 

obveznosti plačati prispevek, če meni, da ga sploh ni zmožen plačati. 

40. člen 

Postopek za ugotavljanje zmožnosti plačevanja prispevka zavarovanca po 
prejšnjem členu se začne na pobudo občinske skupščine oziroma njenega organa 
in krajevne skupnosti ali pa na zahtevo prizadetega zavarovanca samega ozi- 
roma na zahtevo republiške skupnosti. 

41. člen 

Občinska skupščina zagotovi republiški skupnosti izplačilo razlike med 
dolžnim zneskom iz 39. člena tega zakona, in prispevkom zavarovanca, odmer- 
jenim po določbah 30- do 36. člena tega zakona (1. točka 38. člen). 

42. člen 

H kritju razlike med odmerjenim prispevkom in dolžnim zneskom iz 
prejšnjega člena prispeva pri tistih občinah, ki bi jim ti stroški glede na njihovo 
ekonomsko zmogljivost bili nesorazmerno veliko breme, tudi SR Slovenija v 
obsegu, da njen delež v kritju teh stroškov predstavlja dve tretjini celotne 
razlike med odmernim prispevkom in dolžnim zneskom na območju vseh 
občin SR Slovenije. 

Občine, h katerih kritju stroškov iz naslova te razlike prispeva repu- 
blika, kot tudi deleže republike, ki pripadajo posameznim občinam, določi izvršni 
svet skupščine SRS po naslednjih kriterijih: 

1. odstotek udeležbe kmečkega prebivalstva v skupnem prebivalstvu 
občine; 

2. sredstva občinskega proračuna poprečno na prebivalca občine; 
3. narodni dohodek na prebivalca občine; 
4. strukturo zavarovancev v občini po odmernih osnovah; 
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5. starostno strukturo kmečkih zavarovancev v občini; 
6. število uživalcev pokojnine po tem zakonu v občini. 
SR Slovenija svoj delež h kritju teh stroškov plačuje neposredno re- 

publiški skupnosti. 
43. člen 

Občina ima do zavarovanca-zavezanca prispevka, za katerega je plačala 
razliko po prejšnjem členu, terjatev v višini, ki jo -sama določi. Ta terjatev 
pa ne sme presegati zneska, ki ga je občina izplačala kot razliko po 41. členu. 

Za terjatev iz prejšnjega odstavka ima občina zastavno pravico na ne- 
premičninah zavarovanca-dolžnika. 

Pristojno zemljiško-knjižno sodišče vknjiži na predlog občinske skupščine 
zastavno pravico za njeno terjatev na zavarovančevih nepremičninah. 

Občinska skupščina lahko v celoti ali delno odstopi od svoje terjatve po 
prvem odstavku tega člena in predlaga izbris vknjižbe po prejšnjem odstavku- 

Občinska skupščina in zavarovanec-zavezanec prispevka se lahko tudi dru- 
gače dogovorita o kritju stroškov starostnega zavarovanja. 

44. člen 

Za neizpolnjene obveznosti po 2. točki 38. člena se šteje neplačan prispevek 
v višini odmere oziroma v višini dolžnega zneska, ki ga občinska davčna 
uprava ne izterja od zavezanca prispevka (zavarovanca in nezavarovanca). 

Razliko med plačanim oziroma izterjanim in neplačanim oziroma neiz- 
terjanim delom odmerjenega prispevka oziroma dolžnega zneska občinska skup- 
ščina sama zagotovi republiški skupnosti. 

45. člen 

SR Slovenija zagotovi republiški skupnosti razliko med zneskom dohod- 
kov, ki jih je v posameznem letu treba zbrati po finančnem načrtu, in zneskom 
dohodkov v višini prispevkov, odmerjenih zavarovancem in nezavarovancem 
po merilih in v obsegu, kot to določa ta zakon (računska razlika ■— 3. točka 
38. člena). 

SR Slovenija zagotovi republiški skupnosti tudi izdatke, kolikor so večji 
zaradi ugodnosti, ki jih ta zakon priznava kmetom-borcem NOV, in vse stroške 
v zvezi z varstvenim dodatkom, ki je po tem zakonu priznan kmetom-bor- 
cem NOV. 

Tretji del 

PROSTOVOLJNO RAZŠIRJENO 
STAROSTNO ZAVAROVANJE KMETOV 

46. člen 

S prostovoljnim razširjenim starostnim zavarovanjem (v nadaljnjem bese- 
dilu: razširjeno zavarovanje) lahko zavarovanci zavarujejo zase in za svoje dru- 
žinske člane pokojninske pravice prek okvira pravic, ki jim jih zagotavlja 
ta zakon, občani, ki po tem zakonu niso upravičeni do pokojnine, pa lahko 
zavarujejo sebi in svojim družinskim članom pokojnino. 
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47. člen 

Razširjeno zavarovanje uvede republiška skupnost, pri čemer lahko v 
okviru tega zavarovanja zlasti: 

— razširi krog upravičencev do starostne pokojnine tudi za osebe, ki 
opravljajo kmetijsko dejavnost, a niso zajete z obveznim starostnim zavaro- 
vanjem kmetov; 

— določi za posamezne oblike oziroma primere razširjenega starostnega 
zavarovanja pokojnine v zneskih, ki presegajo znesek, določen za obvezno 
zavarovanje; 

— uvede pravico do invalidske pokojnine ter določi višino in pogoje za 
njeno pridobitev. 

48. člen 

Z aktom republiške skupnosti, s katerim se uvaja razširjeno zavarovanje, 
se določijo: primera, za katere se lahko uvede zavarovanje, pravice, ki se za- 
gotavljajo za posamezne zavarovalne primere, pogoji za pridobitev teh pravic 
in obveznosti zavarovancev tega zavarovanja. 

49. člen 

Sredstva za kritje stroškov razširjenega zavarovanja zagotavljajo v celoti 
zavarovanci sami s svojimi prispevki. 

50. člen 

Pri določanju obsega razširjenega zavarovanja upošteva republiška skup- 
nost zahteve zavarovancev in njihovo ekonomsko zmogljivost tako, da dohodki 
zavarovanja, ustvarjeni z njihovim prispevkom, zagotavljajo kritje stroškov, 
predvidenih z zavarovalniškimi izračuni. 

51. člen 

prostovoljnega razširjenega starostnega zavarovanja tvorijo po- 
ta sredstva se vodijo ločeno od sklada obveznega starostnega 

Četrti del 

ORGANIZACIJA REPUBLIŠKE SKUPNOSTI 

52. člen 

Republiška skupnost je samoupravna organizacija zavarovancev na ob- 
močju SR Slovenije, v kateri zavarovanci zagotavljajo in določajo starostno 
zavarovanje kmetov. 

Republiška skupnost je pravna oseba. 

53. člen 

Republiško skupnost upravljajo zavarovanci neposredno in po skupščini, ki 
je najvišji organ upravljanja skupnosti. 

Sredstva 
seben sklad; 
zavarovanja. 
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54. člen 

Republiška skupnost ima svoj statut, ki določa zlasti: 
— organe upravljanja in njihove pristojnosti, 
—• notranjo organizacijo skupnosti, 
— način uveljavljanja pravic zavarovancev, 
— zadeve, o katerih odločajo zavarovanci neposredno in obliko tega od- 

ločanja (referendum, zbori zavarovancev ipd.), 
— vprašanja, ki se urejajo s splošnimi akti skupnosti; 
— odnos skupnosti do zavarovancev. 

55. člen 

Republiška skupnost zagotovi opravljanje strokovnih, finančnih in admini- 
strativnih zadev v zvezi z izvajanjem starostnega zavarovanja kmetov po tem 
zakonu tako, da organizira strokovno službo oziroma se za opravljanje teh 
zadev dogovori z ustrezno organizacijo združenega dela. 

Vprašanja iz prejšnjega odstavka uredi skupnost s statutom. 

56. člen 

Preden skupščina sprejme status, mora dati predlog statuta v izjavo za- 
varovancem ter sklepati o njihovih predlogih in pripombah k predlogu statuta 
kot tudi o predlogih in pripombah organizacij združenega dela s področja 
kmetijstva ter družbenopolitičnih skupnosti. 

Prehodne in končne določbe 

57. člen 

Obvezno starostno zavarovanje kmetov se uvede s 1. januarjem 1972. 

58. člen 

Upravičenci do starostne pokojnine kmetov po določbah drugega poglavja 
tega zakona lahko uveljavljajo pravico do starostne pokojnine: 

po 1. januarju 1973 — če so dopolnili starost 75 let;, 
po 1. januarju 1974 — če so dopolnili starost 70 let, 
po 1. januarju 1975 — vsi ostali upravičenci. 

59. člen 

Kmetje-borci, ki so upravičeni do varstvene pokojnine po tem zakonu, 
lahko uveljavljajo pravico do te pokojnine po 1. januarju 1973. 

60. člen 

Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov SR Slovenije izpelje 
postopek za ustanovitev republiške skupnosti starostnega zavarovanja kmetov 
po določbah ... do .. . člena zakona. 

Postopek iz prejšnjega odstavka mora (biti izpeljan najkasneje do 31. 
marca 1972. 
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61. člen 

Skupnost, ustanovljena po prejšnjem členu, izpelje volitve na podlagi 
statuta in drugih splošnih aktov najkasneje do ... 

62. člen 

Skupščina republiške skupnosti takoj začne postopek za sprejetje statuta 
in drugih splošnih aktov. 

Statut mora biti sprejet najkasneje do... 

63. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS, uporablja 
pa se od 1. 1. 1972 dalje. 

OBRAZLOŽITEV 

Uvod 

Skupna komisija republiškega, gospodarskega in socialno-zdravstvenega 
zbora za proučitev sistema zdravstvenega varstva ter zdravstvenega, pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja (v nadaljnjem,: skupna komisija) je 
meseca marca letos izdelala in predložila »Predlog izhodišč za uvedbo starost- 
nega zavarovanja kmetov«. V skupščinski razpravi v začetku julija letos so 
poslanci republiškega in socialno-zdravstvenega zbora sklenili, da se da iz- 
hodišča in teze za uvedbo starostnega zavarovanja kmetov v javno razpravo, 
ki naj traja do 15. oktobra 1971, osnutek zakona pa naj bi bil pripravljen do 
konca oktobra 1971. 

Osnutek zakona temelji na načelih, ki jih vsebujejo izhodišča in teze za 
uvedbo starostnega zavarovanja kmetov, s tem da upošteva pripombe zborov 
in njihovih odborov skupščine SRS in izvršnega sveta SRS, ki so obravnavali 
izhodišča in teze, dalje upošteva predlog republiškega odbora zveze združenj 
borcev NOV SRS in komisije za vprašanja borcev NOV skupščine SRS glede 
varstvenega dodatka kmetov-borcev z določenimi modalitetami. 

V osnutku zakona so delno upoštevane tudi pripombe in stališča pred- 
sedstva in izvršilnega odbora rep-ubliške konference SZDL Slovenije, sprejeta 
na osnovi javne razprave, ter deloma tudi pripombe zveze skupnosti zdravstve- 
nega zavarovanja kmetov SRS. Kolikor pa njihove pripombe niso vnesene v 
osnutek zakona, so v tej obrazložitvi navedeni razlogi, zakaj niso. 

Osnutek zakona je izpolnjen tudi po pripombah in stališčih, ki so bila 
sprejeta na seji skupne komisije republiškega, gospodarskega in socialno- 
zdravstvenega zbora za proučitev sistema zdravstvenega varstva ter zdrav- 
stvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, odbora za socialno poli- 
tiko in zdravstvo republiškega zbora in odbora za invalidsko-pokojninsko 
zavarovanje in invalidsko varstvo socialno-zdravstvenega zbora dne 2. 11. 
1971, ki so ta osnutek obravnavali. 

Upoštevaje vse te pripombe in stališča, so določbe osnutka zakona v pri- 
merjavi s tezami nekoliko razširjene in dopolnjene oziroma podrobneje ob- 
delane in izdelane. 
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I. TEMELJNE DOLOČBE (NAČELA) 

1. Starostno zavarovanje kmetov se po osnutku .zakona deli v dva dela, 
in to: v »obvezno« in »prostovoljno razširjeno«. 

Uvedba »obveznega« zavarovanja ima zlasti dvojni smoter: 
— da se vsem kmetom zagotovi ob ostarelosti neko minimalno varstvo 

v obliki določene »pokojnine«, ki pa niti po svoji veličini niti po svoji funkciji 
ni prava pokojnina, temveč neke vrste preživnina; 

— start (zametek) za nastanek in razvoj pravega zavarovanja kmetov za 
starost in invalidnost. 

Glede na to »obvezno« zavarovanje ni zavarovanje v pravem pomenu 
te besede, temveč bolj posebna oblika socialnega varstva kmetov za starost. 

Na temeljih, ki bi jih ustvarilo »obvezno«, naj bi pravo zavarovanje v 
perspektivi nastajalo in se razvijalo — seveda postopno po sklepih samouprave 
same — v skladu z rastjo ekonomske moči kmetov in vzbuditvijo interesa 
kmetov samih za to zavarovanje^ 

Prav zaradi tega je v obveznem zavarovanju po osnutku zakona predvidena 
finančna intervencija družbenopolitičnih skupnosti. 

Obratno pa »prostovoljno razširjeno« zavarovanje temelji na čistem načelu 
samofinanciranja v pokrivanju stroškov za to zavarovanje. 

2. Po osnutku zakona naj bi bih kmetje-borci v obveznem zavarovanju 
v enakem položaju kot drugi kmetje, s tem da bi že pri starosti 60 let pri- 
dobili pravico do minimalne pokojnine. 

Poleg tega pa naj bi kmetje-borci na račun sredstev republike imeli pravico 
do varstvenega dodatka. 

Vštevši varstveni dodatek bi za- kmeta-borca minimalna pokojnina bila 
višja kot za druge kmete, ker bi bila to vsota minimalne pokojnine (250 din) 
in zneska varstvenega dodatka. 

3. Kmetje-kooperanti naj bi pod pogoji, ki jih bo določil pripravljajoči 
se zakon o združevanju kmetov v zadruge, organizacije združenega dela in v 
pogodbene skupnosti (v nadaljnjem: zakon o združevanju kmetov), imeli 
pravico do zavarovanja v delavskem pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Zavarovanje kmetov-kooperantov v delavskem pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju naj bi se uredilo v zakonu o tem zavarovanju; v tem zava- 
rovanju bi seveda bili glede pravic in obveznosti izenačeni z delavci. Pri tem 
pa bi seveda zakon o tem zavarovanju moral izhajati iz določb zakona o zdru- 
ževanju; to velja zlasti za to, kaj bo podlaga za odmero pravic in obveznosti; 
dalje bo moral ta zakon urediti, katera obdobja se vštejejo v pokojninsko 
dobo, idalje vprašanje odkupa dobe ipd. 

Osnutek zakona predpostavlja, da bi kmetje-kooperanti po zakonu o 
združevanju kmetov imeli pravico do zavarovanja v delavskem pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju, ne pa tudi dolžnosti, biti zavarovani v tem zava- 
rovanju. Tako naj bi kmet-kooperant imel pravico do izbire: ali se zavaruje 
v delavskem zavarovanju ali po zakonu o starostnem zavarovanju. 

Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja predlaga, naj bodo kmetje- 
kooperanti oproščeni dajatev za starostno zavarovanje kmetov. 

K temu predlogu pripominjamo: 
Kmet-kooperant, ki se bo vključil v delavsko zavarovanje, za svoje zava- 

rovanje ne bo plačeval nobenega prispevka po tem osnutku zakona. Ce pa bo 
na njegovem posestvu uživalec pokojnine, upravičen po osnutku zakona, pa 
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bo moral seveda plačevati prispevek za starostno zavarovanje kmetov — toda 
ne za sebe, temveč zato, ker je na njegovem posestvu uživalec pokojnine. 

II. KROG ZAVAROVANIH OSEB 

1. a) Upravičenci do osebne pokojnine so po osnutku zakona dvojni, in to: 
— kmetje, ki imajo v zdravstvenem zavarovanju kmetov status zavaro- 

vanca-zavezanca (plačnika) prispevka: to so tisti, ki so navedeni v prvem 
odstavku 16. člena zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah 
zdravstvenega varstva (v nadaljnjem: zakon o zdravstvenem zavarovanju). 
Ker je ta lastnost zavarovanca opredeljena v cit. členu zakona in ker je 
definicija te lastnosti zelo obširna, se osnutek zakona samo sklicuje na cit. 16. 
člen zakona o zdravstvenem zavarovanju. 

To so glavni upravičenci do osebne pokojnine. Praktično je to vsako- 
kratni lastnik kmetijskega posestva. 

— poleg njega je po osnutku zakona upravičenec do osebne pokojnine še 
preužitkar na posestvu zavarovanca iz prve alinee, ki je.pred uvedbo starost- 
nega zavarovanja sicer tudi bil lastnik - kmetijskega 'posestva, ob uvedbi 
pa ni več, ker je izročil posestvo nasledniku, sam pa postal preužitkar. 

Z izrazom »preužitkar« se po osnutku zakona razume tako tiste, ki so si ob 
predaji glavnine posestva (kmetije) pridržali del kmetijskega zemljišča ali 
gozda, kot tiste, ki tega niso storili. 

b) Do družinske pokojnine pa je upravičen samo zakonec umrlega oseb- 
nega upravičenca. 

2. Predsedstvo in izvršilni odbor republiške konference SZDL predlagata, 
naj bi se med upravičence — torej v krog zavarovanih oseb — vneslo tudi 
100'% invalide v kmetijstvu zaradi poškodb pri kmečkem delu in invalidske 
kmečke otroke. 

Osnutek zakona - te zahteve ne sprejema, ker ne razpolagamo s podatki 
o tem, koliko je takih oseb, in zato torej ni mogoče niti orientacijsko oceniti, 
kolikšna sredstva bi bila potrebna za kritje teh izdatkov. 

Že ob sedanjem ozkem krogu zavarovanih oseb je poglaviten in najbolj 
pereč finančni problem, saj so ravno omejene finančne možnosti praktično 
edini razlog za omejevanje višine pokojnine ostarelim kmetom. 

V tem zakonu gre za to, da rešimo zavarovanje kmetov za starost. Pro- 
blematika invalidov in invalidnih otrok pa spada v problematiko invalidskega 
zavarovanja. 

Pripomniti je, da tudi zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov 
meni, da bi bilo glede na finančno stanje samega kmeta težko sprejeti predlog 
za širjenje kroga zavarovancev in da je zato potrebno te predloge proučiti 
in sprejeti v naslednji fazi izvajanja zakona o starostnem zavarovanju kmetov. 

III. IZROČITEV POSESTVA KOT POGOJ ZA PRIDOBITEV 
PRAVICE DO POKOJNINE 

1. V 17. členu osnutka zakona je kot pravilo predvideno, da bi kmet lahko 
uveljavil pravico do pokojnine pod pogojem, če ob uveljavljanju te pravice 
izroči posestvo svojemu nasledniku. 
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Namen tega pogoja je dvojen: 
— da se skladu zagotovi in zadrži poglaviten vir dohodkov za financiranje. 

Izročitev posestva takšnemu nasledniku namreč avtomatsko1 zagotavlja tudi 
vir dohodkov skladu, ker takšen prevzemnik posestva avtomatsko postane 
tudi zavezanec-plačnik prispevka. Če se namreč ne zagotovi virov dohodkov, 
bo sklad ostal brez kritja in ne bo mogel izplačevati pokojnin. 

— naj bi na kmetijah čimprej prevzeli gospodarstvo mlajši kmetje. 
Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov temu pogoju odločno 

nasprotuje. Tudi SZDL v svojih stališčih na osnovi javne razprave ugotavlja, 
naj se ta pogoj ponovno prouči. 

Razlogi, zaradi katerih naj bi bil ta pogoj nesprejemljiv, so bih zlasti: 
a) Ostareli kmetje nasprotujejo zgodnji izročitvi posestva, ker se boje, 

da z izročitvijo posestva izgube pomembno osnovo svoje eksistence za starost; 
tega se boje tudi zato, ker nizek znesek pokojnine ne more nadomestiti eksi- 
stence, ki jo omogoča posestvo samo. 

b) Da pogoj ni v skladu s sistemom dedovanja. 
c) Da bo pogoj pospeševal drobitev kmetijskega posestva in razslojevanje 

(prenos kmetijskega posestva na nekmete). 
č) Da pogoj zmanjšuje prometno vrednost kmetijskega posestva. 
d) Da je pogoj protiustaven, ker prisiljuje kmeta k obvezni izročitvi 

posestva. 
2. Osnutek zakona predpostavlja zgoraj opisane .pomisleke in zato pred- 

videva: Upravičenec lahko uveljavlja pokojnino tudi v primeru, da ne izroči 
posestva, vendar mora v tem primeru: 

— še dalje plačevati prispevek (kmet torej prejema pokojnino in plačuje 
prispevek); 

— nekdo drug (kmet-delavec, delovna organizacija, občina, zakupnik itd.) 
prevzeti obveznost za plačilo prispevka. Uživalec pokojnine pa prispevka ne 
plačuje. 

Druga možnost sicer zagotavlja vir dohodkov skladu, ne pospešuje pa pre- 
vzema kmetij po mlajših kmečkih gospodarjih. 

Končno je v osnutku zakona navedena še tretja alternativa, namreč ta, 
da izročitev posestva sploh ne bi bila pogoj za pravico do pokojnine. 

IV. VALORIZACIJA POKOJNIN 

V osnutku zakona sta predvidena dva načina za povečevanje zneska po- 
kojnin in to: skupščina SRS in skupščina republiške skupnosti 

—• lahko glede na razpoložljiva sredstva zvišata znesek pokojnine (250 din); 
— usklajujeta znesek pokojnine po gibanju življenjskih stroškov, določita 

obseg in način -usklajevanja ter vire sredstev, potrebnih za njegovo kritje. 
SZDL predlaga, naj bi se po gibanju življenjskih stroškov znesek pokojnine 

valoriziral že pri prvem izplačilu — praktično to pomeni že leta 1973. 
Osnutek zakona ne uzakonjuje dodatne valorizacije, ker je to prepuščeno 

skupščini SRS in skupščini republiške skupnosti. 
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V. VŠTEVANJE DOBE V DOBO ZAVAROVANJA 

SZDL in zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov navajata, da 
bo uvedba starostnega zavarovanja kmetov privedla do prehajanja zavaro- 
vancev iz enega v drugo zavarovanje in da naj se zato prouči način in pogoje 
za uveljavitev teh možnosti. 

Ce naj se neka doba ali dejavnost všteva v dobo, kolikor ta vpliva na 
pravico iz starostnega zavarovanja kmetov, naj o tem odloča skupnost sama. 

V koliko naj se neka doba ali dejavnost všteva v pokojninsko dobo v 
delavskem zavarovanju (npr. vštevanje dobe samostojnega kmetovanja ko- 
operantu pred vključitvijo v kooperacijo) in obračunavanje med skladi, pa naj 
ureja bodoči zakon o pokojninskem zavarovanju. 

FINANCIRANJE 

Uvod 

V javtni razpravi so bile številne zahteve za večji znesek pokojnine, za 
večji krog upravičencev in ugodnejše pogoje za pravico do pokojnine. Obenem 
pa so diskutanti zatrjevali, da kmetje še ne zmorejo bremena, ki naj bi ga 
nosili za po osnutku predvideni obseg pravic, in da je zaradi tega stvar družbe, 
da zagotovi vire dohodkov, kolikor stroški presegajo zmogljivost kmetov. 

Osnutek zakona poskuša obseg pravic in pogoje zanje v obveznem zava- 
rovanju uskladiti z zmogljivostjo tako družbenopolitičnih skupnosti kot zava- 
rovancev samih. Pa tudi za uveljavitev majhnega obsega pravic v omejenih 
ekonomskih možnostih bodo potrebni veliki napori — vse z namenom, da se 
vendarle dokopljemo do uveljavitve starostnega zavarovanja kmetov, ker je 
to vendarle eden od pomembnih dejavnikov za napredek kmetijstva. Pred- 
lagatelj meni, da s tem uresničuje že omenjeno stališče konference ZKS. 

Ce predlagatelj ne more sprejeti vseh zahtev, ini razlog v tem, da bi pred- 
lagatelj teh zahtev ne smatral za upravičene, temveč v tem, da zahteve spre- 
jema v obsegu, v katerem meni, da jih je mogoče financirati, da je to v skladu 
z zmogljivostjo obeh glavnih financerjev. 

V tezah je rečeno, da dve tretjini stroškov krijejo s svojimi prispevki 
zavarovanci-kmetje, eno tretjino pa družbenopolitične skupnosti (republika in 
občine) s svojimi prispevki. 

V javni razpravi je bila postavljena zahteva, naj bi zavarovanci krili polo- 
vico, družba pa polovico stroškov. 

Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov zahteva, naj bi vsaj 
v začetku družbenopolitične skupnosti s svojim prispevkom krile polovico 
skupnih stroškov. Tudi SZDL podpira zahtevo, naj družba prispeva v sklad 
več, kot je predvideno v tezah, s tem da bi njen prispevek ne presegal 50®/» 
celotnih stroškov. Tudi skupna komisija se je opredelila za to stališče. 

Osnutek zakona gradi sistem financiranja na naslednjih predpostavkah: 
a) Kmetje prispevajo toliko, kolikor dopušča njihova ekonomska zmoglji- 

vost, nad to zmogljivostjo pa družbenopolitične skupnosti. 
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b) Izhodišče za zmogljivost kmetov so kmetje s 5000 in več katastrskega 
dohodka. Ti bi bili praviloma (izjeme so torej možne) sposobni izpolnjevati 
odmerjene obveznosti. Njihova ekonomska sposobnost je podlaga za določitev 
meril, po katerih bi se odmerjale obveznosti vseh zavarovancev. 

c) Prispevki družbenopolitičnih skupnosti se ne. določa jo s fiksnimi zneski 
(odstotki od skupnih stroškov), temveč po tem, kaj morajo pokriti s svojim pri- 
spevkom, in s tem, da osnutek zakona določa kriterije in postopek, kdaj in koliko 
stroški presegajo zmogljivosti kmetov. 

Danes ni mogoče točno oceniti, koliko bo po omenjenih kriterijih in 
postopku ugotovljeno, da stroški presegajo zmogljivost kmetov. To bo znano 
šele potem, ko bo ta ugotovitev opravljena na terenu. 

Kvantifikacija globalnega razmerja med obema financerjema in način ter 
razlogi nastanka tega razmerja so prikazani v prilogi I in II tč. 4 in 5. 

VI. INSTRUMENTI ZA ODMERJANJE OBVEZNOSTI 
KMETOV-ZA VAROVANCEV 

1. Merila (oblike prispevka in način določanja stopnje) 
Vsakemu zavarovancu se kot njegova odmerjena obveznost naloži, da 

plača 
— določen (fiksen — za vse enak) znesek kot pavšalni prispevek in 
— prispevek v določenem odstotku od njegove (individualne) odmerne 

osnove (njegovih dohodkov). 
Znesek pavšalnega prispevka predstavlja 75 °/o poprečnega zneska letnih 

stroškov za gospodarstvo, medtem ko naj 25'% poprečnega zneska predstavlja 
prispevek v odstotku od odmerne osnove. 

Podlaga za določanje stopnje prispevka v odstotku je katastrski dohodek 
5000 din. Prav pri tem katastrskem dohodku je skupni prispevek (pavšal in 
prispevek v odstotku) ravno v razmerju 75 : 25. Pri višjem ali nižjem katastr- 
skem dohodku prispevek, v odstotku predstavlja nekaj več ali manj kot 25'% 
poprečnega letnega zneska. 

2. Načelo solidarnosti 
Razmerje med pavšalnim prispevkom in prispevkom v odstotku (75 : 25) 

pomeni: 
— S pavšalom se ekonomsko šibkim odmerja več, ekonomsko močnejšim 

pa manj, kot to ustreza njihovi ekonomski moči, kar torej krši načelo soli- 
darnosti : kdor ima več, naj več prispeva. 

— S prispevkom v odstotku od odmerne osnove prispeva ekonomsko 
močnejši nekaj več kot ekonomsko šibkejši, kar pa je v skladu z načelom 
solidarnosti. 

— Načelo solidarnosti je po osnutku zakona silno omejeno, saj deluje 
samo v mejah ene četrtine stroškov. 

Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov zahteva, naj bi zakon 
določil, da obremenitev ne sme presegati ene tretjine pričakovane pravice. 

Ce bi sprejeli zahtevo zveze, bi to pomenilo, da bi vsi zavarovanci, katerih 
odmerna osnova presega 5000 din katastrskega dohodka, prispevali največ 1000 
din.. To bi pomenilo, da za vse te zavarovance ne velja načelo solidarnosti, za 
zavarovance pod 5000 ka:tastrskega dohodka pa bi to načelo veljalo. 
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Ce bi sprejeli zahtevo, zveze, potem verjetno tudi s polovično , udeležbo 
družbenopolitičnih skupnosti ne bi pokrili predvidenih izdatkov. 

Zahteva zveze bi bila tudi v nasprotju s stališčem SZDL, ki se zavzema, 
da se načelo solidarnosti med kmeti-zavarovanci v celoti uresniči. 

Takšna zahteva zveze tudi ni v skladu z načelom delavskega pokojninskega 
zavarovanja. 

Ugotavljamo pa, da je načelo solidarnosti po osnutku zakona neprimerno 
bolj omejeno kot v delavskem, pokojninskem zavarovanju. To povsem iz na- 
slednjih razlogov: 

— obvezno zavarovanje po osnutku zakona še ni pravo pokojninsko za- 
varovanje; 

— socialni element je tako močno navzoč, da terja izdatno družbeno inter- 
vencijo, ki pokriva polovico stroškov;' 

— odmerna' osnova (dohodki) je še vedno katastrski dohodek, ki pa ni 
resnični izraz ekonomske moči; od tod potreba, da 75% prispevka predstavlja 
pavšal. 

Ce vse to združimo, lahko ugotovimo, da po osnutku zakona načelo soli- 
darnosti (kdor ima več, naj več prispeva) med kmeti-zavarovanci deluje samo 
v mejah 14—16'% vseh stroškov. Kar bo obremenjevalo okoli 14'% zava- 
rovancev. 

V teh mejah bi okoli 11 600 zavarovancev po načelu solidarnosti (to je po 
stopnji 5 l0/o od odmerne osnove) prispevalo 4,6 mio več, kot če bi bil celoten 
prispevek pavšal (11 600 X 1000 je 11,6 mio, 11 600 X.750 din plus 5'°/o od od- 
merne osnove 75 mio je skupaj 16,2 mio — razlika 4,6 mio). 

3. Odmerna osnova 
a) Po osnutku zakona so kot osnova, od katere se plačuje prispevek, 

predvideni, vsi dohodki zavarovanca in upravičencev do pokojnine, tj. zakonca, 
preužitkarja in njegovega zakonca, ne pa tudi drugih članov gospodinjstva. 

Odmerna osnova je sicer po osnutku zakona predviden dohodek, ker le-ta 
izraža dejanske odnose o gospodarski moči in zmogljivosti kmeta, ki naj bo tudi 
podlaga za njegovo obremenjevanje. 

Toda načelo dohodka kot odmerne osnove bo možno uresničiti šele potem, 
ko bo uzakonjen sistem dohodka za vse občane in metodologija za zajemanje 
in ugotavljanje dohodka. Do uzakonitve sistema dohodka pa bo treba še vedno 
— kot doslej — upoštevati za odmerno osnovo katastrski dohodek. Na sistem 
dohodka kot odmerne osnove bi zato mogli prehajati postopoma. 

Glede na dejstvo, da danes nimamo nobenih podatkov o dohodkih kme- 
tov-zavarovancev, so tudi izračuni za obremenjevanje in prikaz obremenjevanja 
izdelani na podlagi katastrskega dohodka.. 

b) Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov meni, da bi bilo 
treba izdatke za starostno zavarovanje kmetov upoštevati pri odmeri davkov 
kmetov-zavarovancev. 

c) Zveza, kritično ocenjuje predlog v osnutku zakona, da je odmerna 
osnova pri zavarovancih drugačna kot pri kmetih, ki niso zavarovanci sta- 
rostnega zavarovanja kmetov. Tako je po osnutku zakona za kmeta-zavaro- 
vanca odmerna osnova: vsi dohodki (torej ne le katastrski dohodek.in dohodek 
iz gozda) in to vsi dohodki zavarovanca in tistih članov njegovega gospo- 
dinjstva, ki so upravičenci do pokojnine. Za kmeta-nezavarovanca pa je po 
osnutku odmerna osnova samo katastrski dohodek in dohodek iz gozda — torej 
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ne vsi dohodki — pa še to samo njegov katastrski dohodek in dohodek iz gozda 
— ne pa tudi dohodki članov njegovega gospodinjstva. 

Zakon le zaradi zagotovitve virov dohodkov skladov uzakonjuje ta pri- 
spevek kot breme posestva, ker bi sicer — če bi prispevek ne bil tudi breme 
posestva — bilo možno — če bi bil prispevek samo osebna obveznost — 
znebiti se te osebne obveznosti s tem, da se posestvo prenese na kmeta- 
nezavarovanca. Zato je kmet-nezavarovanec dolžan plačevati ta prispevek ne 
kot osebno obveznost, temveč kot obveznost posestva. 

Glede na tako lastnost prispevka je pri kmetih-nezavarovancih možno 
kot odmerno osnovo vzeti samo posestvo (oz. katastrski dohodek in dohodek 
iz gozda), ne pa tudi drugih dohodkov kmeta-nezavarovanca, ki jih ima iz 
drugega naslova, ne pa iz posestva (npr. iz delovnega razmerja). 

Se manj pa je možno v odmerno osnovo pri kmetih-nezavarovancih všteti 
dohodek članov gospodinjstva kmeta-nezavarovanca, ker sploh nimajo nobene 
pravice iz starostnega zavarovanja kmetov. 

Obremenitev posestva kmeta-nezavarovanca s prispevkom za starostno za- 
varovanje kmetov nikakor ni »izenačenje obremenitve zemlje« kmeta-zavaro^ 
vanca in kmeta-nezavarovanca, ker je to stvar drugih instrumentov — ne pa 
prispevka za starostno zavarovanje kmetov. 

4. Zavezanci-plačniki prispevka — nosilci bremen 
Po osnutku zakona je zavezanec-plačniik prispevka in praviloma tudi upra- 

vičenec vsakokratni lastnik kmetijskega posestva. 
Uživalec pokojnine praviloma ne plačuje nobenega prispevka: plačuje 

ga le izjemoma, to je tedaj, ko uveljavlja pokojnino, ne da bi hkrati tudi 
izročil posestvo nasledniku. 

Izjemoma pa je zavezanec prispevka tudi tisti, ki je prevzel posestvo, na 
katerem je nekdo uživalec pokojnine, pa sam ne postane zavarovanec-upravi- 
čenec do pokojnine — seveda pa je ta zavezanec prispevka le toliko časa, dokler 
to posestvo bremeni ta pokojnina (dokler živi uživalec pokojnine). Recimo: 
Posestvo, katerega lastnik postane uživalec pokojnine, prevzame sin, ki je 
zaposlen v tovarni, ali delovna organizacija ah občina. Sin, delovna organiza- 
cija in občina seveda v tem primeru ne postanejo zavarovanci starostnega 
zavarovanja kmetov, vendar plačujejo prispevek, dokler bivši lastnik uživa 
pokojnino. 

Namen, da tak prevzemnik posestva mora plačevati prispevek, je v tem, 
da se zagotovi vir dohodkov za pokrivanje izdatkov; če takemu prevzemniku 
ne bi naložili te obveznosti, bi s prenosom kmetijskih posestev na nekmete 
postopoma tako izpadali dohodki, da bi kratko malo ne bilo kritja za izpla- 
čevanje pokojnin. 

Drugi razlog za takšno izjemno obveznost je v tem, da sta upravičenost 
in uživanje pokojnine vezana s posestvom tako, da je pokojnina »zakonsko 
breme« posestva. Ce pa je to takšno breme posestva, mora prevzemnik posestva 
prevzeti ne le aktiva, temveč tudi pasiva — obveznost plačevanja prispevka. 

V zvezi s tem se izraža pomislek, da bo to stimuliralo prenos posestva 
na nekmete oziroma drobljenje kmečke posesti (razslojevanje kmečkega prebi- 
valstva), češ da se bo prevzemniku splačalo plačevati prispevek 1000 din, ker 
bo preužitkarju (ki je breme posestva) zagotovljena trikrat večja pokojnina 
(3000 din). Ne izključujemo tudi takih interesentov; toda neprimerno bolj bi 
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stimulirali to drobljenje, če bi prevzemnik posestva ne prevzel nobenega bre- 
mena za pokojnino preužitkarja. 

5. Dokladni sistem 
Znano je, da se v financiranju socialnega zavarovanja pojavlja več 

sistemov pokrivanja izdatkov (kapitalni, dokladni, mešani). 
V delavskem pokojninskem zavarovanju velja pri nas čisti dokladni sistem. 

Aktivni zavarovanci (tisti, ki še niso upravičeni uveljavljati pokojnino) pla- 
čujejo prispevke v sklad tako, da se iz prispevkov aktivnih zavarovancev pla- 
čujejo pokojnine upokojencev. 

Pomembno pri dokladnem sistemu za aktivnega zavarovanca je to, da s 
svojimi prispevki pokriva pokojnine že upokojenih, sebi pa s tem pridobiva in 
zagotavlja pravico, da bodo njegovi nasledniki s svojimi prispevki pokrivali 
njegovo bodočo pokojnino. 

Po osnutku zakona naj dokladni sistem velja tudi v obveznem starostnem 
zavarovanju kmetov. 

VII. INSTRUMENTI ZA UGOTAVLJANJE OBVEZNOSTI 
DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI 

1. Razlika med odmerjenim prispevkom in dolžnim zneskom 
Poglavitna obveznost družbenopolitičnih skupnosti in s tem največji del 

njihove obveznosti je v tem, da s svojim prispevkom pokrivajo tisti del ob- 
veznosti, ki so odmerjene zavarovancem, ki jih pa ti ne zmorejo. 

Po osnutku zakona velja načelo, da se vsem kmetom-zavarovancem ne 
glede na njihovo gospodarsko zmogljivost, njihove obveznosti odmerijo po 
enotnih merilih (pavšalni prispevek in prispevek v odstotku). 

Ko so vsem zavarovancem na ta način odmerjene njihove individualne 
obveznosti, se začne ugotavljanje, koliko od te odmerjene obveznosti posa- 
mezni zavarovanci glede na svojo gospodarsko zmogljivost zmorejo; tisti del 
te odmerjene obveznosti zavarovancev, ki ga zavarovanci ne zmorejo', pred- 
stavlja obveznost družbenopolitičnih skupnosti — pokrivajo torej te skupnosti. 
Osnutek zakona določa kriterije za ugotavljanje te zmogljivosti, konkretno 
pa to ugotavljajo občinske skupščine oziroma organi, ki jih te določijo. 

To obveznost družbenopolitičnih skupnosti v nadaljnjem kratko poimenu- 
jemo »razlika med odmerjenim prispevkom in dolžnim zneskom-«. 

Predlagatelj ocenjuje, da večina zavarovancev ne bo zmogla prispevati 
toliko, kot jim bo odmerjen njihov prispevek po določenih merilih in osnovah. 

Koliko manj bodo prispevali ti zavarovanci, kateri zavarovanci ne bodo 
zmogli plačati prispevka in kolik del (zneski) tega prispevka bodo zmogli 
oziroma ne bodo zmogli plačati, bodo od primera do primera ugotavljale ob- 
činske skupščine oziroma organi, ki jih bodo za to pooblastile. 

Razlika med odmerjenim prispevkom in dolžnim zneskom bo pri vsakem 
posameznem zavarovancu zelo različna, odvisno od njegovega socialnega in 
ekonomskega položaja. 

Seštevek teh razlik vseh zavarovancev na območju občine pomeni izpad 
dohodkov sklada na območju posamezne občine. Seštevek teh razlik z območja 
vseh občin na teritoriju SR Slovenije pa pomeni izpad dohodkov sklada na 
območju SR Slovenije. 
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Ta oblika družbene pomoči gre sarno v korist socialno šibkejših kmetov. 
Računsko je nastanek in obseg razlike med odmerjenim prispevkom in 

dolžnim zneskom v globalu (v merilu republike) prikazan v prilogi I in II pod 
točko 4 b. 

2. Izpad dohodkov zaradi neizterjanih prispevkov zavarovancev 
Druga obveznost družbenopolitičnih skupnosti naj bi po osnutku zakona 

bila v tem, da krijejo izpad dohodkov sklada, do katerega pride zaradi ne- 
plačanih prispevkov. zavarovancev. 

Gre namreč za naslednji problem: Iz izkušenj v zdravstvenem zavarovanju 
kmetov vemo, da prispevki zavarovancev niso izterjani (dejansko plačani) v 
tisti višini, v kateri so odmerjeni, kar seveda pomeni pomemben izpad do- 
hodkov skladov. Kot kaže praksa, je dejansko plačanih od 85 '°/o do 93% 
odmerjenih prispevkov. 

Ta izpad naj bi krile družbenopolitične skupnosti, prvič, ker je družba s 
tem, da izdaja zakon, odgovorna, da se zaradi izpada dohodkov ne ogrozi sam 
sistem; drugič pa zato-, ker so upravni organi (občinske davčne uprave) za- 
dolženi in odgovorni za izterjavo. 

Po teh izkušnjah iz zdravstvenega zavarovanja predstavlja izpad teh do- 
hodkov v poprečju ca. 10 '°/o odmerjenih prispevkov. 

Ce bi to veljalo tudi za prispevke za starostno zavarovanje, bi to v 
prehodnem obdobju pomenilo okoli 4 mio — pozneje pa okoli 5 mio. 

Ker bodo občinske skupščine oziroma njihovi organi ugotavljali, koliko 
so posamezni zavarovanci zmožni plačati, in ker bodo občinske davčne uprave 
izterjevale od zavarovancev tisto, kar so po ugotovitvah občinskih skupščin 
zavarovanci zmožni plačati, je dejanski obseg te obveznosti družbenopolitičnih 
skupnosti odvisen od tega, kako realno bodo občinske skupščine ugotovile 
plačilno sposobnost zavarovancev in kako bodo davčne uprave izterjevale 
prispevke od zavarovancev. 

Ta oblika družbene pomoči gre v korist vseh kmetov, zlasti pa ekonomsko 
močnejših. 

S to obliko družbene pomoči je ustreženo zahtevi SZDL, da je potrebno 
zagotoviti redno plačevanje prispevkov in da naj se zagotovi izpad zaradi 
neplačanih prispevkov. To pa končno zagotavlja redno izplačevanje pokojnin, 
kot predlaga zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov. 

3. Računska razlika 
Tretja obveznost družbenopolitičnih skupnosti je v tem, da krije razliko 

med zneskom letnih stroškov in vsoto vsem zavarovancem odmerjenih ob- 
veznosti po merilih, ki jih določa zakon. V nadaljnjem to razliko' imenujemo 
»računsko razliko«. 

Zakaj pride do računske razlike? 
Financiranje je zgrajeno na predpostavki, da so samo zavarovanci s 5000 

in več katastrskega dohodka sposobni praviloma izpolnjevati odmerjene ob- 
veznosti. Ce bi merila za odmerjanje. obveznosti zavarovancev določili na 
podlagi odmerne osnove vseh zavarovancev, bi bile njihove odmerjene obvez- 
nosti mmogo večje. To pa bi bila samo neutemeljena fikcija, ki bi imela za 
posledico, da bi se samo povečalo število zavarovancev, ki bi odmerjene obvez- 
nosti ne mogli izpolniti in bi se samo povečala razlika med odmerjenim pri- 
spevkom in dolžnim zneskom (obveznost družbenopolitičnih skupnosti pod a). 



Priloge 1123 

Ker do te računske razlike pride samo zaradi mehanizma, ki ga postavlja 
zakon, morajo to razliko kriti družbenopolitične skupnosti. 

Ta razlika se ocenjuje na približno 11 mio. 

4. Odgovornost dedičev za obveznosti staršev — vknjižba zastavne pravipe 
Osnutek zakona predvideva možnost, da bi občina lahko zahtevala vknjižbo 

zastavne pravice za razliko med odmerjenim in dolžnim zneskom na nepremič- 
nine zavarovanca, za katerega je občina razliko plačala. 

Smisel te določbe je v naslednjem: Po predpisih o razmerju med otroci 
in starši bi morali otroci pomagati svojim staršem tudi s tem, da bi zanje 
prispevali k stroškom njihovega starostnega zavarovanja. Izkušnje pa nas uče, 
da so otroci zainteresirani le za premoženje svojih staršev, zlasti za njihovo 
kmetijsko zemljo. Ce bi hoteli na to dolžnost otrok do staršev vezati uvedbo 
starostnega zavarovanja, tega praktično ne bi bilo možno realizirati niti uvesti 
starostnega zavarovanja; prav ta okolnost je eden od poglavitnih razlogov za 
to, da te obveznosti prevzamejo družbenopolitčine skupnosti. 

Zelo nenaravno pa bi bilo, da bi družba prispevala sredstva, premoženje 
podpirancev pa pustila neobremenjeno naslednikom. Zato je osnovni namen te 
določbe zagotoviti, da bodo nasledniki-otroci (dediči) — če ne prej — vsaj 
ob prevzemu premoženja izpolnili svoje obveznosti do lastnikov kmetijskega 
zemljišča. Zato bo možno terjatve in zaznambe zastavne pravice realizirati 
šele, ko bo prevzel zavarovančevo premoženje naslednik. 

Ker pa bi se lahko' zgodilo, da bi bil naslednik-prevzemnik zemljišča ma- 
terialno v podobnem položaju kot prejšnji lastnik, lahko občina prizadetega 
te dolžnosti tudi oprosti. 

5. Razdelitev družbene obremenitve med republiko in občinami 
a) Razdelitev razlike med odmerjenim prispevkom in dolžnim zneskom 
Po osnutku .zakona naj bi to razliko pokrivale: Republika dve tretjini te 

razlike, vse občine na območju SRS pa ostalo tretjino. 
Ker družbeno obveznost do sklada nosijo republika in občine, nastane 

vprašanje: 
Ali naj republika plačuje svoj delež neposredno skladu, prav tako pa 

tudi vsaka posamezna občina svoj delež plačuje neposredno skladu? 
Ali pa v razmerju do sklada nastopajo samo občine neposredno- tako, da 

vsaka občina neposredno plača skladu celotno družbeno obveznost z njenega 
območja — torej svojo lastno in republiško, republika pa občini dodeli svoj 
delež družbene intervencije. 

Osnutek zakona uzakonjuje prvo obliko. 
Po osnutku zakona republika svoj delež v družbeni intervenciji razdeli 

na posamezne občine; pri tem pa 
— iz deleža republike ne bodo deležne vse občine, temveč samo tiste, na 

območju katerih bi bila problematika, starostnega zavarovanja zelo pereča; 
— delež, ki bi ga republika dodelila občinam, ne bi bil za vse občine 

enak, temveč različen, pač glede na stopnjo problematike. 
To razdelitev naj bi opravil izvršni svet po kriterijih, ki bi jih določal 

zakon. 
Občine, ki ne bi bile deležne prispevka iz republike, bi morale same iz 

svojega proračuna pokrivati v celoti družbene obveznosti na njenem območju 
do sklada. 
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Občine, ki bi bile deležne prispevka (dotacije) od republike, pa bi morale 
seveda razliko do celotne družbene obveznosti na njenem območju do sklada 
pokrivati iz svojega proračuna. Občina naj bi ločeno izkazovala, kolik je delež 
republike, kolik pa delež občinskega proračuna k celotni družbeni obveznosti 
na njenem območju do sklada. 

b) Izpad dohodkov zaradi neplačanih prispevkov. 
naj bi po osnutku zakona v celoti krile občinske skupščine same. 
Razlog: Občinska skupščina oziroma njeni organi ugotavljajo zmogljivost 

zavarovancev in izterjujejo prispevke od njih. Zato naj tudi one same nosijo 
rizike (neplačane prispevke), ki iz tega izvirajo. 

c) Računska razlika. 
Računsko razliko krije republika in jo odvaja neposredno skladu, ker do 

te razlike pride zaradi mehanizma, ki ga določa zakon. 

VIII. ZAČETEK UVEDBE DO ZAČETKA UVELJAVLJANJA PRAVIC 
(ČAKALNA DOBA) 

Obvezno starostno zavarovanje naj bi se po osnutku zakona uvedlo s 1. 
januarjem 1972. To še ne pomeni, da bodo upravičenci že od tega dne dalje 
lahko začeli uveljavljati pokojnine. 

To je obdobje od uvedbe zavarovanja do začetka uveljavljanja pravic 
iz njega. Glavni namen tega obdobja je, da se v tem času vzpostavijo instru- 
menti, potrebni za začetek uveljavljanja pravic in da se zberejo finančna 
sredstva, ki bodo nujna, da se bodo lahko začele izplačevati pokojnine tistim, 
ki bodo upravičeni do njih in jih bodo tudi uveljavljali. 

V tem obdobju je treba zlasti 
—■ določiti obveznosti zavarovancev; 
— zavarovanci plačujejo prispevke po odmeri teh prispevkov; 
— občinske skupščine za vsakega posameznega zavarovanca ugotove, ko- 

liko je zmožen plačati (dolžni znesek) in s tem razliko do odmerjenega zneska, 
to je družbene obveznosti; 

— družbenopolitične skupnosti izpolnijo obveznosti do sklada. 
Koliko časa bo trajalo to obdobje (čakalna doba), je odvisno od tega, od 

katerega dne dalje bodo upravičenci lahko uveljavljali pokojnino. 
Osnutek zakona za začetek uveljavljanja pravic predvideva dve varianti; 

to je opisano v naslednjem poglavju. 

IX. ZAČETEK UVELJAVLJANJA PRAVIC — 
IZPLAČEVANJA POKOJNIN 

Po osnutku zakona zavarovanec pridobi oziroma lahko uveljavlja pravico 
do pokojnine, ko dopolni 65. leto starosti. 

Nastane vprašanje, s katerim dnem po uvedbi starostnega zavarovanja 
zavarovanec, star 65 let, lahko uveljavlja to pravico. 

Osnutek zakona predvideva, da bi upravičenci po uvedbi starostnega za- 
varovanja lahko uveljavljali pokojnino postopoma. To se pravi: Zavarovanci, 
ob uvedbi tega zavarovanja stari 65 let, ne bi mogli takoj uveljavljati po- 
kojnine, pač pa bi zavarovanci, stari 75 in več let, uveljavili pokojnino leta 
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1973, zavarovanci, stari 70 do 75 let, leta 1974, 65 do 70 let stari zavarovanci 
pa šele leta 1975. V letu 1976 in pozneje pa bi lahko uveljavil pokojnino vsak, 
ki je star 65 let. Tako bi pravilo, da zavarovanec lahko uveljavlja pokojnino, 
ko je star 65 let, prišlo do veljave v letu 1976. 

Po tem predlogu: 
— bo čakalna doba samo eno leto do leta 1973; 
— število uživalcev pokojnin in s tem obseg potrebnih sredstev za po- 

krivanje priznanih pokojnin bo po uvedbi starostnega zavarovanja postopoma 
raslo (leta 1973 bi jih bilo 13 147, leta 1974 še 13 843 in leta 1975 še 14 785 novih, 
tako da bi šele v letu 1975 doseglo število 41 775 uživalcev). 

Zaradi te postopnosti pri uveljavljanju pokojnin to obdobje imenujemo 
tudi »prehodno obdobje«. Tako bi tudi zbiranje sredstev in obremenjevanje 
financerjev lahko postopoma raslo. 

Vendar predlagatelj zakona predlaga, naj bi se zbiranje sredstev in 
obremenitev takoj po uvedbi postavila na raven sredstev, potrebnih leta 1974, 
to je 86 mio. V tem primeru bi bilo treba vsako leto od leta 1972 do 1976 od 
obeh financerjev skupno zbrati poprečno letno na gospodarstvo 1000 din do- 
hodkov skladov. Razlog za tak predlog je v naslednjem: 

— obremenitev bi bila v obdobju 1972—1976 stabilna (1000 din); 
■—■ ker bi bila potrošnja nižja kot zbrana sredstva, bi nastal v skladu 

določen suficit (ocenjujemo ga na 89 mio v štirih letih); 
— ta suficit bi porabili za to, da bi ublažili porast obremenitve od leta 

1976 do leta 1980. Kajti zaradi povečanja stroškov bi se obremenitev po letu 
1976 od 1000 din povečala na 1551 din na gospodarstvo; z uporabo suficita, 
ustvarjenega v letih 1972—1976, pa bi obremnitev znašala le okoli 1215 din. 
To pomeni: Brez suficita bi se od leta 1976 obremenitev povečala za 55 "/o 
(od 1000 din na 1551 din), z uporabo suficita pa le za 21,50% (od 1000 na 
1215 din). 

Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov podpira predlog po- 
stopne uvedbe, medtem po SZDL predlaga, naj bi 

— vsi upravičenci, stari nad 70 let, uveljavili pokojnino že po 1. 1. 1973, 
— mlajši upravičenci, torej stari nad 65 let, pa po 1. 1. 1975. 
To pomeni, da bi že v letu 1973 imeli okoli 27 000 uživalcev pokojnin. Po 

predlogu SZDL naj se za realizacijo te variante uporabi suficit, ki se pred- 
videva v prehodnem obdobju, SZDL meni, da je uporaba suficita v ta namen 
opravičljiva zaradi inflacijskih gibanj. 

Ce bi sprejeli predlog SZDL, bi že v letu 1973 rabili za izplačilo pokojnin 
ca. 81 milij., kar bi pomenilo, da se že v prehodnem obdobju anulira suficit 
in skokovito poveča obremenitev po letu 1976 (obremenitev obeh financerjev 
bi porasla naenkrat za 55'%). 

In iz tega razloga osnutek zakona ne sprejema predloga SZDL. 

X. PROSTOVOLJNO RAZŠIRJENO ZAVAROVANJE 

Obvezno starostno zavarovanje (II. poglavje osnutka) pomeni le zametek 
(start) za uvedbo in razvoj pravega starostnega zavarovanja kmetov. Pravo 
zavarovanje bo šele tisto, ki se bo razvilo po načelih prostovoljnega zavaro- 
vanja. Sele to bo po eni strani v celoti zainteresiralo kmete, po drugi pa se 
bo razvijalo hkrati z rastjo njihove ekonomske moči. 
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XI. ORGANIZACIJA 

Starostno zavarovanje kmetov naj se na podlagi tez organizira in izvaja 
po načelu samoupravljanja v republiški skupnosti, ki jo sestavljajo vsi kmet j e- 
zavarovanci na območju SR Slovenije; republiška skupnost ima svoj statut. 

To skupnost bo šele treba ustanoviti. Takšna skupnost je do 1. januarja 
1971 sicer že obstajala za zdravstveno zavarovanje kmetov. 

Z zakonom o zdravstvenem zavarovanju, ki se je začel uporabljati 1. ja- 
nuarja 1971, pa je republiška skupnost zdravstvenega zavarovanja kmetov 
prenehala delovati in se. je namesto nje ustanovila zveza. Danes imamo torej le 
republiško zvezo skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov. 

Zaradi tega je nastalo vprašanje, ali naj prevzame starostno zavarovanje 
kmetov zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov; po tezah tega ne 
bi mogla opravljati zveza, temveč nova, v ta namen ustanovljena republiška 
skupnost kmetov. 

XII. VARSTVENI DODATEK KMETOV-BORCEV NOV 

1. Danes je v zdravstvenem zavarovanju kmetov zavarovanih nekaj nad 
10 000 kmetov-borcev. 

Po osnutku zakona naj bi vsi kmetje^borci NOV bili za obveznosti in pra- 
vice do višine minimalne pokojnine (250 din) izenačeni z drugimi zavarovanci- 
kmeti. V okviru obveznega zavarovanja pa naj bi kmetje-borci NOV pred 
9. 9. 1943 oz. 13. 10. 1943 imeli tile ugodnosti: 

— pravico do minimalne pokojnine bi pridobili že pri 5 let nižji starosti 
kot drugi zavarovanci (borci torej pri 60, drugi pri 65 letih). Iz te ugodnosti 
izvirajoče večje stroške nosi republika. Ocenjujemo1, da bi ti stroški znašali 
okoli 5000 din letno; 

— v prehodni staž zavarovanja (v zadnjih 20 letih vsaj 10 let ustvarjanja 
s kmetijsko dejavnostjo) naj bi se jim vštel čas udeležbe v NOV. 

Glede obveznosti do , višine minimalne pokojnine bi bili v celoti izenačeni 
z drugimi zavarovanci: Odmerjeni bi jim bili prispevki po istih osnovah in 
merilih, kot bi veljali za druge zavarovance. Seveda pa bi tudi zanje veljalo 
odpisovanje odmerjenih prispevkov, 

2. Kmetom-borcem NOV pred .9. 9. 1943 oz. pred 13. 10. 1943 pa osnutek 
zakona priznava tako imenovani »varstveni dodatek«, ki predstavlja razliko med 
minimalno pokojnino (250 din) in tako imenovanim mejnim zneskom najnižjih 
pokojninskih prejemkov v delavskem zavarovanju (v nadaljnjemJ: mejni zne- 
sek). 

Seveda bi »varstveni dodatek« ne pripadal vsem kmetom-borcem NOV 
pred 9. 9. 1943, temveč samo tistim, pri katerih to narekujejo določene socialne 
okoliščine. Dalje pa tudi tem ne bi pripadal varstveni dodatek vsem v enakem 
znesku, temveč naj bi bila višina odvisna prav tako od socialnih okoliščin. 
Obe ti dve okolnosti (komu pripada in v kakšni višini) sta namreč odločujoči 
tudi za varstveni dodatek delavca. 

Ker naj bi se varstveni dodatek po osnutku zakona reguliral ustrezno 
ureditvi varstvenega dodatka v delavskem zavarovanju, si moramo ogledati 
slednjo ureditev. 
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3. V delavskem zavarovanju pripada varstveni dodatek tistim starostnim 
upokojencem, 

— katerih pokojnina, odmerjena glede na višino pokojninske osnove (oseb- 
nega dohodka) in dolžino pokojninske dobe (v nadaljnjem: odmerjena pokoj- 
nina), ne dosega mejnega zneska in 

— ki nimajo drugih dohodkov, ki bi zadoščali za preživljanje. 
Varstveni dodatek pomeni razliko med odmerjeno pokojnino in mejnim 

zneskom in se odmerja v odstotku od te razlike; ta odstotek pa je odvisen od 
zavarovančeve pokojninske dobe. 

Mejni znesek in odstotke od razlike za določanje konkretnega zneska var- 
stvenega dodatka določa skupnost pokojninsko-invalidskega zavarovanja. 

Za leto 1971 znaša mejni znesek 547' din, za leto 1972 se predvideva mejni 
znesek 680 din. 

Varstveni dodatek se odmeri od razlike med odmerjeno pokojnino in mej- 
nim zneskom in sicer v višini 60'% Razlike za upokojence, ki imajo 15 let 
pokojninske dobe; za vsako nadaljnje leto pokojninske dobe se poveča višina 
varstvenega dodatka za 2% za upokojence. Višina varstvenega dodatka ne 
more znašati več kot 100 % navedene razlike. 

V ilustracijo navajamo primer: Odmerjena pokojnina znaša recimo 300 din. 
Razlika je torej 547 — 300 = 247 din; od te razlike (247 din) se odmerja 

varstveni dodatek. Vzemimo tri upokojence, katerih odmerjena pokojnina znaša 
300 din, od katerih ima A — 40, B — 30 in C — 20 let pokojninske dobe. 

Glede na pokojninsko dobo pripada A-ju 100 '"/o, B-ju 90 % in C-ju 70% 
navedene razlike (247 din). Tako znaša varstveni dodatek A-ja 247 din (100 % 
od 247 din), B-ja 222,30 din (90% od 247 din) in C-ja pa 172,90 din (70 % 
od 247 din). 

4. Delavcu torej pripada varstveni dodatek samo tedaj, če ima pravico 
do pokojnine. Dalje v delavskem zavarovanju varstveni dodatek pripada samo 
upokojencem, ki so v slabem socialnem položaju (torej ne vsem, ki imajo nizko 
pokojnino). Glede na to ta dodatek pripada tistim, katerih prispevku in davku 
zavezani dohodki skupaj z dohodki članov gospodinjstva ne presegajo letno 
2000 din na upokojenca in 1000 din na člana. Če je v dohodku zajet samo 
katastrski dohodek od kmetijstva, ali če je v dohodku vštet tudi katastrski 
dohodek, se le-ta računa štirikratno. Če naj za kmete-borce veljajo ista merila 
kot za delavce-borce, tedaj naj imajo pravico do varstvenega dodatka po 
osnutku zakona tisti kmetje-borci, katerih katastrski dohodek ne presega 800 
dinarjev. 

Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov predlaga, naj bi se 
kmetom-borcem priznal varstveni dodatek brez določitve različnih cenzusov. 

Osnutek zakona te pripombe ne upošteva, ker izhaja iz stališča, naj za 
kmete-borce glede varstvenega dodatka ne veljajo ugodnejši kriteriji kot ve- 
ljajo za delavce. 

Če bi osnutek zakona sprejel to pripombo, bi to pomenilo, priznati varstveni 
dodatek vsem kmetom-borcem ne glede na njihovo imovinsko stanje; to pa 
presega krog borcev, ki naj bi bih po predlogu republiškega odbora Zveze 
borcev NOV opravičeni do dodatka. 

5. Kot smo videli, se višina varstvenega dodatka v delavskem zavarovanju 
določa po dolžini pokojninske dobe. 

Pri varstvenem dodatku kmeta-borca tega kriterija ne moremo uporabljati, 
ker ga ni. Zaradi tega se po osnutku zakona višina tega'dodatka ravna po 
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socialnem položaju kmeta-borca, ki naj ibi se delil na, dve stopnji, in to: brez 
vsakih sredstev za preživljanje in obolelost ter ostali. 

Občinska skupščina oziroma organ, ki ga ona za to pooblasti, potem ko 
dobi mnenje pristojne organizacije zveze borcev, določa, komu pripada var- 
stveni dodatek in v kakšni višini. 

Višina varstvenega dodatka bi znašala: Za prvo stopnjo 100"/o od razlike 
med minimalno pokojnino in mejnim zneskom; za drugo skupino 90 «/0 nave- 
dene razlike. , 

Varstveni dodatek prejema kmet-borec hkrati z minimalno pokojnino in 
ga izplačuje organ, ki izplačuje minimalno pokojnino. 

6. Sredstva za pokrivanje izdatkov za varstveni dodatek naj bi pokrivala 
republika. Ocenjuje se, da bi okoli 3000 kmetov4x>rcev izpolnjevalo pogoje za 
ta dodatek; ocenjuje se, da bi stroški znašali okoli 15 milij. 

7. SZDL predlaga, naj se prouči možnost, priznati varstveni dodatek tudi 
tistim kmetom, ki so se kasneje (po 9. 9. 1943) vključili v NOB, in žrtvam 
fašističnega nasilja. 

Ta predlog presega okvir predloga republiškega odbora zveze borcev NOV; 
kolikor prihaja v poštev, bi ga bilo možno upoštevati šele v letu 1973, ker bi 
zbiranje in analiza podatkov o teh borcih in o finančnih posledicah takšne 
ureditve ne bi bilo mogoče opraviti do sprejema tega zakona, to je do konca 
leta 1971. 

8. Republiški odbor zveze borcev NOV predlaga, naj bi se kmetom-borcem 
pokojnine in varstveni dodatek začel izplačevati že s 1. 1. 1972. Osnutek zakona 
te zahteve ne uzakonjuje, ker v 1. 1972 za to ni predvidenih potrebnih sredstev, 
za L 1972 pa naj bi se to vprašanje reševalo tako kot v 1. 1971. 

MNENJA, STALIŠČA IN PREDLOGI 
DELEGATOV OBClN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegat mesta Ljubljane so na svojem 
17. zasedanju v skupščini SR Slovenije dne 14. 12. 1971 obravnavali osnutek 
zakona o starostnem zavarovanju kmetov, ki ga je predložil v obravnavo skup1- 
ščini izvršni svet. 

V razpravi so sodelovali delegati občin Grosuplje, Kamnik, Radlje ob Dravi 
in Trebnje. 

Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o za- 
časni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja 
delegatov občin v skupščini SR Slovenije pošiljata overitelja zapisnika, iz- 
voljena na zasedanju, ta stališča republiškemu in socialno-zdravstvenemu zboru 
skupščine SR Slovenije, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega amand- 
maja kot pristojna zbora obravnavata in zavzameta do njih svoje stališče. 

V načelni in splošni razpravi delegatov občin je bilo poudarjeno, da je bilo 
pred dvema letoma na zasedanju delegatov ugotovljeno s strani predsednika 
izvršnega sveta, da bo mogoče govoriti o pokojninskem zavarovanju kmetov 
šele takrat, ko bomo z blagovno tržno politiko, z garantiranimi cenami in kre- 
diti krepili materialni položaj kmetijskih proizvajalcev in tako omogočili 
osnovo za tako zavarovanje. Do danes se materialni položaj zasebnih kmetijskih 
proizvajalcev ni bistveno izboljšal in nimajo možnosti, da bi lahko krili še da- 
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jatve za starostno zavarovanje. Prav tako bo težko tudi s sredstvi občinskega 
proračuna — posebno v manj razvitih občinah — participirati pri pokojnin- 
skem zavarovanju kmetov, ker se niti dosedanjih obveznosti ne da v celoti 
kriti. Ker verjetno republika ne bi mogla prevzemati še teh obveznosti občin 
do skladov starostnega zavarovanja kmetov, je bilo izraženo mnenje, da bi bilo 
v tem trenutku sprejemanje takega zakona prehitro, dokler se ne uredi in 
zagotovi ustreznejši način financiranja. (Delegat občine Grosuplje.) 

Po drugem mnenju pa bi bilo treba v zakonu jasneje predvideti obveznosti 
občin in republike. Tako je bilo npr. ugotovljeno, da je republika že doslej 
dajala določena sredstva za priznavalnine ter za zdravstveno zavarovanje kme- 
tov-borcev. Sedaj pa je v bilanci vse to skupaj z novimi obveznostmi po tem 
osnutku zajeto pod eno postavko 45 milijonov din, pri čemer niso razmejene 
sedanje obveznosti od novih. V takih razmerah je nemogoče sprejemati predpise 
in brez vnaprej jasno predvidenih posledic nalagati obveznosti občinam, ker 
jih enostavno ne bodo mogle realizirati. Po vsem tem ne bi bilo prav, da bi 
bile občine krivci, če zakon ne bo realiziran tako, kot pričakujemo. Zato je 
bilo predlagano, da se v zakonu jasno opredeli obveznost republike, ki jo spre- 
jema glede zagotavljanja določen beneficij za posamezne kategorije zavarovan- 
cev. Te beneficirane pogoje bi bilo potrebno pred sprejemanjem zakona tudi 
kvantificirati. Prav tako je treba vnaprej kvantificirati obveznosti občin. Sele 
na taki podlagi bo mogoče zagotoviti izvajanje zakona. (Radlje ob Savi.) 

Glede na skromno materialno možnost kmetov, da plačujejo prispevek za 
starostno zavarovanje, je bila v razpravi precej podčrtana potreba po močnejši 
uveljavitvi načela solidarnosti na tem področju. Izraženo je bilo mnenje, da 
je v zakonu to načelo premalo prisotno, s čimer se predloženi sistem razlikuje 
tudi od sistema socialnega zavarovanja delavcev. 

Prav zaradi tega bi bilo treba jasneje opredeliti prispevek republike in 
občin pri pokrivanju določenih obveznosti posameznih kategorij tega zavaro- 
vanja. (Radlje ob Dravi.) V tej zvezi je bila izražena tudi zahteva, da se glede 
prispevkov obremenijo vsi posestniki zemlje in ne le zavarovanci po tem si- 
stemu zavarovanja. Obenem pa bi bilo treba kmetom zmanjšati davčno osnovo 
za prispevek, ki ga plačajo za starostno zavarovanje. (Kamnik.) 

V razpravi je bilo izraženo tudi mnenje, da bi moral zakon predvideti tudi 
invalidsko zavarovanje, ker je pri današnji čedalje večji mehanizaciji v kme^ 
tijstvu tudi več možnosti poškodb in invalidnosti, kar bi bilo treba upoštevati. 
(Trebnje.) 

19. člen: 
Glede na višino starostne pokojnine, ki je določena v zakonu, je bilo v 

razpravi izraženo mnenje, da ta ne more biti stimulativna za tržne proizvajalce, 
zlasti pa za mlajše kmete. Zaradi tega se utegne zgoditi, da bo pri njih še v 
večji meri prisotna orientacija, da se čimprej zaposlijo, s čimer bi bili tudi 
pokojninsko zavarovani in jim ne bo treba plačati tega prispevka. Zato bi 
morali predvideti pri tej pokojnini določeno diferenciacijo, kot je pri delavskem 
zavarovanju. (Trebnje.) 

24. člen: 
Izraženo je bilo mnenje, da katastrski dohodek 800 din ne more biti pogoj 

za pridobitev varstvenega dodatka kmeta-borca, ker od zemljišča, ki daje tak 
dohodek, ni mogoče živeti. Zato kriterij ni sprejemljiv in bi ga bilo treba 
črtati. (Grosuplje.) 
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38. člen: 
V razpravi je bilo omenjeno, da je določba 2. točke tega člena za občine, 

ki imajo visok odstotek kmečkega prebivalstva, nesprejemljiva. Praksa namreč 
kaže, da se pri sedanji obremenitvi kmečkih zavezancev izterja le za okrog 
70'% vseh dajatev na leto. Z uvedbo prispevka za starostno zavarovanje pa bo 
izterljivost prispevkov prav gotovo še slabša, kar pomeni večjo obremenitev 
občinskega proračuna. Glede na to, da občine ne bodo dobile nobenih novih 
virov dohodkov, je bilo predlagano, da naj pri nerazvitih občinah tudi repu- 
blika prispeva k pokritju neizterjanega prispevka, in sicer najmanj v višini 
dveh tretjin izpada dohodkov. (Trebnje.) 

39. člen: 
V razpravi je bilo omenjeno, da iz tega člena niso jasni kriteriji glede 

zavarovancev, ki niso zmožni plačati prispevka v celoti. (Grosuplje.) 

St.: 191-28/71 
Ljubljana, 16. 12. 1971 

POROČILA 

Odbor republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo je na seji dne 
8. decembra 1971 obravnaval osnutek zakona o starostnem zavarovanju kme- 
tov, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da osnutek zakona temelji na na- 
čelih, ki jih vsebujejo izhodišča in teze za uvedbo starostnega zavarovanja 
kmetov, da so upoštevane pripombe zborov in njihovih odborov, delno tudi 
pripombe in stališča republiške konference SZDL, sprejeta na podlagi javne 
razprave, ter deloma tudi pripombe zveze skupnosti zdravstvenega zavarovanja 
kmetov. Nadalje je odbor ugotovil, da je zakonski osnutek izpopolnjen tudi po 
pripombah in stališčih, ki so bila sprejeta na seji skupne komisije republiškega, 
gospodarskega in socialno-zdravstvenega zbora za proučitev sistema zdrav- 
stvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter odbora republiškega 
zbora za socialno politiko in zdravstvo dne 2. novembra tega leta, ki so obrav- 
navali ta zakonski osnutek. Ker so se te seje udeležili vsi člani odbora in so- 
delovali. v načelni razpravi, so poslanci na tej seji takoj prešli k podrobni 
obravnavi posameznih členov zakonskega osnutka. 

K 1. členu : Treba bi bilo najti ustreznejša izraza za »minimalni krog 
kmetov-upravičencev« in za »minimalna pokojnina«. V tem primeru gre nam- 
reč za najmanjši znesek pokojnine po tem zakonu in. ne za minimalno po- 
kojnino. 

Glede prostovoljnega razširjenega starostnega zavarovanja kmetov je bil 
dan pomislek, ali terminologija ustreza glede na to, da je tako zavarovanje 
obvezno, ko ga sprejme zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov 
SR Slovenije. 

K 2. členu : Glede na to, ker še ni zakonsko urejeno zdravstveno in 
pokojninsko zavarovanje kmetov-kooperantov, bi kazalo v prehodnih določbah 
napisati, da dokler ni urejeno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje teh 
oseb, so starostno zavarovane po tem zakonu. Zdravstveno in starostno bodo 
zavarovani kmetje-kooperanti po določbah bodočega republiškega zakona o po- 
kojninskem zavarovanju oseb v delovnem razmerju. 
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K 4. členu : V smislu ustavnih amandmajev bi bilo treba omeniti, da 
temelji obvezno starostno zavarovanje kmetov na načelu solidarnosti in tudi 
vzajemnosti. 

K 6. členu: V primeru spora, ali gre za eno ali dve kmečki gospodarstvi, 
naj se v členu omeni, da o tem odloča skupščina pristojne občine. 

K 12. členu : Besedilo tega člena je odveč. Kolikor ostane, naj se črtajo 
besede »po tem zakonu«. 

K 14. členu: Izraženo je bilo mnenje, naj bi pravico do starostne 
pokojnine uživali tudi vsi tisti, ki so živeli in delali v skupnosti z zavarovancem- 
kmetom (bratje, sestre, nezakonita žena ipd.). Za te primere naj se pooblasti 
republiška skupnost starostnega zavarovanja kmetov, da odloča o teh primerih. 

K 18. členu : 1. točka naj se vstavi kot zadnja in izpusti naj se beseda 
»izključno«. 

K 20. členu: Upoštevati je treba pripombe odbora k 14. členu. Kolikor 
ta pripomba ne bo upoštevana v 14. členu, naj se upošteva v tem členu. 

K 21. členu: Kazalo bi priznati to pravico tudi vdovi, katere mož je 
bil ob smrti star vsaj že 60 let. Zato naj bi se upoštevala delovna doba žene v 
delovni staž umrlega moža, nosilca te osebne pravice. 

K 24. členu : Predvideni cenzus 800 din je nevzdržen in je nesprejem- 
ljiv. Na podlagi takega cenzusa bi izgubili mnogi kmetje-borci sedaj priznano 
jim priznavalnino. Najti je treba še druga merila za pridobitev pravice kmeta- 
borca do varstvenega dodatka. Morda naj bi se varstvena pokojnina usklaje- 
vala po enakih merilih kot minimalna pokojnina oziroma minimalni pokoj- 
ninski dodatek, ali pa naj bi se poslužili kriterijev oziroma pogojev, ki jih 
vsebujejo občinski odloki o dodeljevanju priznavalnin kmetom-borcem. Upo- 
števati je treba tudi delovno sposobnost kmeta-borca, število nedoletnih otrok, 
lego njegovega zemljišča in podobno. Katastrski dohodek ne more in ne sme 
biti edino merilo za pridobitev te pravice, najmanj pa v takem predvidenem 
znesku. 

K 25. členu : V drugem odstavku je treba upoštevati poleg obolelosti 
tudi invalidnost. V tretjem odstavku v zadnji vrsti naj se beseda »pristojne« 
zamenja z besedo »občinske«. 

K 29. členu: V prvem odstavku v zadnji vrsti naj se za besedo »zakon« 
doda še besedilo »in republiška skupnost starostnega zavarovanja kmetov«. 

K 31. členu: V drugem odstavku naj se v tretji vrsti za besedo »pri- 
spevka« dodajo besede »v sorazmernem delu«. 

K 32. členu : Odbor se je z dikcijo tega člena strinjal, razen enega po- 
slanca, ki je vztrajal pri tem, da je treba povsem jasne odnose in da ne kaže 
podpisovati »bianco menico«. Vsi zavezanci naj bi plačevali prispevek v ena- 
kem fiksnem znesku in ne od katastrskega dohodka. Tega mnenja odbor ni 
podprl. 

K 39. členu : V četrtem odstavku naj se v prvi vrsti doda za besedo 
»skupščina« beseda »občine«. 

K 40. členu : V tretji vrsti naj se črta beseda »in«, ker- je treba pred- 
videti, da postopek za ugotavljanje zmožnosti plačevanja prispevka začne lahko 
tudi krajevna skupnost samostojno. 

K 42. členu: Po mnenju odbora nista prvi dve točki v drugem odstavku 
toliko pomembni, da bi morali biti omenjeni. Pomembna je predvsćm struktura 
zavarovancev v občini. 



1132 Priloge 

K 44. členu: Tudi za izvajanje tega člena naj velja zastavna pravica 
občinske skupščine na nepremičninah zavarovanca-dolžnika, kot to velja v 
prejšnjem členu. 

K 47. členu : Pravice do razširjenega zavarovanja naj se določijo v sta- 
tutu republiške skupnosti starostnega zavarovanja kmetov. 

K 52. členu : Besedilo naj se uskladi z ustavnimi amandmaji (interesna 
skupnost). Kdo je »-pravna oseba«, je določeno z ustavo in je zato navajanje v 
tem členu odveč. 

Proučiti možnost morebitne združitve republiške skupnosti starostnega za- 
varovanja kmetov z zvezo skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov. V sta- 
tutu naj bi se morda določil način volitev predstavnikov in podobno. Gre nam- 
reč za poenostavitev postopka in za zmanjšanje administrativnih stroškov. 

K 57. členu: Doda naj se nov odstavek, v katerem se določi, kdaj začne 
veljati obveznost plačevanja prispevka. 

K 61. členu: Rok naj oceni republiška skupnost starostnega zavarova- 
nja kmetov. Isto velja za 63. člen. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme osnutek zakona z zgoraj 
navedenimi pripombami in predlogi, ki naj jih predlagatelj upošteva pri izde- 
lavi zakonskega predloga. 

Odbor je imenoval za svojega poročevalca na seji republiškega zbora po- 
slanca Draga Benčino. 

St.: 191-28/71 
Ljubljana, 9. 12. 1971 

Odbor za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo 
socialno-zdravstvenega zbora skupščine SR Slovenije je na seji dne 9- decembra 
1971 obravnaval osnutek zakona o starostnem zavarovanju kmetov, ki ga je 
skupščini predložil izvršni svet. Odbor je bil seznanjen tudi s stališči, ki jih 
je k osnutku zakona sprejela komisija skupščine SR Slovenije za vprašanja 
borcev NOV. 

V načelni razpravi je bilo ugotovljeno, da je predlagatelj upošteval vse 
bistvene pripombe, ki so bile v javni razpravi dane k predlogu izhodišč za 
uvedbo starostnega zavarovanja kmetov. Odprto je ostalo še nekaj vprašanj, ki 
pa jih bo mogoče proučiti in rešiti še v nadaljnji fazi zakonodajnega postopka. 

Osrednja pozornost je bila posvečena sistemu financiranja starostnega za- 
varovanja kmetov. Ponovno je prišla do izraza zahteva, naj bi obremenitev 
kmeta ne predstavljala več kot 7s pričakovane pravice. Sproženo je bilo tudi 
vprašanje udeležbe družbenopolitičnih skupnosti pri financiranju tega zavaro- 
vanja. Ugotovljeno je bilo, da delež družbenopolitičnih skupnosti (občin in 
republike) ni jasno določen, čeprav je res, da zakon precizira, katere obveznosti 
krijejo družbenopolitične skupnosti. V zvezi s tem je bilo poudarjeno, da so 
vsi dosedanji obračuni le približni ter da bo točna višina obveznosti tako 
družbenopolitičnih skupnosti kot tudi kmetov samih natančneje znana po eno- 
letnem izvajanju tega zavarovanja. Sedanji podatki kažejo, da bo prispevek 
družbenopolitičnih skupnosti za financiranje starostnega zavarovanja kmetov 
pokrival približno 55% vseh stroškov tega zavarovanja. Predlogi v tej smeri 
so bili dani tudi v javni razpravi. 
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Odbor je v celoti podprl stališča, ki jih je v zvezi z varstvenim dodatkom 
kmetov-borcev sprejela komisija skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev 
NOV. Odbor je zlasti kritično ocenil v ,24. členu osnutka zakona predvideni 
cenzus in poudaril, da katastrski dohodek ne more biti edino merilo za uve- 
ljavljanje pravice do varstvenega dodatka. Odbor se je strinjal tudi z drugimi 
predlogi omenjene komisije. 

Odbor je v celoti podprl predlagane rešitve glede kroga upravičencev po 
tem zakonu. Menil je, da v začetku uveljavljanja novega sistema ne moremo 
širiti kroga upravičencev, ker ne poznamo finančnih posledic. To naj bo stvar 
nadaljnje gradnje tega sistema. V tej zvezi je predstavnica republiške konfe- 
rence SZDL pojasnila, da omenjena konferenca ni predlagala, naj bi se med 
upravičence vneslo tudi 100°/» invalide v kmetijstvu zaradi poškodb pri kmeč- 
kem delu in invalidne kmečke otroke. Konferenca je le predlagala, naj bi se 
to vprašanje proučilo. 

V razpravi je bilo poudarjeno, da s predloženim zakonom ni mogoče dolo- 
čiti, da so kmetje-kooperanti starostno zavarovani po predpisih o pokojninskem 
zavarovanju oseb v delovnem razmerju. Taka določba bi bila lahko sprejeta le 
v republiški zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je v pripravi. 
V omenjenem zakonu bi moralo biti tudi določeno, pod kakšnimi pogoji se 
zavarujejo kmetje-kooperanti. 

Pri podrobni obravnavi besedila osnutka zakona so bila izražena naslednja 
stališča, pripombe in predlogi: 

K 1. členu : Izražen je bil pomislek, ali je primerno poudarjati, da gre 
za »minimalni« krog kmetov in za »minimalno« pokojnino. V zakonu je krog 
kmetov upravičencev natančno opredeljen, prav tako tudi višina pokojnine. 
Zato je beseda »minimalni« najbrž odveč in tudi psihološko ne vpliva ugodno. 

K 2. členu: Besedilo tega člena naj se spremeni tako, da se morda 
glasi: 

»Kmetom-kooperantom se zagotovi pravica do starostnega zavarovanja s 
predpisi o pokojninskem zavarovanju oseb v delovnem razmerju.« 

Predlog je v skladu s stališčem, izraženim v načelni razpravi. 
K 4. členu: Poudariti je treba ne le načelo solidarnosti, temveč tudi 

načelo vzajemnosti. Na obeh načelih namreč temelji zakon. 
K 6. členu: V posebnem odstavku je treba pooblastiti republiško skup- 

nost, da oceni, v katerih primerih se šteje, da gre za eno oziroma dve zasebni 
kmečki gospodarstvi. V praksi utegne namreč prihajati do sporov o tem vpra- 
šanju, zato je prav, da skupnost določi podrobnejše kriterije. 

K 17. členu: Odprto je ostalo vprašanje pravice za starostne pokojnine 
za brate in sestre, ki so živeli v gospodinjski skupnosti, pa je eden od njih 
prevzel posestvo. Prevzemniku posestva bi morali dobo dela na posestvu upo- 
števati pri presoji, ah izpolnjuje pogoje iz tega člena zakona. 

K 18. členu: V prvi točki naj se črta beseda »izključno«. Enak predlog 
sta odbor in socialno-zdravstveni zbor dala že k predlogu izhodišč za uvedbo 
starostnega zavarovanja kmetov. Ni treba namreč posebej poudarjati, da se 
preužitkar preživlja izključno z izgovorjenim preužitkom. Će bi ostala sedanja 
dikcija zakona, bi vsak najmanjši postranski dohodek preužitkarju preprečil, 
da bi imel pravico do osebne pokojnine. 

K 21. členu: Za pridobitev pravice do družinske pokojnine so določeni 
preostri pogoji. Odbor je predlagal omilitev tako, da bi se točka 2 glasila: 
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»2. če je umrli zakonec ob smrti dopolnil starost 60 let in je tedaj izpol- 
njeval pogoje iz 1. in 2. točke 17. člena tega zakona.« 

Ob taki dikciji bi pravico do družinske pokojnine pridobil zakonec, ko bi 
dopolnil starost 65 let ne glede na to, koliko je bil star ob smrti zavarovanca. 
Pogoj pa bi bil, da je zavarovanec ob smrti dopolnil 60 let in je tedaj izpolnje- 
val prva dva pogoja iz 17. člena. 

K 24., 25. in 26. členu : Celotno poglavje o varstvenem dodatku za 
kmete-borce je treba zasnovati na novo v skladu s stališči komisije skupščine 
SR Slovenije za vprašanja borcev NOV. 

K 29. členu : Ne le z zakonom, temveč tudi s sklepi republiške skup- 
nosti bodo določena merila, obseg in način financiranja starostnega zavarovanja 
kmetov. Zato naj se v tem smislu člen dopolni. 

K 31. členu: V drugem odstavku navedene osebe so zavezanci prispevka 
v sorazmernem delu. Zato naj se besedilo v tem smislu dopolni. 

K 34. členu : Soglasno je bilo izraženo mnenje, da bi morali sestavljati 
odmerno osnovo pri zavezancih prispevka — nezavarovancih vsi dohodki, ki 
izvirajo iz dejavnosti kmetijskega gospodarstva. Nevzdržno je, da bi pri teh 
zavezancih sestavljala odmerno osnovo le katastrski dohodek in dohodek iz 
gozda, ne pa tudi morebitni dohodki iz kooperacije, prevozništva itd. Zato je 
treba v tretjem odstavku tega člena določiti, da tvorijo odmerno osnovo tudi 
drugi dohodki, ki izvirajo iz dejavnosti kmetijskega gospodarstva. 

K 37. členu : V prvi vrsti naj se besedi »ki je« nadomestita z bese- 
dama »ki bo«. 

Kmetje-kooperanti še niso zavarovani po predpisih o pokojninskem zava- 
rovanju oseb v delovnem razmerju, če bo taka rešitev sprejeta v novem repu- 
bliškem zakonu, ne bodo plačevali prispevka zavarovancev po tem zakonu. 

K 42. členu: Ponovno bi bilo treba proučiti primernost predlaganega 
vrstnega reda kriterijev, določenih v drugem odstavku. Prednost je treba dati 
kriteriju iz 4. točke. 

K 44. členu: Tudi za sredstva, ki jih je občinska skupščina zagotovila 
republiški skupnosti po tem členu, naj ima Občina pravico vknjižbe zastavne 
pravice na nepremičninah zavarovanca-dolžnika. 

K 52. členu : Besedilo tega člena je treba izpopolniti v skladu z ustav- 
nimi amandmaji. 

K 60., 61. in 62. členu: Ker se bo postopek za sprejem zakona še 
nekoliko, zavlekel, je treba proučiti realnost roka iz 60. člena ter določiti pri- 
merne roke v 61. in 62. členu. 

Za poročevalci, na seji socialno-zdravstvenega zbora je odbor določil pred- 
sednika Jožeta Nereda. 

St.: 191-28/71 
Ljubljana, 9. 12. 1971 

Komisija skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV je na seji dne 
7. decembra 1971 obravnavala osnutek zakona o starostnem zavarovanju kme- 
tov, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. Komisija je predvsem 
obravnavala drugi del zakonskega osnutka, točka 4, ki govori o »varstvenem 
dodatku kmetov^borcev«. 
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V načelni obravnavi je bila komisija soglasna, da se čimprej sprejme 
zakon o starostnem zavarovanju kmetov, s katerim naj se uredi tudi vprašanje 
varstvene pokojnine kmetov-borcev NOV. Soglasno pa je odklonila besedilo 
člena 24, točka .1 osnutka, na podlagi katerega naj bi pridobil pravico do var- 
stvenega dodatka kmet-borec, če je bil ob uveljavitvi pravice do osebne po- 
kojnine lastnik kmetijskega zemljišča, čigar katastrski dohodek ne presega 
800 dinarjev in nima niti on sam niti njegov zakonec nobenih prispevku in 
davku zavezanih dohodkov. 

Komisija je bila namreč mnenja, da bi na podlagi v osnutku predvidenega 
katastrskega dohodka (800 din) zajeli v to zavarovanje oziroma v ta varstveni 
dodatek zelo majhno število kmetov-borcev. Ni namreč mogoče jemati tistega, 
ki ima 800 din katastrskega dohodka na leto, za kmeta, marveč je to izrazit 
primer »vaške revščine« oziroma socialni problem. Ce bi obveljal ta cenzus, bi 
zelo veliko kmetov-borcev z večjim katastrskim dohodkom izgubilo tudi pri- 
znavalnine, ki jih prejemajo danes na podlagi občinskih odlokov. Nelogično 
in nevzdržno bi torej bilo, da bi priznavali priznavalnine, medtem ko varstve- 
nega dodatka na podlagi takšnega cenzusa ne bi prejemali. Zato je predvideni 
cenzus nevzdržen in je treba nujno najti še druga merila, ki naj omogočijo 
pridobitev pravice kmeta-borca do varstvenega dodatka. Tako naj bi se' morda 
— po mnenju komisije — varstvena pokojnina oziroma dodatek usklajeval 
po enakih merilih kot za pokojnine po invalidski in pokojninski zakonodaji (mi- 
nimalna pokojnina oziroma minimalni invalidski dodatek), ali pa naj bi se po- 
služevali tistih kriterijev oziroma pogojev, ki jih vsebujejo občinski odloki o 
dodeljevanju priznavalnin. Mimo tega bi1 bilo seveda treba upoštevati delovno 
sposobnost kmeta-borca, število nedoletnih otrok, lego njegovega zemljišča in 
podobno. Tako ne bi mogli pridobiti pravice do varstvene pokojnine oziroma 
dodatka premožnejši in povsem zdravi kmetje-borci. Torej je treba proučiti 
vse vidike in elemente, kajti upoštevati samo katastrski dohodek je fikcija, ki 
ne more izražati pravega socialnega stanja kmeta in še posebej kmeta z manj- 
šim katastrskim dohodkom. Torej katastrski dohodek ne sme in ne more biti 
edino merilo za uveljavljanje varstvenega dohodka za kmete-borce. Seveda je 
treba najti take kriterije za pridobitev pravice do tega dodatka, ki na drugi 
strani tudi ne bodo preveč obremenjevali proračunov družbenopolitičnih 
skupnosti. 

Komisija je bila tudi soglasno mnenja, da bi moral dati zakon pravico 
do izjemne varstvene pokojnine tistim kmetom-borcem NOV (s statusom), ki 
še niso stari 60 let in ki zaradi obolevnosti ali invalidnosti niso sposobni za 
pridobitno delo. Pri tem naj bi bil postopek enak, kot je za uveljavljanje 
invalidske pokojnine. Zakon naj bi upošteval tudi vdove kmetov-borcev, ki 
naj bi jim pripadal pokojninski oziroma varstveni dodatek, ko izpolnijo 55 let 
starosti, če so brez dohodkov za preživljanje. Končno naj zakon omogoči, da 
bodo lahko uveljavljali te pravice tudi tisti kmetje-borci, ki še nimajo pri- 
znanega statusa borca, pa za to izpolnjujejo vse pogoje. To se pravi, da se jim 
omogoči (čeprav je predpisani rok že potekel) tak status uveljaviti naknadno. 

Kolikor bi v zakonu obveljal samo katastrski dohodek kot pogoj za pri- 
dobitev pravice do varstvenega dodatka —< četudi v večjem znesku, kot je 
predviden sedaj — in ne tudi drugi zgoraj navedeni kriteriji oziroma pogoji, 
opozarja komisija na neugodne politične posledice na terenu. Dejstvo je nam- 
reč, da vsebolj naraščajo zdravstveni in socialni problemi ostarelih kmetov- 
borcev, ki so predmet stalnih razprav ne samo v organizacijah ZZB NOV, 
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marveč tudi v občinskih skupščinah in družbenopolitičnih organizacijah. Od 
3300 kmetov-borcev je 1600 takšnih, ki so stari že nad 60 oziroma 70 in več 
let, kar pomeni polovico vseh. 

Čeprav je komisija soglasna, da je treba navedeni zakon sprejeti čimprej, 
vendar vztraja pri tem, da bi vsaka naglica pri sestavi predloga in sprejemu 
zakona lahko le škodila in onemogočila temeljito proučitev v tem poročilu 
navedenih problemov in odprtih vprašanj. 

Komisija predlaga, da predlagatelj upošteva pri sestavi zakonskega pred- 
loga vsa stališča in predloge, ki jih je sprejela na seji dne 7. decembra 1971. 

St.: 191-28/71 
Ljubljana, 8. 12. 1971 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 17. de- 
cembra 1971 obravnavala osnutek zakona o starostnem zavarovanju kmetov, 
ki ga je skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet. 

V načelni razpravi je komisija ugotovila, da osnutek zakona temelji na iz- 
hodiščih za uvedbo starostnega zavarovanja kmetov, ki jih je komisija obrav- 
navala na seji dne 29. 6. 1971. 

Pri podrobni obravnavi besedila osnutka zakona so bile dane naslednje 
pripombe, mnenja in predlogi: 

K 2. členu : Izražen je bil pomislek primernosti določbe v prvem od- 
stavku, s katero v bistvu prejudiciramo vprašanje, ki naj bi ga urejal zakon 
o pokojninskem zavarovanju oseb v delovnem razmerju. Pri tem ni prezreti, 
da pojem kmeta-kooperanta še ni jasno opredeljen. Po mnenju komisije je 
treba kmetu-kooperantu omogočiti izbiro vrste pokojninskega zavarovanja (de- 
lavsko oziroma kmečko starostno zavarovanje). Vsekakor pa bo treba zagoto- 
viti usklajenost tega zakona z zakonom, ki bo urejal pokojninsko zavarovanje 
delavcev in z zakonom o združevanju kmetov. 

Rešiti je treba tudi vprašanje starostnega zavarovanja kmetov, ki so tuji 
državljani. 

K 4. členu : V tej določbi je treba poudariti tudi načelo vzajemnosti, 
ker tudi to zavarovanje temelji na obeh načelih — solidarnosti in vzajemnosti. 

K 5. členu: V drugem odstavku naj se besede »imajo zavarovane osebe« 
nadomestijo z besedama »ima kdo«. Pojma zavarovane osebe namreč v drugih 
členih ne omenjamo in je predlagana formulacija jasnejša. 

K 6. členu: Da bi se izognili sporom, do katerih bi lahko v praksi prišlo, 
naj se opredelijo kriteriji za določitev statusa kmečkega gospodarstva. 

K 14. in 15. členu: Jasno je treba opredeliti pojem starostne in dru- 
žinske pokojnine, ker gre pri obeh pokojninah za osebno pokojnino, kot to 
določa že 5. člen osnutka zakona. 

K 17. členu : V 2. točki naj se jasno določi, da se kmetu-borcu udeležba 
v NOV všteva v desetletno dobo. 

K 18. členu : VI. točki naj se črta beseda »izključno«, sicer bi vsak 
najmanjši postranski dohodek preužitkarju preprečil prejemanje pokojnine. 

K 25. členu: Rešitev v tretjem odstavku je nesprejemljiva. Pri tem je 
treba upoštevati, da je status kmeta-borca določen, katastrski dohodek pa je 
razviden iz evidence davčnega organa. Ta dejstva mora ugotoviti organ, ki 
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izda odločbo o pokojnini. Posebej je bilo opozorjeno, da ni sprejemljiv predlog, 
da bi to nalogo opravljala občinska skupščina. Zato naj se tretji odstavek kot 
nepotreben črta. 

K 29. členu: Na koncu te določbe naj se doda besedilo »in splošni akti 
republiške skupnosti«. Dopolnitev je potrebna, ker bodo tudi s temi akti do- 
ločena merila, obseg in način financiranja starostnega zavarovanja kmetov. 

K 31. členu: Po mnenju večine članov komisije v drugem odstavku pred- 
lagana rešitev ni sprejemljiva. Taka rešitev bi bila v praksi težko izvedljiva, 
hkrati pa bi tudi povzročila povečanje administrativnih stroškov v zvezi z izvaja- 
njem starostnega zavarovanja kmetov. Tudi pravna izvedba te norme je vprašlji- 
va. Po mnenju nekaterih bi bilo treba v teh primerih zemljišča hipotekarno obre- 
meniti. Poudarjeno je tudi bilo, da bi s tako rešitvijo otežili uresničevanje naše 
politike na področju zasebnega kmetijstva. Zaradi večjih bremen, ki bi jih 
kmetje v tem primeru morah prevzeti, bi s tem lahko zavrli proces ustvarjanja 
takih kmetij, ki bi bila sposobna za tržno gospodarstvo. Zato naj predlagatelj 
ponovno prouči ustreznost predlaganih rešitev, da ne bi z njim dosegli prav 
nasprotnega učinka od zaželenega. 

K 39. členu: V prvem in četrtem odstavku naj se jasno opredeli organ, 
ki je pristojen za te naloge, ker z njimi ne kaže obremenjevati občinskih 
skupščin. 

K 54. členu: V zakonu ni potrebno posebej precizirati, katera vpraša- 
nja naj ureja statut. Pač pa je treba določiti postopek za uveljavljanje pravic 
zavarovancev (d vos topno odločanje) in sodno varstvo. 

K 55. členu : Člen naj se kot nepotreben črta, ker naj to vprašanje reši 
statut skupnosti. 

K 56. členu : Člen naj se kot nepotreben črta, ker to vprašanje lahko 
reši statut skupnosti. 

K 58. členu: V drugi vrsti naj se beseda »poglavje« nadomesti z besedo 
»dela«. Sprememba je redakcijskega značaja. 

Si: 191-28/71 
Ljubljana, 17. 12. 1971 

OSNUTEK ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za severno mejo 

v letih 1918 in 1919 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za severno mejo v 
letih 1918 in 1919 (Uradni list SRS, št. 37-268/68) se spremeni in dopolni tako, 
da se njegovo prečiščeno besedilo glasi: 

ZAKON 
o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919 

in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 1912 do 1918 

1. člen 

Za borce za severno mejo v letih 1918 in 1919 (v nadaljnjem besedilu: 
borci) se po tem zakonu štejejo udeleženci bojev, ki so v času od 1. novembra 

72 



1138 Priloge 

1918 do 1. februarja 1919 vstopili v slovenske prostovoljske vojaške enote, ki 
so se borile za osvoboditev severnih krajev Slovenije. 

Za slovenske vojne dobrovoljce iz vojn 1912 do 1918 (v nadaljnjem bese- 
dilu:, dobrovoljci) se po tem zakonu štejejo občani slovenske narodnosti, ki so 
v vojnah v letih 1912 do 5. decembra 1918 prostovoljno vstopili v srbsko ali 
črnogorsko vojsko ali oborožene sile bloka držav, v katerem sta bila Srbija in 
Crna, gora, z namenom, da se borijo za narodno osvoboditev Slovencev in 
drugih jugoslovanskih narodov ter za njihovo združitev v skupno državo Jugo- 
slavije, in so ostali na vojaški dolžnosti do demobilizacije oziroma do časa, ko 
so bili pred koncem vojne oproščeni vojaške dolžnosti zaradi nesposobnosti ah 
zaradi državnih ali narodnih potreb. Za dobrovoljce po tem zakonu še šteje 
tudi tiste občane slovenske narodnosti, ki so leta 1917 v znak protesta proti 
nekaterim hegemonističnim nastopom vodstva izstopih iz dobrovoljškega kor- 
pusa SRS v Odesi. 

2. člen 

Borci in dobrovoljci imajo po tem zakonu pravico do zdravstvenega var- 
stva v enakem obsegu kot zaposleni delavci, če ga nimajo že iz kakšnega dru- 
gega naslova, če pa so kmetje, se zanje uporabljajo določbe zakona o zdravstve- 
nem zavarovanju in obveznih oblikah zdravstvenega varstva (Uradni list SRS, 
št. 26-147/70), ki veljajo za kmete borce od 1. 1. 1945 in za njihove družinske 
člane. 

Borci in dobrovoljci imajo pravico, da vsako leto izkoristijo eno brez- 
plačno in dve vožnji s 75-odstotnim popustom z železnico, ladjo ali avtobusom v 
Socialistični federativni republiki Jugoslaviji. 

3. člen 

Borci iz prvega odstavka 1. člena tega zakona, ki so bili v bojih na severni 
meji najmanj šest tednov in dobrovoljci iz drugega odstavka 1. člena tega za- 
kona, imajo tudi pravico do nadomestila za stroške letnega dopusta v znesku 
600 dinarjev. 

4. člen 

Borcem iz 3. člena tega zakona, ki so "bili poveljniki ali organizatorji slo- 
venskih prostovoljskih vojaških enot in obrambnih položajev v bojih za severno 
mejo in dobrovoljcem, lahko izvršni svet skupščine SR Slovenije podeli repu- 
bliško priznavalnino. 

5. člen 

O pravicah borcev in dobrovoljcev po 2. in 3. členu tega zakona odloča 
občinski upravni organ, ki je pristojen za varstvo vojaških vojnih invalidov 
in borcev narodnoosvobodilne vojne, ko dobi mnenje republiškega odbora 
zveze prostovoljcev-borcev za severno mejo 1918—1919 oziroma društva sk>- 
venskih vojnih dobrovoljcev iz vojn 1912-—1918. 

6. člen 

Pravice po tem zakonu lahko dobrovoljci uveljavijo najpozneje do 31. de- 
cembra 1972. Zahteve borcev za priznanje pravic po tem zakonu, ki so bile 
vložene po 31. decembru 1970 se ne morejo vzeti v postopek. 
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7. člen 

Osebe, ki so bile v času narodnoosvobodilne vojne sodelavci okupatorjev 
ali njihovih pomagačev, nimajo pravic po tem zakonu. 

8. člen 

Sredstva, ki so potrebna za uresničevanje pravic po tem zakonu, se za- 
gotovijo v proračunu SR Slovenije. 

9. člen 

Za izvrševanje tega zakona skrbi republiški sekretariat za zdravstvo in 
socialno varstvo. 

10. člen 

Pravice po tem zakonu gredo upravičencem od dneva vložitve zahteve, 
vendar borcem najprej od 1. januarja 1969, dobrovoljcem pa najprej od 1. 
januarja 1972. 

11. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

S predpisi naše zakonodaje in drugimi akti so borcem za narodno osvo- 
boditev in socialistično revolucijo priznane določene pravice in ugodnosti 
materialnega in moralno-političnega značaja. Poleg udeležencev narodnoosvo- 
bodilnega, boja uživajo pravice predvojni revolucionarji, španski borci, ude- 
leženci oktobrske revolucije in borci za severno mejo v letih 1918—1919. 

Društvo slovenskih vojnih dobrovoljcev iz vojn 1912—1918 je ugotovilo, 
da njihove pravice v naši socialistični zakonodaji niso določene, in zahteva, 
da se pravice uredijo s posebnim zakonom, podobno kot za borce za severno 
mejo. 

Društvo sodi, da slovenski vojni dobrovoljci nimajo niti časovno niti po 
vsebini akcij zveze z borci za severno mejo. Tudi po zgodovinskem pomenu 
presega vrednost bojev slovenskih vojnih dobrovoljcev pomen bojev za severno 
mejo. 

Slovenski vojni dobrovoljci so bili pripadniki dobrovoljskih vojaških 
odredov, ki so bih leta 1914 formirani v sestavu srbske vojske. Udeležili so se 
vseh bojev v Srbiji in tragičnega umika čez Albanijo. Bili so tudi v sestavu 
I. srbske dobrovoljske ■divizije v Odesi in so se udeležili bojev v Dobrudži. 
Nadalje so se bojevali na solunski fronti v letih 1916—1918, zlasti v odločilnih 
bitkah za prebitje solunske fronte. Sodelovali so v vojaških formacijah, ki so 
bile leta 1918 organizirane v Italiji. Med Slovenci, ki so se borili za zmago 
oktobrske revolucije, je bilo pomembno število vojnih dobrovoljcev. Pozitivno 
vlogo v afirmiranju novo nastale Jugoslavije je odigral I. jugoslovanski polk 
Matije Gubca v Sibiriji. Slovenski vojni dobrovoljci so v sestavu jugoslo- 
vanskih čet sodelovali tudi v uspešni koroški ofenzivi maja 1919. Svojo 
napredno1 usmerjenost so dokazali med narodnoosvobodilnim bojem, ko so se 
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s pismeno izjavo korporativno vključili v osvobodilno fronto. Pomembna večina 
dobrovoljcev je aktivno sodelovala v NOV. 

Komisija skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV je predlagala 
izvršnemu svetu, da naj se pravice slovenskih vojnih dobrovoljcev uredijo 
v okviru zakona o borcih za severno mejo na ta način, da se ustrezno spremeni 
naslov zakona ter spremembe in dopolnitve sprejmejo po hitrem postopku. 
Komisija vztraja pri svojem predlogu tudi po tem, ko je proučila zahtevo 
društva slovenskih vojnih dobrovoljcev. 

Glede na stališče komisije skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev 
NOV in odbora izvršnega sveta za socialno politiko in komunalna vprašanja 
se v osnutku predlaga prečiščeno besedilo o borcih za severno mejo, ki v na- 
slovu in dopolnitvah posameznih členov zajema slovenske vojne dobrovoljce 
v letih 1912—1918. 

Osnutek zakona daje slovenskim vojnim dobrovoljcem pravice, ki jih 
uživajo borci za severno mejo. 

V primerjavi s pravico borcev za severno mejo do nadomestila za letni 
oddih se za slovenske vojne dobrovoljce ne postavlja pogoj najmanj šest- 
tedenska udeležba v bojih. Prav tako se v smislu predloga komisije skupščine 
SR Slovenije za vprašanja borcev NOV ne postavlja kot pogoj za podelitev 
republiške priznavalnine slovenskemu vojnemu dobrovoljcu komandni položaj 
v vojaški enoti. 

Po podatkih društva slovenskih vojnih dobrovoljcev iz vojn 1912—1918 je 
bilo okrog 2000 slovenskih dobrovoljcev. 

V starosti od 72 do 92 let je danes živih še okrog 120 slovenskih dobro- 
voljcev. 

Za varstvo 120 slovenskih vojnih dobrovoljcev so potrebna naslednja letna 
proračunska sredstva: 

— za nadomestilo za letni oddih  72 000 din 
— za republiške priznavalnine 

(30 priznavalnin po 250 din)  90 000 din 
— za vozne olajšave 

(poprečno po 30 din na osebo)  3 600 din 
— za zdravstveno varstvo 

(poprečno 20 din letno na upravičenca)  2 400 din 

Skupaj 168 000 din 

Sredstva niso zagotovljena v republiškem proračunu za leto 1971. Zato 
predlagamo, da se zakon uporablja od 1. januarja 1972. 

POROČILA 

Komisija skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV je na seji dne 
7. decembra 1971 obravnavala osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919, ki ga je skupščini 
SR Slovenije predložil njen izvršni svet. 
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V načelni obravnavi se je komisija v celoti strinjala z osnutkom zakona, 
saj je predlagatelj upošteval vsa načela in predloge, ki jih je komisija sprejela 
na seji 4. februarja 1971. 

V obravnavi po posameznih členih je odbor sprejel naslednji spreminjevalni 
predlog: 

K 1. členu: v zadnji vrsti drugega odstavka naj se »SRS« nadomesti 
s »SHS«. 

Pripomba je redakcijskega značaja. 
Komisija skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV predlaga, da 

se zakon obravnava po skrajšanem postopku v smislu 294, člena poslovnika 
skupščine SR Slovenije kot predlog zakona. 

Predlog daje komisija zato, ker osnutek zakona vsebuje vsa njena načela 
in predloge in ker so finančna sredstva — po izjavi predstavnika predlagatelja 
— za izvajanje zakona za prihodnje leto že zagotovljena. 

Za svojega poročevalca je komisija določila poslanca Jožeta Dernovška. 

St.: 59-4/71 
Ljubljana, 7. 12. 1971 

Odbor za socialno in otroško varstvo socialno-zdravstvenega zbora — po- 
ročilo z dne 8. 12. 1971, št. 59-4/71. 

Z a k o no d a j no -pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
13. 12. 1971, št. 59-4/71. 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu nekaterih kategorij 
žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne, žrtev vojnega 

materiala in njihovih družinskih članov 

1. člen 

1. Člen zakona o varstvu nekaterih kategorij žrtev fašističnega nasilja, 
civilnih žrtev vojne, žrtev vojnega materiala in njihovih družinskih članov 
(Uradni list SRS, št. 37-267/68) se spremeni tako, da se glasi: 

»Žrtve fašističnega nasilja, civilne žrtve vojne in žrtve vojnega materiala, 
ki imajo 60 do 100-odstotno telesno okvaro po predpisih o invalidskem zava- 
rovanju (v nadaljnjem besedilu: upravičenci), ter njihovi družinski člani imajo 
pravice do varstva po določbah tega zakona.« 

2. člen 

6. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Upravičenec, ki ima zaradi 60 do 100-odstotne telesne okvare pravice tudi 

po drugih predpisih, lahko po tem zakonu uveljavlja samo razliko v višini 
denarnih dajatev, če so te višje, oziroma tisto, kar mu gre po tem zakonu več 
kot po drugih predpisih.« 
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3. člen 

Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Osnovna denarna pomoč znaša mesečno za upravičence, ki imajo«: 

100°/» telesno okvaro   370 din 
90% telesno okvaro   280 din 
80% telesno okvaro   200 din 
70'°/o telesno okvaro  150 din 
60% telesno okvaro   100 din 

4. člen 

Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Pravica do dodatka za postrežbo in tujo pomoč pripada upravičencu, ki 

ima 100°/o telesno okvaro in mu je za osnovne življenjske potrebe neizogibna 
stalna pomoč in postrežba drugega.« 

5. člen 

Za prvim odstavkom 13. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Dodatna denarna pomoč se določa od zneska osnovne denarne pomoči, ki 

pripada po tem zakonu upravičencem s 100% telesno okvaro.« 
Dosedanji drugi odstavek 13. člena postane tretji in se spremeni tako, da se 

glasi: 
»Dodatna denarna pomoč znaša 50 % osnovne denarne pomoči za upravi- 

čenca in 25i0/o osnovne denarne pomoči za družinskega člana, če nimajo pre- 
moženja ali drugih dohodkov.« 

Dosedanji tretji odstavek 13. člena postane četrti in se spremeni tako, da 
se glasi: 

»Dodatna denarna pomoč znaša 25% osnovne denarne pomoči za upravi- 
čenca in 20 % osnovne denarne pomoči za družinskega člana, če imajo do 280 din 
letnega osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti ali do 185 din mesečnih 
drugih dohodkov na družinskega člana.« 

6. člen 

Za tretjim odstavkom 20. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»Cenzus za osebne dohodke iz kmetijske dejavnosti in cenzus za druge 

dohodke po tem zakonu (13. člen) usklajuje izvršni svet skupščine SR Slovenije; 
pri tem upošteva gibanje teh dohodkov z namenom, da se ohrani realna vred- 
nost cenzusov.« 

7. člen 

32. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»S 1. januarjem 1969 se prenehajo uporabljati določbe zakona o družbeni 

denarni pomoči žrtvam fašističnega nasilja in njihovim družinam (Ur. 1. SRS, 
št. 11-109/65) za tiste žrtve fašističnega nasilja, ki imajo 100% telesno okvaro 
ter s 1. januarjem 1972 za tiste žrtve fašističnega nasilja, ki imajo 60 do 90°/o 
telesno okvaro. 

Družinski člani žrtev fašističnega nasilja s 60 do 100% telesno okvaro, 
umrlih do dneva uveljavitve tega zakona, obdržijo pravico do pomoči po 
dosedanjih predpisih.« 
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8. člen 

33. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Zahtevo za priznanje pravic po tem zakonu lahko vložijo upravičenci, ki 

imajo telesno okvaro zaradi bolezni, do 31. decembra 1972.« 

9. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, učinkuje 
pa za upravičence, ki imajo 60 do 90'°/o telesno okvaro, od 1. januarja 1972. 

OBRAZLOŽITEV 

V skupščini SR Slovenije je bilo v razpravah ob sprejemanju zakona 
o varstvu žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne in žrtev vojnega 
materiala, ki imajo 100®/o telesno okvaro, izraženo stališče, da bi bilo potrebno 
takšno varstvo razširiti tudi na osebe z nižjim odstotkom telesne okvare, 
predvsem na tiste, pri katerih se giblje stopnja telesne okvarjenosti med 60 
in 90 odstotkov. 

Ker pa je potrebno imeti, preden se sprejmejo odločitve glede vsebine 
in obsega varstva, natančnejše podatke o tej skupini žrtev, je bilo sprejeto tudi 
stališče, da se izvede popis, ki naj bi prikazal nekatere bistvene karakteristike 
navedene skupine. 

Izvedbe popisa se je lotil republiški sekretariat za zdravstvo in socialno 
varstvo v sodelovanju z občinskimi skupščinami, invalidskimi komisijami pri 
komunalnih zavodih za socialno zavarovanje ter zdravstveno službo. Dvakrat 
je bil objavljen poziv za prijavljanje k popisu. Prvič konec meseca novembra 
1969, drugič sredi decembra. Rok za prijave je bil določen na 15. januar 1970, 
zaključek postopka za dokumentiranje prijav pri prvostopnem upravnem 
organu pa na 31. 3. 1970. Končni rezultati popisa naj bi bih znani do začetka 
maja. Vendar se predvidevanja niso uresničila, ker se je na terenu pri izvajanju 
popisa marsikje zataknilo, zlasti pri ocenjevanju prijavljencev pred invalid- 
skimi komisijami (le-te so preobremenjene z delom) ali pa pri čakanju na 
specialistične preglede. Tako so komisije praktično končale delo šele proti 
koncu leta 1970. 

Rezultati popisa, ki jih na kratko navajamo, nam potrjuje upravičenost 
stališča, da je potrebno zakonsko varstvo razširiti na osebe, ki imajo od 60 
do 90'°/o okvaro, saj je večinoma tudi njihov socialni položaj — in ne samo 
telesna prizadetost — takšen, da zahteva pomoč družbe, da si zagotovijo pri- 
merno eksistenco. Zato tudi predlagamo spremembo in dopolnitev zakona o 
varstvu nekaterih kategorij žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne, 
žrtev vojnega materiala in njihovih družinskih članov (Uradni list SRS, št. 
37-267/68). 

56 občin je prijavilo (do 31. 12. 1970) 514 žrtev. Dve občine sta sporočili 
samo oceno števila prijavljencev, ena ni poslala poročila, ena pa je zagotovila, 
da pri njih ni osebe, ki bi izpolnjevala kriterije popisa. Invalidske komisije so 
med temi prijavljenci ugotovile takle odstotek okvar naslednjemu številu 
prijavljencev: 
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60%  275 ali 53,50% 
70% 136 ali 26,46 % 
80%  78 ali 15,17% 
90%  25 ali 4,86% 

Izrazito torej prevladujejo invalidi s telesno okvaro na spodnji meji po- 
pisnih kriterijev. Glede na kategorijo so uvrščeni takole: 

v kategorijo ŽFN jih je uvrščenih 136 ah 26,64% 
v kategorijo CŽV jih je uvrščenih  85 ah 16,54 %> 
v kategorijo ŽVM jih je uvrščenih  293 ali 57,00 % 

Po starosti prijavljencev je položaj takle: 

Stari nad 60 let 117 ah 22,76 % 
Stari med 50 in 60 letom  85 ali 16,53 % 
Stari med 30 in 50 letom  262 ali 50,97 % 
Stari med 20 in 30 letom  39 ali 7,59 % 
Stari pod 20 let  11 ali 2,14% 

Zanimivo je, da je kar 23 % prijavljencev rojenih pred letom 1910, tako 
lahko domnevamo (in takšno domnevo nam dovoljuje tudi podrobnejši pregled 
prijavnih spisov), da je v tej skupini precej takih, ki so postali žrtve že med 
I. svetovno vojno ali zaradi vojnega materiala, ostalega po tej vojni. Številčno 
najmočnejša je skupina tistih prijavljencev, ki so se rodili v letih med 1920 in 
1930, kar je seveda razumljivo, saj gre v veliki večini za žrtve II. svetovne 
vojne, ki so sedaj v življenjskem obdobju, ki je v poprečju najbolj aktivno 
in demografsko gledano najbolj stabilno. Relativno malo, saj to je razumljivo, 
pa je prijavljenih tistih, ki so se rodili po letu 1950: ti so seveda vsi žrtve 
vojnega materiala, ki je ostal neodkrit tudi deset in več let po koncu vojne. 

Po spolu je med prijavljenimi 390 ali 75,88% moških in 124 ali 24,12 % 
žensk. 

Pri podatkih o poklicih prijavljencev je opaziti, da prevladujejo osebe iz 
tistih poklicnih ali bolje statusnih skupin, ki niso v delovnem razmerju in si 
torej težje zagotovijo stalne dohodke, npr. kmetje, prejemniki socialne pomoči, 
nezaposleni, gospodinje. Teh prijavljencev je 56,42 % nasproti 43,58% tistih, ki 
so v delovnem razmerju in torej prejemajo stalne dohodke. Med vsemi pri- 
javljenimi je največ upokojencev in prejemnikov socialnih pomoči —• 20,82 % ■—• 
njim sledijo kmetje — 17,51 % — in delavci v industriji — 17,31'%. 

Delni pogled v materialni položaj prijavljencev je razviden iz odgovora 
na vprašanje v prijavnici, ah prejemajo redne mesečne prejemke ali ne. Na to 
vprašanje je odgovorilo 327 prijavljencev ali 63,62'% pritrdilno, 187 ali 36,38% 
pa nikalno. Skupina takih, ki so brez rednih dohodkov, je relativno velika: 
predvsem sodijo sem kmetje, osebe brez zaposlitve in gospodinje. 

Obseg varstva 
Navedeni rezultati popisa nam nedvomno dajejo dovolj opore za nekaj 

domnev, kakšne temeljne odločitve glede varstva te skupine invalidov naj bi 
sprejeli. Predvsem je očitno, da je položaj žrtev s 60 do 90"/# telesno okvaro 
takšen, da ne dovoljuje bistvenega razlikovanja pri oblikah varstva med 
žrtvami s 100% okvaro, kolikor ne želimo, da bi prišlo do znatnih razlik 



Priloge 1145 

v njihovih grrVotnih razmerah in posledično tudi v socialnem položaju. Izjemoma 
bi bil samo dodatek za postrežbo in tujo pomoč, ki gre lahko samo žrtvam 
s 100°/o telesno okvaro. Tako naj bi žrtve fašističnega nasilja, civilne žrtve 
vojne in žrtve vojnega materiala imele po osnutku predlaganega zakona za- 
gotovljene naslednje oblike varstva: 

1. osnovna denarna pomoč, 
2. dodatna denarna pomoč za upravičence, 
3. dodatna denarna pomoč za družinske člane po umrlem upravičencu, 
4. zdravstveno varstvo, 
5. rehabilitacija in oskrbnina v zvezi z rehabilitacijo, 
8. ortopedski in tehnični pripomočki, 
7. otroški dodatek. 
Glede na pravice, ki jih daje obstoječi zakon žrtvam s 100% telesno okvaro, 

je bilo potrebno določiti primerno gradacijo denarnih prejemkov za skupino 
s 60 do 90'°/o telesno okvaro. Po predloženem osnutku predloga zakona se 
takšna gradacija opira na sedanjo višino osnovne denarne pomoči, ki jo 
prejemajo žrtve s 100°/o telesno okvaro, upoštevana pa je pri tem manjša 
telesna oškodovanost in torej večja življenjska sposobnost žrtev, ki te najvišje 
stopnje telesne okvarjenosti ne dosegajo. Ta skupina ne bi bila upravičena do 
dodatka za postrežbo in tujo pomoč in bodo tako denarni prejemki najhuje 
prizadetih žrtev v ustreznem razmerju s prejemki ostalih žrtev. 

Pri tem je bilo seveda nujno, da je gradacija upoštevala tudi (notranje) 
stopnjevanje telesne okvarjenosti v okviru skupine, upoštevajoč pri tem, da 
linearno povečanje stopnje telesne okvarjenosti pomeni več kot relativno po- 
večanje življenjske nesposobnosti žrtev. Z drugimi besedami, žrtve z višjo 
stopnjo telesne okvarjenosti imajo absolutno, ne samo relativno manjše spo- 
sobnosti in možnosti za življenjsko prilagoditev. Zaradi tega smo si pri konci- 
piranju predloga o denarnih prejemkih, ki naj bi šli žrtvam s 80 do 90% 
telesno okvaro, prizadevali za takšno gradacijo, ki bi poleg usklajenosti s 
stopnjo njihove telesne okvarjenosti upoštevala tudi njihove realne sposobnosti, 
da si v dani življenjski sredini zagotovijo primerno eksistenco. V smislu tega je 
upravičeno, da se bolj pomaga žrtvam, ki imajo višjo stopnjo telesne okvar- 
jenosti. Upoštevajoč to in kako je urejena denarna pomoč za nekatere druge 
invalide, smo prišli do sklepa, da bi bilo primerno, če bi žrtve z 90fl/o telesno 
okvaro prejemale 75 '°/» denarne pomoči, ki jo prejemajo žrtve s 100i0/o telesno 
okvaro, žrtve z 80% okvaro 55'%, žrtve s 70'% okvaro 40 ®/o in žrtve s 60% 
okvaro 30 %. 

Tako bi npr. pri sedanji višini osnovne denarne pomoči upoštevaje pred- 
lagano 11,3'% valorizacijo osnovne denarne pomoči z gibanjem življenjskih 
stroškov 370 din, ki jo prejemajo žrtve s 100% telesno okvaro, prejemale žrtve 
z manjšo stopnjo okvare osnovno denarno pomoč v naslednjem znesku: 

(Vsota je zaokrožena) 

Žrtve z 90% telesno okvaro  280 din 
Žrtve z 80% telesno okvaro  200 din 
Žrtve s 70'% telesno okvaro  ..150 din 
Žrtve s 60% telesno okvaro  100 din 
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Ker je dodatna denarna pomoč zelo nizka — v višini 30 oz. 15'% od osnovne 
denarne pomoči in tako ne more .učinkovito prispevati k povečanju socialne 
varnosti tistih upravičencev, ki jim ta pomoč gre in ki so praviloma v -zelo 
težavnem materialnem položaju — predlagamo z noveliziranim zakonom, da 
se dodatna denarna pomoč poveča na 50'% osnovne denarne pomoči za upra- 
vičenca in 25 °/o osnovne denarne pomoči za družinskega člana, če nima pre- 
moženja ali drugih dohodkov, ne glede na stopnjo telesne okvare. Ker je po 
naših računih takih oseb, ki jim gre pravica do dodatne denarne pomoči, le 
ena petina in ker je tudi cenzus zelo oster, se ni bati, da bi z višjo denarno 
pomočjo porušili razmerje med ,posameznimi kategorijami žrtev. Pač pa bi s 
tem dobili sistem minimalne socialne varnosti za tiste žrtve in njihove družine, 
ki so praktično brez drugih sredstev za preživljanje. Dodatno pomoč v višini 
50 '°/o od osnove bi dobil upravičenec, če on in družinski člani nimajo nikakrš- 
nega premoženja ali drugih dohodkov kot denarne prejemke po zakonu o 
varstvu 2FN, C2V, ZVM, dodatna pomoč v višini 25'% pa bi šla upravičencu, 
če pride na družinskega člana do 225 din letnega osebnega dohodka iz kmetijske 
dejavnosti ali do 150 din drugih dohodkov mesečno. 

Menimo, da je posebno pomembno, da se skupini žrtev s 60 do 90'% 
telesno okvaro zagotovi pravica do rehabilitacije, saj je med njimi, kot kažejo 
podatki, večina takih, ki pt> starosti sodijo v najbolj produktivno življenjsko 
obdobje, po drugi strani pa njihova telesna okvarjenost ni tolikšna, da ne bi 
bilo človeško in ekonomsko smotrno aktivirati obstoječe delovne sposobnosti 
prizadetih in jim omogočiti aktivno participacijo v življenjski sredini. Pravica 
do otroškega dodatka naj bi se priznavala v skladu z veljavnim republiškim 
zakonom, ob tem pa naj bi se primerno uporabljali predpisi o invalidskem 
zavarovanju delavcev. 

Ker dosedanji zakon nima določil o valorizaciji premoženjskih cenzusov 
za dodatno denarno pomoč, predlagamo tudi dopolnitev zakona v tem smislu, 
da se izvaja valorizacija cenzusov tako, kot je urejeno za druge vrste in- 
validov. 

Stroški za zagotovitev varstva 
Pri kalkuliranju stroškov za zagotovitev varstva po noveliziranem zakonu 

je treba upoštevati, da bodo v primerjavi s stroški za sedanje varstvo žrtev 
s 100'% okvaro osnovne finančne obremenitve ustrezno manjše, ker žrtvam 
s 60 do 90'°/o telesno okvaro ne gre za dodatek za postrežbo in tujo pomoč, prav 
tako pa naj bi bila — vsaj tak je naš predlog — osnovna denarna pomoč 
proporcionalno manjša, bo pa ta skupina žrtev po naših predvidevanjih iz- 
kazovala večje potrebe po rehabilitaciji ter ortopedskih in tehničnih pripo- 
močkih. 

Upoštevajoč te domneve, nam okvirni račun (glej tabelo II.) pokaže, da bi 
finančna sredstva za novo uvedeno varstvo žrtev s 60 do 9®°/o telesno okvaro 
in povečanje dodatne pomoči za žrtve s 100% telesno okvaro predvidoma 
znašala 1 600 000 din na leto. 

Po predloženem osnutku predloga zakona naj bi pričele učinkovati pravice 
iz tega zakona s 1. 1. 1972. Opozorili pa bi radi, da je ta skupina žrtev in tudi 
javnost že precej nestrpna v pričakovanju, da se zagotovi vsaj minimalno 
zaščito tem žrtvam fašističnega nasilja, žrtvam vojne in žrtvam vojnega ma- 
teriala. 
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Omenimo naj tudi, da obstoječi in novelizirani zakon -ne rešuje vprašanja 
varstva žrtev, ki čutijo posledice raznih obolenj, pridobljenih v vojnem času, 
ker jih bodisi sedanji sistem ocenjevanja telesnih okvar ne zajema bodisi da 
ni mogoče medicinsko zanesljivo ugotoviti vzročne zveze med nastankom 
telesne okvare in pretrpljenimi dogodki med vojno. To vprašanje najbolj 
izstopa pri osebah, ki so bile med zadnjo vojno v koncentracijskih taboriščih, 
zaporih in podobno. Do sedaj se je prijavilo kakšnih 50 takih žrtev, ki jim ni 
bilo oziroma ne bo mogoče priznati ustreznega varstva, kar povzroča po svoje 
politične probleme. 

POROČILA 

Odbor republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo je na seji 8. de- 
cembra 1971 obravnaval osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o varstvu nekaterih kategorij žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne, 
žrtev vojnega materiala in njihovih družinskih članov, ki ga je skupščini SR 
Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni obravnavi se je odbor v celoti strinjal z osnutkom zakona, saj 
je predlagatelj upošteval njegove predloge in stališča, dana ob sprejemanju 
zakona o varstvu žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne in žrtev vojnega 
materiala, da bi bilo treba tako varstvo kot za 100'% telesno okvaro razširiti 
tudi na osebe ž nižjim odstotkom telesne okvare, predvsem za tiste, pri katerih 
se giblje stopnja telesne okvarjenosti med 60 in 90 odstotkov. 

Na podlagi opravljenega popisa, je bilo nesporno ugotovljeno, da je treba 
zakonsko varstvo razširiti tudi na te osebe, saj je večinoma tudi njihov socialni 
položaj — in ne samo telesna prizadetost — takšen, da zahteva pomoč družbe 
za zagotovitev njihove eksistence. To jim sedaj zagotavlja predloženi zakonski 
osnutek. 

V obravnavi po posameznih členih je odbor sprejel naslednji dopolnilni 
predlog: 

K 8. členu: V tretji vrsti tega člena naj se med besedi »ki imajo« 
vstavi beseda »že«. 

Dopolnitev je potrebna zaradi večje jasnosti besedila. 
Odbor predlaga republiškemu zboru, da se zakon obravnava po skrajšanem 

postopku v smislu 294. člena poslovnika skupščine SR Slovenije kot predlog 
zakona. 

Ta predlog daje odbor zato, ker predloženi zakonski osnutek vsebuje vse 
njegove predloge in stališča in ker so finančna sredstva — po izjavi predstav- 
nika predlagatelja — za izvajanje zakona za prihodnje leto zagotovljena. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona z na- 
vedenim amandmajem. 

Za svojega poročevalca na seji republiškega zbora je odbor določil poslanko 
dr. Majdo Benedik. 

St.: 55-3/71 
Ljubljana, 9. 12. 1971 
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Odbor republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo je na seji dne 
23. decembra 1971 obravnaval amandma odbora socialno-zdravstvenega zbora 
za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo k 9. členu 
in s katerim se strinja tudi zakonodajno-pravna komisija. 

Odbor se je z amandmajem k 9. členu, ki se glasi: 
»■Ne glede na določbo 9. člena zakona o varstvu nekaterih kategorij žrtev 

fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne, žrtev vojnega materiala in njihovih 
družinskih članov pripadajo upravičencem pravice po tem zakonu od 1. 1. 1972, 
če zahtevek vložijo do 31. 3. 1972«. — soglasno strinjal. 

St.: 55-3/71 
Ljubljana, 23. 12. 1971 

Odbor za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo 
socialno-zdravstvenega zbora skupščine SU Slovenije je na seji dne 9. decembra 
1971 obravnaval osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o var- 
stvu nekaterih kategorij žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne, žrtev 
vojnega materiala in njihovih družinskih članov, ki ga je skupščini predložil 
izvršni svet. 

V načelni razpravi je odbor podprl osnutek zakona. Za razširitev varstva 
na osebe s stopnjo telesne okvarjenosti med 60 in 90% sta se odbor in socialno- 
zdravstveni zbor zavzela že ob sprejemanju zakona, ki se sedaj dopolnjuje. 2e 
tedaj je bilo opozorjeno, da ta kategorija telesno prizadetih oseb živi v hudih 
gmotnih razmerah ter da bi bilo tudi zanje treba zagotoviti določene oblike 
varstva. Rezultati popisa so pokazali, da socialni položaj teh oseb terja pomoč 
družbe, da si zagotovijo primerno eksistenco. Predloženi zakon pomeni tudi 
realizacijo stališč III. konference Zveze komunistov Slovenije v zvezi s socialno 
diferenciacijo. 

V razpravi je bilo sproženo vprašanje zagotovitve varstva za žrtve, ki 
imajo posledice raznih obolenj, pridobljenih v vojnem času, zlasti v koncen- 
tracijskih taboriščih, zaporih itd. Odbor se je strinjal s stališčem predlagatelja, 
navedenim v obrazložitvi osnutka zakona, da često ni mogoče medicinsko za- 
nesljivo ugotoviti vzročne zveze med nastankom telesne okvare in pretrplje- 
nimi dogodki med vojno. — Poudarjeno je bilo, da medicina ne pozna tipičnih 
bolezni koncentracijskih taborišč, da pa so invalidske komisije dokaj tole- 
rantne in iščejo vzročno zvezo med boleznimi in ugotovljenimi telesnimi 
okvarami. 

V razpravi je bilo izraženo mnenje, da so postavljeni zelo ostri pogoji 
za oceno stopnje telesne okvare. Po teh pogojih se nekatere telesne okvare oce- 
nijo zelo nizko, npr. 30%, prizadeta oseba pa kljub tej blagi okvari ne more uve- 
ljaviti nekaterih pravic (pridobitev vozniškega dovoljenja), češ da je okvara 
pretežka. V tej zvezi je odbor poudaril, da se stopnja telesne okvare ugotavlja 
glede na splošno delovno sposobnost posameznika, ne pa glede na njegovo 
sposobnost za opravljanje določenega poklica. 

Odbor se je zavzel za čimprejšen sprejem predloženega zakona. Zato je 
predlagal, naj bi se zakon obravnaval po skrajšanem postopku kot predlog 
zakona. Zakon ni kompliciran, sprejeti pa bi ga bilo treba čimprej tudi zato, 
da bi omogočili upravičencem, da čimprej vložijo ustrezne zahtevke. Čeprav 
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pa bi bil zakon sprejet še v mesecu decembru 1971, bi bilo treba upravičen- 
cem omogočiti, da svoje pravice uveljavijo s 1. 1. 1972, ne glede na določbo 
sedanjega 9. člena zakona, ki določa, da pripadajo upravičencu pravice po tem 
zakonu od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve za priznanje 
pravice. 

Odbor je bil mnenja, da je osnovna denarna pomoč za upravičence, ki 
imajo 100% telesno okvaro, določena v prenizkem znesku. 2e leta 1969 je ta 
pomoč znašala 300 dinarjev mesečno, po treh letih pa bi bila valorizirana le na 
znesek 370 dinarjev. Po mnenju odbora naj bi predlagatelj zakona ponovno 
nujno proučil ustreznost lestvice, določene s 3. členom predloženega osnutka 
zakona. Odbor sam k temu členu ni predlagal amandmaja, ker bi korektura 
lestvice zahtevala nekoliko večja finančna sredstva. Ce bi zagotovili za reali- 
zacijo predloženega zakona dva milijona dinarjev letno namesto predvidenih 
1,6 mio dinarjev, bi lahko znašala osnovna denarna pomoč za upravičence, ki 
imajo 100% telesno okvaro, 450 din mesečno. Za upravičence z nižjim o>dstot- 
kom telesne okvare bi se v tem primeru zneski osnovne denarne pomoči ustrezno 
preračunali v skladu s predlagano gradacijo. 

Pri podrobni obravnavi besedila osnutka zakona je odbor sprejel naslednje 
amandmaje: 

K 8. členu: V drugi vrsti naj se besedi »ki imajo« nadomestita z bese- 
dilom »ki že imajo«. 

Dopolnitev je potrebna, da bi se izključilo vlaganje zahtevkov v pri- 
merih, ko pri upravičencih zazdaj še ni ugotovljena telesna okvara zaradi 
bolezni. 

K 9. členu : Doda naj se nov odstavek v besedilu: 
»Ne glede na določbo 9. člena zakona o varstvu nekaterih kategorij žrtev 

fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne, žrtev vojnega materiala in njihovih 
družinskih članov pripadajo upravičencem pravice po tem zakonu od 1. 1. 1972, 
če zahtevek vložijo do 31. 3. 1972«. 

Predlagana dopolnitev je v skladu s stališčem, izraženim v načelni razpravi. 
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca dr. Bojana Špicerja. 

Št.: 55-3/71 
Ljubljana, 9. 12. 1971 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Sloveniije je na seji dne 13. de- 
cembra 1971 obravnavala osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o varstvu nekaterih kategorij žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev 
vojne, žrtev vojnega materiala in njihovih družinskih članov, ki ga je skup- 
ščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni razpravi komisija k osnutku zakona ni imela pripomb. 
Pri podrobni obravnavi osnutka zakona komisija ni imela pripomb k 

dopolnilnemu predlogu odbora republiškega zbora za socialno politiko in 
zdravstvo in odbora socialno-zdravstvenega zbora za invalidsko in pokojninsko 
zavarovanje ter invalidsko varstvo k 8. č 1 e n u , da se v tretji vrsti med besedi 
»ki imajo« vstavi beseda »že«. Nadalje komisija ni imela pripomb k predlogu 
odbora socialno-zdravstvenega zbora k 9. č 1 e n u , da se doda nov odstavek 
v besedilu: 
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»Ne glede na določbo 9. člena o varstvu. nekaterih kategorij žrtev faši- 
stičnega nasilja, civilnih žrtev vojne,, žrtev vojnega materiala in njihovih 
družinskih članov pripadajo upravičencem pravice po tem zakonu od 1. 1. 1972, 
če zahtevek vložijo do 31. 3. 1972.« 

St.: 55-3/71 
Ljubljana, 9. 12. 1971 

OSNUTEK ZAKONA 
o nadomestilu za del obresti za kredite za izvoz 

1. člen 

Poslovnim bankam, ki dajejo* delovnim organizacijam in samostojnim 
organizacijam združenega dela — pravnim osebam s sedežem v SR Sloveniji — 
kredite za izvoz blaga in storitev po obrestni meri 3'% na leto, zagotavlja SR 
Slovenija nadomestilo za del obresti po določbah tega zakona. 

Nadomestilo za del obresti iz prejšnjega odstavka se zagotavlja tudi za 
kredite, ki jih poslovne banke odobrijo za zaloge blaga, pripravljene za izvoz. 

2. člen 

Nadomestilo za del obresti po 1. odstavku 1. člena se daje za čas od dneva 
koriščenja kredita do odplačila kredita, vendar največ za 90 dni za izvoz 
v evropske države in največ za 150 dni za izvoz v izvenevropske države, raču- 
nano od dneva, ko je bilo blago ocarinjeno oziroma ko je bila storitev oprav- 
ljena. 

Nadomestilo za del obresti po 2. odstavku 1. člena se lahko daje največ za 
90 dni pred izvozom blaga. 

Varianta: 2. odstavek se črta. 

3. člen 

Nadomestilo za del obresti po 1. členu tega zakona ustreza razliki med 
3'% obrestno mero na leto, po kateri dajejo poslovne banke kredite za izvoz 
blaga in storitev in obrestno mero, po kateri dobivajo poslovne banke re- 
eskontne kredite za ta namen povečani za 1'%. 

Nadomestilo za del obresti iz prejšnjega odstavka lahko znaša največ 
1 odstotek. 

4. člen 

Nadomestilo za del obresti po 2. odstavku 1. člena tega zakona ustreza 
razliki med 3°/o obrestno mero na leto, po kateri dajejo poslovne banke kre- 
dite za zaloge blaga, pripravljenega za izvoz in obrestno mero, po kateri dobi- 
vajo poslovne banke kredite pri Narodni banki, povečani za 1"%. 

Nadomestilo za del obresti iz prejšnjega odstavka lahko znaša največ 
4 odstotke. 

5. člen 

Poslovne banke imajo pravico do nadomestila za del obresti po 1. členu 
tega zakona le za tiste kredite za izvoz blaga in storitev ter za zaloge blaga, 
pripravljenega za izvoz, ki se plačuje v devizah, pomembnih za ohranitev li- 
kvidnosti v mednarodnem plačevanju. 
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6. člen 

Poslovnim bankam se zagotavlja, nadomestilo za. del obresti za. kredite, ki 
jih dajejo delovnim organizacijam in samostojnim organizacijam združenega 
dela — pravnim osebam s sedežem v SR Sloveniji za izvoz opreme in ladij 
na kredit ter za investicijska dela v tujini na kredit, če dajejo te kredite 
po obrestni meri 3% na leto za izvoz oziroma investicijska dela, ki bodo 
plačana v devizah, pomembnih za ohranitev likvidnosti v mednarodnem pla- 
čevanju oziroma po obrestni meri 5'% na leto za izvoz oziroma investicijska 
dela, ki bodo plačana v drugih devizah.. 

Nadomestilo iz prejšnjega odstavka ustreza razliki med 3'% oziroma 5% 
obrestno mero na leto, in obrestno mero, po kateri dobivajo poslovne banke 
kredite pri Narodni banki, povečani za 1 *>/». 

To nadomestilo lahko znaša največ 4 */0, če gre za iizvoz oziroma investi- 
cijska dela, ki bodo plačana v devizah, pomembnih za .ohranitev likvidnosti v 
mednarodnem plačevanju oziroma največ za 2'%, če gre za izvoz oziroma inve- 
sticijska dela, ki bodo plačana v drugih devizah. 

7. člen 

Sredstva za nadomestilo za del obresti po tem zakonu se zagotovijo vsako 
leto v posebnem računu sredstev SR Slovenije za izravnavanje v gospodarstvu 
in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti (zakon o sredstvih SR 
Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospo- 
darskih dejavnosti, Uradni list SRS, št. 46/70). 

8. člen 

Nadomestilo za del obresti v smislu tega zakona za čas od 1. julija do 
31. decembra 1971 pripada delovnim organizacijam in samostojnim organiza- 
cijam združenega dela — pravnim osebam, ki so najele kredite pri poslovnih 
bankah, in sicer.: 

— za kredite za izvoz blaga, ki se plačajo v devizah, pomembnih za 
ohranitev likvidnosti v mednarodnem plačevanju, za čas od 1. julija do 

, ko je začela veljati odločba o spremembi odločbe o obrestni meri 
za kredite, ki jih Narodna banka Jugoslavije daje poslovnim bankam (Uradni 
list SFRJ, št ) — !°/o na leto, za čas od . . . . . . do 31. 
decembra 1971. za 1 % na leto, 

— za kredite za zaloge blaga, pripravljenega za izvoz ter za izvoz opreme 
in ladij na kredit in investicijska dela v tujini na kredit, ki se plačujejo v 
devizah, pomembnih za ohranitev likvidnosti v mednarodnem plačevanju — 
4'% na leto, 

— za kredite za izvoz opreme in ladij na kredit in investicijska dela v 
tujini na kredit, ki se plačujejo v drugih devizah — 2'% na leto. 

Nadomestilo za del obresti po prejšnjem odstavku bo plačano do 30. de- 
tembira 1972 prek poslovnih bank, ki so odobrile kredite. 

9. člen 

Republiški sekretar za finance izda najpozneje do 31. 12. 1971 v soglasju 
z republiškim sekretarjem za gospodarstvo na predlog Narodne banke SR Slo- 
venije in službe družbenega knjigovodstva podrobnejše predpise o postopku 
za uveljavljanje pravice do nadomestila za del obresti po tem zakonu. 
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10. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, upo- 
rablja pa se od 1. julija 1971. 

OBRAZLOŽITEV 

Po zakonu o nižjih obrestnih merah ter o nadomestilu za obresti in o do- 
datnih obrestih za nekatere kredite iz sredstev federacije je federacija do 
30. junija 1971 zagotavljala za izvoz blaga in za zaloge blaga, pripravljenega 
za izvoz na konvertibilna področja, nadomestilo za del obresti (3'°/o za razliko 
med pogodbeno obrestno mero in Jreeskontno obrestno mero ter 1 fl/o za 
stimulacijo poslovnih bank). Z uveljavitvijo zakona o prenosu sredstev, pravic 
in obveznosti federacije za gospodarske investicije na republike in avtonomne 
pokrajine (Uradni list SFRJ, št. 29/71) je bila navedena obveznost federacije 
odpravljena s 1. julijem 1971. 

S tem ukrepom se je za izvoznike blaga na konvertibilna področja zvi- 
šala obrestna mera za kratkoročne kredite za izvoz blaga in za zaloge blaga, 
pripravljenega za izvoz na konvertibilna področja, od 3'% na 7Odprav- 
ljena so bila tudi določila, ki so zagotavljala nadomestilo dela obresti za kredite, 
ki jih dajejo poslovne banke gospodarskim organizacijam za kreditiranje izvoza 
opreme in ladij na kredit. Ze tako ostri pogoji pri izvozu blaga na konverti- 
bilne devize so se s tem še zaostrili. Gospodarstvo ni sposobno samo prenesti 
te dodatne finančne obremenitve ter pričakuje, da se bo nadaljevalo z izpla- 
čilom nadomestila obresti. 

Republiška sekretariata za gospodarstvo in finance sta pripravila osnutek 
zakona, ki bi zagotavljal nadomestilo za del obresti za kredite za izvoz iz 
republiških sredstev. Medtem pa je tudi Narodna banka pripravila odlok o 
znižanju obrestne mere za izvozne kredite, ki, je bil zaradi medrepubliškega 
usklajevanja sprejet na zveznem izvršnem svetu šele 19. novembra letos. Z 
navedenim odlokom se zniža obrestna mera za reeskontne kredite, ki jih 
daje Narodna banka Jugoslavije poslovnim bankam za kreditiranje izvoza 
blaga in storitev na konvertibilna področja od 6 °/o na 3'% P°d pogojem, da 
poslovne banke odobravajo izvoznikom te kredite po obrestni meri 4 fl/». S tem 
se sicer izboljšajo pogoji za kratkoročne izvozne kredite, vendar še vedno 
niso izenačeni s pogoji, ki so veljali do 30. junija 1971. Pred tem časom so 
gospodarske organizacije dobivale omenjene kredite po obrestni meri 3®/o, 
po sprejetem odloku ZIS pa bi plačevale 4!°/o, tako da bi bili njih stroški 
pri najemanju izvoznega kredita še vedno za 1 ®/o višji. Ta odlok bo začel 
veljati šele z dnevom" objave v Uradnem listu SFRJ, tako da gospodarske 
organizacije od 30. junija do objave ne bi dobile nobenega nadomestila za 
obresti pri kreditih za izvoz. 

Po predlaganem osnutku zakona bi dala republika poslovnim bankam, če 
dajejo kratkoročne kredite za izvoz blaga in storitev na konvertibilno pod- 
ročje, nadomestilo v višini 1 % in to za razliko med 3®/» obrestno mero, po 
kateri dajejo poslovne banke kredite gospodarskim organizacijam:, in 4% 
obrestno mero (310/!) reeskontna obrestna mera, povečana za 1 % za stimulacijo 
poslovnih bank). 
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Nadomestilo za del obresti bi se dalo največ do 90 dni za kredite pri izvozu 
blaga in storitev v evropske države, za kredite pri izvozu v izvenevropske 
države pa do 150 dni. Pogoji za dodeljevanje nadomestila obresti so enaki po- 
gojem, pod katerimi je do 30. junija 1971 federacija zagotavljala nadomestilo 
za del obresti v ta namen. Ce upoštevamo, da se daje večina kratkoročnih 
izvoznih kreditov na 90 dni po obrestni meri, znižani za 4% (3'% + 1%), bi 
predstavljala sredstva, ki jih s tem dobe gospodarske organizacije v obliki 
nadomestila obresti po zveznih in republiških predpisih, okoli 1 '%> vrednosti 
blaga, ki g'a prodajajo za konvertibilne devize v enem letu. 

Odlok ZIS predvideva nadomestilo za del obresti tudi za kratkoročne kre- 
dite za izvoz storitev v višini 3 fl/o, kar doslej ni bilo v veljavi. Da se izenačijo 
pogoji izvoza storitev s pogoji izvoza blaga, bi dala republika dodatno 1% nado- 
mestilo dela obresti za kredite za izvoz storitev. 

Odlok ZIS ne predvideva nadomestila za del obresti pri kreditih za zaloge 
blaga, pripravljenega za izvoz, čeprav je taka olajšava veljala do 30. junija 1971. 
Zato bi zagotovila SR Slovenija nadomestilo za te obresti od 30. junija dalje 
v višini 4%, tako da bi imele gospodarske organizacije pri najemanju takih 
kreditov glede obrestne mere enake pogoje kot pred tem časom. Glede roka 
za nadomestilo za kreditiranje zalog blaga, pripravljenega za izvoz, sta dani 
v predloženem osnutku zakona dve varianti. Po prvi bi se nadomestilo za 
del obresti omejilo na največ 90 dni. Po drugi pa bi se rok za nadomestilo 
ne omejeval, ker traja priprava blaga za izvoz različno dolgo, odvisno od 
višine izvoznega zaključka in vrste blaga (sezonski artikli). V tem primeru 
bi se nadomestilo za del obresti dajalo za ves čas, za katerega bi poslovne banke 
odobrile gospodarski organizaciji kredite za zaloge blaga, pripravljenega za 
izvoz. Po mnenju predlagateljev je tudi druga varianta sprejemljiva, ker 
bilančno ta kategorija ni tako pomembna kot nadomestilo za kratkoročne 
kredite za izvoz blaga, je pa za izvoznike ustreznejša. Po ukinjenih zveznih 
predpisih je veljala druga varianta. 

V zakonu se predlaga tudi nadomestilo za del obresti za kredite za izvoz 
opreme in ladij na kredit ter za investicijska dela v tujini na kredit, kot je 
bilo doslej zagotovljeno iz zveznih sredstev, česar pa odlok ZIS prav tako 
ne zajema. Pri tem se predvideva, da bo nadomestilo za del obresti pri kreditih, 
ki jih dajejo poslovne banke za ta izvoz na konvertibilna področja, znašalo 
največ 4 % na leto, za izvoz na klirinška področja pa največ 2 % na leto. 
Poudariti je treba, da republika za ta nadomestila, ki so vezana na večletne 
kredite, prevzema obveznosti tudi za naslednja leta glede na to, na kakšno 
obdobje se krediti nanašajo. 

Končno se v 8. členu predlaga, da se nadomestilo za del obresti za čas od 
1. julija do 31. decembra 1971 izplača delovnim organizacijam naknadno prek 
poslovnih bank in to do 30. septembra 1972. Izplačilo za leto 1972 predlagamo 
zato, ker sredstva za kritje teh potreb bilanciramo šele v letu 1972. 

SR Slovenija bi zagotovila od 30. junija do dneva objave odloka ZIS 
nadomestilo za del obresti za kredite za izvoz blaga, za zaloge blaga, priprav- 
ljenega za izvoz, in za izvoz opreme ter ladij na kredit v višini 4%, če gre 
za izvoz za konvertibilne devize, pri izvozu opreme in ladij na kredit za 
klirinške devize pa 2 %. Od tedaj dalje pa bo zagotovila pri kreditih za izvoz 
blaga in storitev nadomestilo v višini 1 %, Pri kreditih za zaloge blaga, priprav- 
ljenega za izvoz, in pri kreditih za izvoz opreme in ladij na kredit in za izva- 
janje investicijskih del v tujini na kredit pa v višini 4%. 

73 
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Ocena višine potrebnih sredstev za nadomestila za del obresti izhaja iz 
naslednjih predpostavk (ocenjena v konzultaciji z Narodno banko', centralo 
za SRS, in poslovnimi bankami): 

V milijonih dinarjev 

ocena predvideno 
poprečja poprečje 

1971 1972 

— stanje poprečnih kratkoročnih kreditov 
za izvoz blaga in storitev iz SR Slovenije 1050 1200 

— stanje kreditov za zaloge blaga, priprav- 
ljenega za izvoz 360 400 

— stanje kreditov za izvoz opreme in ladij 
na kredit — 200 

Potrebna sredstva za nadomestila za kredit za obresti predvidevamo na 
podlagi gornjih podatkov za leto 1972 v višini okoli 40 milijonov dinarjev, za 
drugo polletje 1971 pa okoli 30 milijonov dinarjev. 

Potrebna sredstva so bilancirana za leto 1972 v finančnem načrtu za izrav- 
navanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti. 

POROČILA 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora je na 44. seji 
dne 8. decembra 1971 obravnaval osnutek zakona o nadomestilu za del obresti 
za kredite za izvoz, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet s 
predlogom, da se obravnava po skrajšanem postopku. V uvodni obrazložitvi 
je predstavnik predlagatelja poudaril, da se s predlaganim zakonom želi 
ohraniti tiste ugodnosti, ki so jih izvoznikom zagotavljali zvezni predpisi do 
30. 6. 1971. 

Odbor se je v načelu strinjal z osnutkom zakona, ker je menil, da mora 
SR Slovenija povečati napore, da bi dosegla večji izvoz. Menil je celo, da so te 
spodbude še premajhne in da bo treba sprejeti take sistemske ukrepe, ki bodo 
bistveno močneje stimulirali izvoz. Strinjal se je tudi s predlogom, da se zakon 
obravnava kot zakonski osnutek, ker povzema v glavnem dosedanji sistem 
pospeševanja izvoza. 

K posameznim členom osnutka zakona je odbor sprejel naslednje pri- 
pombe : 

K 1. č 1 e n u : Člen naj se formulira tako, da bodo ugodnosti po tem 
zakonu deležni vsi proizvajalci v SR Sloveniji, ki delajo za izvoz, ne glede 
na to, kdo izvaža njihove izdelke. Prouči naj se tudi možnost spodbujanja 
izvoznikov iz SR Slovenije!, ki izvažajo blago proizvajalcev iz drugih re- 
publik. 

K 2. členu : Odbor je bil mnenja, da predlagana varianta lahko odpade, 
ker je 90 dni dovolj dolga doba za to vrsto zalog. Edina izjema bi bila opravič- 
ljiva pri izvozu opreme na kredite, česar pa ta člen ne rešuje. 

K 8. členu : Odbor se je strinjal z dopolnitvijo tega člena, ki jo pred- 
lag predlagatelj, po kateri gre nadomestilo v višini 1 % od 26. 11. do 31. 12. 



Priloge 1155 

1971 za kredite, ki se reeskontirajo pri Narodni banki, oziroma v višini 4%, 
ko gre za kredite iz drugih virov. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da osnutek zakona z gornjimi pri- 
pombami sprejme. 

Za svojega poročevalca na seji republiškega zbora je odbor določil po- 
slanca Karla Forteja. 

Št.: 402-171/71 
Ljubljana, 8. 12. 1971 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora je na seji 
dne 8. decembra 1971 obravnaval osnutek zakona o nadomestilu za del obresti 
za kredite za izvoz, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet s 
predlogom, da se obravnava po skrajšanem postopku. 

V načelni razpravi so se poslanci strinjali s predloženim osnutkom zakona, 
po katerem naj se delovnim organizacijam, po odpravljanju obveznosti federa- 
cije, zagotovi nadomestilo za del obresti za kredite za izvoz iz republiških 
sredstev. Odbor se strinja s predlagateljem, da je potrebno pravico db nado- 
mestila razširiti tudi na kratkoročne kredite za izvoz storitev kakor tudi za 
kredite za izvoz opreme in ladij na kredit ter za investicijska dela v tujini 
na kredit, kar je v skladu s sprejetimi stališči gospodarskega zbora ob obrav- 
navi problematike izvoza. 

Odbor se strinja s predlogom predlagatelja, da se predloženi zakon v smislu 
določil 294. člena poslovnika skupščine SR Slovenije obravnava po skrajšanem 
postopku, to je kot osnutek zakona. 

V obravnavi zakonskega osnutka v podrobnostih je imel odbor k posa- 
meznim členom naslednja stališča, mnenja in predloge: 

K 1. členu : V tem členu je potrebno podrobneje opredeliti, da se nado- 
mestilo daje delovnim organizacijam in samostojnim organizacijam združenega 
dela, ki imajo sedež v SR Sloveniji, vendar le v primeru, če gre za izvoz blaga, 
izdelanega v SR Sloveniji. Po mnenju odbora ne bi bilo smotrno dajati nado- 
mestilo iz republiških sredstev za blago, ki je izdelano drugje. 

K 2. členu: — V zvezi s pripombo, da naj bi se nadomestilo dajalo za 
čas od dneva uporabe kredita do prejema plačila iz tujine in ne do dneva 
odplačila kredita, odbor predlaga, da se predlog prouči oziroma določilo uskladi 
z zveznim odlokom. 

— Odbor predlaga, da se variantni predlog k drugemu odstavku tega 
člena črta. Po mnenju odbora ne kaže za zaloge blaga uveljavljati ostrejša 
merila in s tem omejevati gospodarskih organizacij. 

K 3. členu : Odbor se ne strinja s predlogom predlagatelja, da se člen 
dopolni v tem smislu, da se za del kreditov iz drugih virov, to je za kredite, 
ki jih ne eskontira Narodna banka Jugoslavije, daje nadomestilo v višini 4 *Vo. 

K 8. členu: — Odbor meni, da je v tem členu potrebno zagotoviti 
načelo, da bi delovne organizacije skozi ves čas plačevale le 3 '°/o obresti, ne 
glede na spremembe, ki so nastopile po 26. novembru 1971. Vsa podrobnejša 
določila o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila naj se urede v 
okviru predpisov, ki jih določa 9. člen tega zakona. 

— V tem smislu je sprejemljiv tudi predlog, ki ga je dal predstavnik 
predlagatelja na seji odbora. Po tem predlogu naj se prva alinea tega člena 

73* 
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dopolni tako, da bi za čas od 26. novembra 1971 do 31. decembra 1971 za kredite 
za izvoz blaga nadomestilo znašalo 1,0/o letno, če gre za kredite, ki se reeskon- 
tirajo pri NB Jugoslavije oziroma v višini 4 %, če gre za kredite, ki so dani iz 
drugih virov sredstev. 

— V okviru tega člena naj se določi, da se po 26. novembru 1971 nado- 
mestilo daje tudi za storitve, in sicer v višini 1'%. 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet predlaga gospodarskemu zboru 
skupščine SR Slovenije, da sprejme osnutek zakona o nadomestilu za del 
obresti za kredite za izvoz skupaj s stališči, mnenji in predlogi, ki jih je dal 
odbor. Odbor hkrati predlaga, da se predloženi zakon obravnava po skraj- 
šanem postopku, to je, kot osnutek zakona. 

Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Jožeta Kneza. 

Št.: 402-171/71 
Ljubljana, 10. 12. 1971 

Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 20. 12. 1971, 
št. 702-171/71 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
13. 12. 1971, št. 402-171/71 

V 
OSNUTEK ZAKONA 

o nadomestilu za del obresti uporabnikom investicijskih kreditov 
na področju turizma v SR Sloveniji 

1. člen 

Socialistična republika Slovenija daje uporabnikom investicijskih kreditov 
za graditev novih primarnih in sekundarnih turističnih zmogljivosti v SR Slo- 
veniji, ki so namenjene predvsem tujim turistom, nadomestilo za del obresti, 
ki jih morajo plačati dajalcem kredita (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo). 

2. člen 

Primarni turistični objekti po tem zakonu so: 
— družbeni gostinski objekti za prenočevanje in prehrano: hoteli, moteli, 

turistična naselja, prenočišča, penzioni, kampi in restavracije; 
— objekti zdravstvenega turizma v naravnih zdraviliških krajih; 
— objekti mladinskega turizma; 
— planinski domovi in koče; 
— penzionski objekti zasebnih gostincev in kmetov. 
Sekundarni turistični objekti po tem zakonu .so: 
— plaže, kopališča (odprta ali zaprta), športne naprave in drugi objekti 

za aktivno rekreacijo in razvedrilo turistov, če dopolnjujejo primarne objekte; 
— parkirni prostori in garaže v sestavi primarnih objektov; 
— žičnice za prevoz turistov; 



Priloge 1157 

— pristanišča in zgradbe za sprejem, namestitev, prezimovanje in popra- 
vilo jaht in drugih manjših turističnih plovnih objektov; 

— objekti komunalnega in cestnega omrežja za medsebojno povezavo 
primarnih in sekundarnih turističnih objektov in za povezavo teh objektov s 
splošnim komunalnim in cestnim omrežjem. 

3. člen 

Nadomestilo je znesek obresti, izračunanih na podlagi vračilnega roka, 
dogovorjenega v kreditni pogodbi, vendar največ 20 let, na podlagi 5,5-od- 
stotne obrestne mere na leto in na podlagi polletnih enakih anuitet. 

4. člen 

Nadomestilo vplača SR Slovenija kot nepreklicni obrestovani depozit po- 
slovnim bankam (varianta: in drugim organizacijam združenega dela), ki so 
dale kredit in se uporabi za odplačilo prvih anuitet. 

Poslovna banka (varianta: ali druga organizacija združenega dela, ki je 
dala kredit), obrestuje depozit po obrestni meri, ki bo dogovorjena s pogodbo 
o nadomestilu po 7. členu tega zakona. Te obresti se pripisujejo depozitu. 

5. člen 

Ce uporabnik investicijskega kredita odobrenega kredita ne izčrpa v 
celoti, mora poslovna banka SR Sloveniji takoj vrniti sorazmerni del nadome- 
stila, skupaj s pripadajočimi obrestmi. 

6. člen 

Ce uporabnik investicijskega kredita uporabi ves odobreni kredit ali 
njegov del nenamensko, mora poslovna banka SR Sloveniji takoj vrniti celotno 
nadomestilo ali njegov sorazmerni del skupaj s pripadajočimi obrestmi. 

7. člen 

SR Slovenija bo vplačala nadomestilo kot depozit pri poslovni banki ali 
organizacij združenega dela, ki je dala kredit v letu, za katerega je bil raz- 
pisan javni natečaj po 12. členu tega zakona. 

8. člen 

SR Slovenija, poslovna banka in uporabnik investicijskega kredita skle- 
nejo pogodbo, s katero se natančneje dogovorijo o višini, načinu črpanja in 
uporabi nadomestila. 

Uporabnik investicijskega kredita in poslovna banka sta dolžna SR Slove- 
niji omogočiti vpogled v vse svoje evidence, ki se nanašajo na investicijo, za 
katero je bilo dano nadomestilo. 

9. člen 

Uporabnik investicijskega kredita lahko dobi pod enakimi pogoji nadome- 
stilo tudi pri kreditu, ki mu ga da tuja fizična ali pravna oseba. 

V primeru iz prejšnjega odstavka se nadomestilo vplača kot depozit pri 
poslovni banki, ki tujemu dajalcu kredita jamči za uporabnika investicijskega 
kredita. 
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10. Člen 

Sredstva za nadomestila se ob upoštevanju srednjeročnega oziroma dolgo- 
ročnega načrta razvoja gospodarstva SR Slovenije zagotovijo vsako leto v 
finančnem načrtu sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za 
piospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti (zakon o sredstvih SR Slo- 
venije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospo- 
darskih dejavnosti, Uradni list SRS, št. 46/70). 

Neporabljena sredstva za nadomestila se prenesejo v naslednje leto'. 

11. člen 

Uporabniki investicijskih kreditov ne morejo dobiti nadomestila pri tistih 
kreditih, ki so bili najeti zaradi poznejših sprememb projekta ali za podražitve, 
za tisti del sredstev, ki ustreza višini vročenih sredstev uporabnika in tudi 
ne za tiste kredite, za katere so priznana uporabnikom ali poslovnim bankam 
in drugim organizacijam združenega dela, ki so dale kredite, najmanj enaka 
nadomestila po drugih predpisih. 

12. člen 

Nadomestila odobrava posebna komisija po vsakoletnem javnem natečaju 
v okviru sredstev, ki so v ta namen določena za posamezno leto v finančnem 
načrtu sredstev SR Slovenije za izravnavanje v gospodarstvu in pospeševanje 
nekaterih gospodarskih dejavnosti. 

Komisija iz prejšnjega odstavka ima predsednika in osem članov. 
Predsednika in dva člana komisije imenuje izvršni svet skupščine SR 

Slovenije, po dva člana komisije pa imenujejo gospodarska zbornica SR Slo- 
venije, turistična zveza Slovenije in združenje poslovnih bank Slovenije. 

Predsednik in člani komisije se imenujejo za pet let in sicer iz vrst stro- 
kovnjakov s področja turizma, financ in urbanizma. 

13. člen 

Pri odločanju o zahtevkih za nadomestilo upošteva komisija naslednja 
merila: 

— odstotek tujih nočitev v preteklem letu v kraju, kjer naj bi bila inve- 
sticija uresničena; 

— število turističnih ležišč v kraju, kjer naj bi bila investicija uresničena, 
in odstotek turističnih ležišč v primerjavi s številom stalnega prebivalstva; 

—■ graditev turističnih naselij, zajetih v enotnem investicijskem programu; 
— primarni objekti in več pripadajočih različnih sekundarnih turističnih 

objektov; 
— kraji z bolje urejeno splošno infrastrukturo; 
— kraji ali širša območja, kjer gospodarske organizacije, udeležene v 

turističnem prometu, med seboj poslovno sodelujejo; 
— izvedbeni projekti, ki so na enoto ležišča cenejši in ki glede na oprem- 

ljenost ustrezajo strukturi turistične ponudbe kraju; 
— večja lastna udeležba investitorja. 
Prednost imajo zahtevki za nadomestila, ki izkazujejo boljše pogoje po 

merilih iz prejšnjega odstavka. 
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Zahtevke za nadomestila pri gradnji turističnih naselij razvršča komisija 
tako, da obravnava celoten investicijski program, nadomestila pa odobrava po 
kreditih za posamezne objekte ali skupine objektov, ki imajo v naslednjih letih 
prednost pred novimi zahtevki. 

Komisija poroča vsako leto skupščini SR Slovenije o prejetih zahtevkih 
in o odobrenih nadomestilih ter o problematiki, ki jo je ugotovila pri svojem 
delu. 

14. člen 

Republiški sekretar za gospodarstvo predpiše v soglasju z republiškim se- 
kretarjem za finance po potrebi podrobnejši postopek za odobravanje nado- 
mestila. 

Strokovno in administrativno delo za komisijo opravlja republiški sekreta- 
riat za gospodarstvo, nadomestila pa izplačuje republiški sekretariat za finance. 

15. člen 

Objekti iz 2. člena tega zakona so oproščeni obveznega združevanja sred- 
stev za financiranje elektroenergetskih objektov po zakonu o združevanju 
sredstev uporabnikov družbenih sredstev za financiranje elektroenergetskih ob- 
jektov (Uradni list SRS, št. 28/71). 

16. člen 

SR Slovenija zagotavlja plačilo dodatnih in povečanih dodatnih obresti 
še naprej v enakem obsegu in na način kot je bilo to zagotovljeno s predpisi 
do konca leta 1970 (zakon o nižjih obrestnih merah, ter o nadomestilu za 
obresti in o dodatnih obrestih za nekatere kredite iz sredstev federacije, 
Uradni list SFRJ, št. 28/66, 17/67, 4Ž/67, 24/68, 5/69) vsem uporabnikom kre- 
ditov oziroma poslovnim bankam in drugim organizacijam združenega dela, 
ki so dale kredite, in so z republiškim sekretariatom za gospodarstvo do uve- 
ljavitve tega zakona sklenili pogodbo na osnovi kreditnih pogodb za izgradnjo 
turističnih objektov po 2. členu tega zakona, vendar pod pogojem, da so bile 
osnovne kreditne pogodbe sklenjene najpozneje do 30. 6. 1971. 

17. člen 

Ta zakon se uporablja za objekte zunaj območja SR Slovenije le, če se s 
tem strinja izvršni svet skupščine SR Slovenije. 

18. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o povračilu dela 
obresti uporabnikom investicijskih kreditov na področju turizma (Uradni list 
SRS, št. 37-231/69). 

Organizacije in občani, ki so do dne, ko začne veljati ta zakon,.že prido- 
bili pravico do povračila obresti po zakonu iz prejšnjega odstavka, zadržijo to 
pravico. 

19. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 
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OBRAZLOŽITEV 

Z zakonom o spremembah zakona o nižjih obrestnih merah ter o nadome- 
stilu za obresti in o dodatnih obrestih za nekatere kredite iz sredstev federa- 
cije (Ur. 1. SFRJ, št. 60/70) je prenehalo veljati določilo, s katerim je federacija 
zagotovila bankam pod določenimi pogoji za turistične kredite povečane do- 
datne obresti izplačane vnaprej za celo dobo odplačevanja (anticipirane obresti). 
S tem zakonom oziroma s tem ukrepom se je končala oz. prehodno prenehala 
intenzivna investicijska gradnja turističnih objektov. Druge določbe cit. zvez- 
nega zakona so ostale v veljavi do 30. 6. 1971. S tem dnem je začel veljati 
zakon o prenosu sredstev, pravic in obveznosti federacije za gospodarske in- 
vesticije na republike in avtonomni pokrajini (Ur. 1. SFRJ, št. 29/71), ki je v 
15. čl. zgoraj cit. zvezni zakon o nižjih obrestnih merah v celoti razveljavil. 

Republiški zakon o povračilu dela obresti uporabnikom investicijskih kre- 
ditov na področju turizma (Ur. 1. SRS, št. 37/65) je sicer še v veljavi, vendar 
ker se nanaša na ukinjeni zvezni zakon in ker je bil del bivšega mehanizma 
bonifikacije obrestne mere, postaja tak, kot je, nekoristen. 

Dejstvo je torej, da je ukinjena zakonodaja na eni strani povzročila močan 
zastoj v nadaljnji gradnji turističnih objektov in obenem zastoj razvoja turizma 
nasploh, po drugi strani pa sklepi in priporočila skupščine SRS narekujejo po- 
spešen razvoj te gospodarske panoge. Ta dejstva so tudi dovolj tehten razlog 
za Izdajo novega republiškega zakona o nadomestilu dela obresti uporabnikom 
investicijskih kreditov, ki bo ponovno uredil režim beneficiranja in s tem 
pospešeni razvoj investicijske gradnje v turizmu. 

Osnovno načelo zakona je, da se z nadomestili za del obresti pospešuje 
gradnja novih turističnih kapacitet, namenjenih predvsem tujim turistom, da 
se daje investitorjem pomoč pri premagovanju finančnih težav v začetnem ob- 
dobju poslovanja in da se nadomestila ne zagotavljajo brez omejitev vsem 
investitorjem v turizmu in za vsak turistični objekt kot doslej, temveč v 
okviru proračunskih možnosti in v okviru osnovnih načel razvoja turizma. 

Nadomestila vplača SR Slovenija kot depozit bankam, ki so dale kredit, 
oziroma ki nastopajo v kreditnem aranžmaju s kakšno tujo banko kot garant. 
S tem depozitom se poravnajo prve anuitete, ki bi jih banki moral plačati 
investitor. 

Odobravanje nadomestila je omejena z 2. členom zakona, v katerem je na- 
tančno določeno, kateri objekti lahko konkurirajo pri vsakoletnem razpisu 
nadomestila, in z 10. členom tega zakona, ki nakazuje odvisnost odobravanja 
od razpoložljivih proračunskih sredstev. 

Z določili 16. člena tega zakona je rešeno vprašanje kreditov, za katere 
so bile do uveljavitve tega zakona sklenjene z republiškim sekretariatom za 
gospodarstvo tripartitne pogodbe, oziroma tistih kreditov, ki so bili odobreni 
najkasneje do 30. 6. 1971, ki so jih zagotavljali tedaj veljavni predpisi. 

Ce vzamemo, da bi znašal znesek investicijskih kreditov za gradnjo tu- 
rističnih objektov letno 200 milijonov din, bi del obresti v višini 5,5 "Vo>, ki bi 
jih pri tem zagotovila republika, znašal: 

Odplačilna doba 5,5 % anticipiranih del obresti 

20 let 
15 let 
10 let 
8 let 

132 200 000 
96 200 000 
62 600 000 
49 800 000 
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S tem bi republika poravnala za investitorje naslednje letne anuitete ob 
predpostavki, če bi redna obrestna mera znašala 8 %>: 

Odplač. Anuiteta nH h •/„ Popreč. letne Število pokritih 
doba Anuiteta pri 8 /. obr. anUitete letnih anuitet 

20 let 204 000 000 + glavnica 20 200 000 6 
15 let 146 000 000 + glavnica 17 300 000 5 
10 let 94 200 000 + glavnica 14 700 000 4 

8 let 74 400 000 + glavnica 13 600 000 3 

Ker prenos obveznosti iz federacije na republike še ni dokončno izvršen, ni 
možno natančno prikazati finančnih posledic 16. člena tega zakona. Iz ocen oz. 
predhodnih izračunov pa jasno izhaja, da so finančne posledice tako formuli- 
ranega določila ugodnejše za proračun, kot bi bile, če bi bili ti krediti obrav- 
navani po novem režimu., to je po 1. členu tega zakona. 

POROČILA 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora je na 44. seji 
dne 8. decembra 1971 obravnaval osnutek zakona o nadomestilu za del obresti 
uporabnikom investicijskih kreditov na področju turizma v SR Sloveniji, ki ga 
je skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet s predlogom, da 
se obravnava- po skrajšanem postopku. 

V uvodni obrazložitvi je predstavnik predlagatelja poudaril, da predstavlja 
predlog zakona nekoliko modificirano in širše nadomestilo za zvezne predpise, 
ki so obravnavali nadomestila za kreditiranje gradnje turističnih objektov in ki 
so nehali veljati. SR Slovenija s predlaganim zakonom želi spodbuditi investi- 
ranje v turizem, ki postaja vse bolj zanimiva gospodarska panoga. Glede na 
razvitost sosedov tako na Koroškem kot v Julijski krajini in tudi na Hrvatskem 
je zadnji čas, da- tudi mi pohitimo z zidanjem sodobnejših turističnih objektov. 

V načelni razpravi je odbor ugotovil, da moramo turizmu posvetiti posebno 
skrb. Res je sicer, da SR Slovenija vsaj glede deviznega dohodka ni posebej 
stimulirana za to, ker ne dobi nobene devizne participacije, vendar ne gre pre- 
zreti, da ostane turističnim organizacijam 40 %> deviz. V okviru splošnih zahtev 
se bomo morali v prihodnje potegovati za večjo retencijsko kvoto tudi v tu- 
rizmu. To pa ne pomeni, da že danes ne vlagamo dela sredstev v hitrejši razvoj 
turizma. 

Dober del razprave je odbor posvetil predlogu predstavnika Ljubljanske 
banke, da se namesto nadomestil kot se predlaga v osnutku, investitorju prizna 
direktna dotacija kot udeležba republike. Odbor do tega predloga ni mogel 
zavzeti dokončnega stališča, ker ima predlog povsem drugo izhodišče in bi ga 
morah še proučiti. Menil pa je, da utegne imeti nekatere prednosti, zato je 
naročil predlagatelju, da ga prouči in morebiti upošteva bodisi že pri predlogu 
zakona bodisi pozneje. 

V nadaljevanju razprave je odbor imel naslednje pripombe k posameznim 
členom osnutka zakona: 

K 1. členu: V drugi vrsti se izpusti besedo »novih«, da se tako omogoči 
tudi adaptacija, ki je včasih prav tako upravičena kot nove gradnje. 
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Prav tako naj se izpustijo besede, ki so namenjene predvsem tujim turi- 
stom, ker ne kaže preveč zapostavljati razvoja domačega turizma. 

K 2. členu: Tretja in četrta alinea naj odpadeta, ker se mora finan- 
ciranje teh objektov postaviti na drugačno osnovo. Izpusti naj se tudi predzad- 
nja alinea. 

K 7. členu: Treba, ga je formulirati tako, da se bo nadomestilo za 
odobrene kredite bank ali organizacij združenega dela odobrilo v letu, ko je 
razpisan natečaj, izplačalo pa v skladu s porabo kredita. 

K 11. členu : Odbor je bil proti predlogom, da se prizna nadomestilo 
tudi za kredite, s katerimi se pokrivajo podražitve zaradi poznejših sprememb 
projekta ali spremembe cen; bil pa je za to, da se upoštevajo podražitve, ki 
so posledica spremembe predpisov. 

K 13. členu: Odbor je bil mnenja, da je v prvem odstavku preveč me- 
ril, ki so vsa tako ohlapna, da jih je težko ovrednotiti. Zakon naj določi le nekaj 
temeljnih meril, ki se lahko natančneje obdelajo v posebnem pravilniku komi- 
sije iz 12. člena. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da bo določal, da komisija odobrava na- 
domestilo za celoten turistični projekt, ki se izplačuje v tranšah skladno z 
dinamiko graditve. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da obravnava predlog tega zakona kot 
zakonski osnutek in da ga sprejme z gornjimi pripombami. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Bogdana Šnabla. 

St.: 44-23/71 
Ljubljana, 8. 12. 1971 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora je na seji 
dne 8: decembra 1971 obravnaval osnutek zakona o nadomestilu za del obresti 
uporabnikom investicijskih kreditov na področju turizma v SR Sloveniji, ki ga 
je predložil izvršni svet. Odbor je hkrati obravnaval pripombe Ljubljanske 
banke in gospodarske zbornice k osnutku tega zakona. 

Potem ko je predstavnik predlagatelja uvodoma poudaril, da je predloženi 
osnutek zakona izdelan v skladu s skupščinskimi sklepi in priporočili o ukrepih 
za nadaljnji razvoj te gospodarske panoge ter da je v celoti upošteval mnenja 
in stališča skupščinskih teles iz obravnave predloga za izdajo tega zakona, so 
člani odbora v načelni razpravi podprli predloženi osnutek zakona. 

V načelni razpravi so se poslanci predvsem zadržali pri vprašanja, ali je 
smotrno, da se nadomestilo za del obresti v celoti omeji na graditev novih 
turističnih zmogljivosti in ali ne kaže, da se v določenih primerih nadomestilo 
daje tudi za kredite za adaptacijo in rekonstrukcijo starih, to je 'obstoječih 
objektov. Po daljši razpravi, v kateri so bila izražena različna mnenja in po^ 
gledi, je prevladalo stališče, da bi v zakonu vendarle kazalo predvideti možnost, 
da se v konkretnih in upravičenih primerih nadomestilo daje tudi za obstoječe 
objekte. Glede na to, da je sredstev razmeroma malo in da se ne odpro na 
široko vrata vsem, tudi neupravičenim željam in potrebam, naj predlagatelj 
zakona prouči možnost, da se del sredstev za te namene omeji prek določanja 
deleža za te namene od skupnih sredstev, z določitvijo pogoja, da je investitor 
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že doslej vlagal v obnovo vsaj toliko, kot je predpisana amortizacija oziroma 
kako drugače. 

Na seji odbora je predstavnik Ljubljanske banke sprožil tujli predlog, da 
bi se nadomestilo za del obresti dajalo investitorjem v obliki dotacije ali so- 
udeležbe, ter predlog, da se depozit uporabi za plačilo prve polletne anuitete, 
preostala sredstva depozita pa se porazdele na vse anuitete do odplačila posojila 
in sicer za poravnavo dela obresti v višini 5,5 %. Odbor meni, da predloga 
banke zaslužita pozornost ter da ju je potrebno proučiti. V zvezi s tem naj 
predlagatelj >z republiškim sekretariatom za gospodarstvo ter republiškim 
sekretariatom za finance podrobno prouči-oba predloga. V primeru, da še iz- 
kaže, da sta predloga tako za investitorja kot za republiko bolj ugodna, naj v 
fazi obravnave zakonskega predloga predloži temu ustrezno rešitev. 

V obravnavi zakonskega osnutka v,podrobnostih je imel odbor k posamez- 
nim členom naslednja mnenja, stališča in predloge: 

K 1. členu: V skladu z načelno razpravo naj se prouči možnost dajanja 
nadomestila v upravičenih primerih tudi za adaptacijo in obnovo obstoječih 
objektov, vendar z omejitvami, kot jih predlaga odbor. 

K 4. členu : V skladu z načelno razpravo naj se prouči predlog Ljub- 
ljanske banke. Prouči naj se tudi smotrnost skrajšanja moratorija oziroma 
obveznost gospodarskih organizacij, da v času moratorija morebitni presežek 
sredstev gospodarno nalagajo. 

K 11. členu: Z določilom, da uporabniki investicijskih kreditov ne 
morejo dobiti nadomestila pri tistih kreditih, ki jih najamejo zaradi poznejših 
sprememb projekta ali podražitev, se odbor strinja, vendar meni, da je potrebno 
podražitve, ki nastajajo po sili zakona, posebej obravnavati. V tem smislu 
odbor predlaga, da se to vprašanje posebej prouči. 

K 13. členu: — V zvezi z merili, na podlagi katerih se ugotavlja pred- 
nost posameznega zahtevka, naj se v prvi alinei upošteva kraj, ki ima.največji 
odstotek tujih nočitev v preteklem letu in ne le odstotek, saj je to lahko 
tudi 1 «/o. 

— Peta alinea tega člena naj se dopolni v tem smislu, da imajo prednost 
tudi kraji, ki dajejo ugodnejše pogoje za nakup komunalno opremljenih zem- 
ljišč oziroma imajo tudi druge ugodnosti glede gradnje komunalnih naprav. 

— Člen naj se dopolni tako, da se v posebnem odstavku poudari, da objekt 
mora biti rentabilen. Odbor meni, da republiki, ki daje pomembna sredstva, ne 
more biti vseeno, ali bo objekt posloval rentabilno ali ne, kljub temu, da z na- 
domestilom predvsem spodbuja poslovno zainteresiranost drugih partnerjev. 

K 15. členu : Določilo tega člena je mogoče razumeti tudi tako, da so 
obveznega združevanja sredstev za financiranje elektroenergetskih objektov 
oproščeni vsi objekti, navedeni v 2. členu, to je vse, tudi obstoječe turistične 
zmogljivosti. Po mnenju odbora takšnega določila ni mogoče sprejeti, zato pred- 
laga, da se v členu natančneje opredeli, da se oprostitev nanaša le na tiste 
objekte, ki bodo deležni nadomestila po tem zakonu. 

K 16. členu : Odbor predlaga, da se člen oblikuje tako, da se v celoti 
zagotovijo enoten režim in pogoji za vse kredite, ki so bili odobreni do 
30. 6. 1971. 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet predlaga gospodarskemu zboru 
skupščine SR Slovenije, da sprejme osnutek zakona o nadomestilu za del 
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obresti uporabnikom investicijskih kreditov na področju turizma v SR Slo- 
veniji, skupaj z mnenji, stališči in predlogi, ki jih je dal odbor. 

Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Viktorja Korencana. 

St.: 44-23/71 
Ljubljana, 10. 12. 1971 

Odbor za finance gospodarskega zbora — mnenje z dne 20. 12. 1971, 
št. 44-23/71. 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
13. 12. 1971, št. 44-23/71. 

OSNUTEK ZAKONA 

o nadomestilu za del obresti pri nekaterih kreditih v kmetijstvu 
in osnovni predelavi kmetijskih pridelkov 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Pri kreditih, ki jih najemajo delovne organizacije oziroma temeljne orga- 
nizacije združenega dela — pravne osebe s sedežem v SR Sloveniji (v nadalj- 
njem besedilu: delovne organizacije) za nekatere namene v kmetijstvu in 
živilski industriji, daje SR Slovenija nadomestilo za del obresti po določbah 
tega zakona. 

2. člen 

Sredstva za nadomestilo po tem zakonu se zagotovijo iz sredstev SR Slo- 
venije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospo- 
darskih dejavnosti. 

II. Nadomestilo pri kratkoročnih kreditih 

3. člen 

Poslovne banke, ki dajejo delovnim organizacijam kratkoročne kredite za 
pridelovanje kmetijskih pridelkov v lastni ali kooperacijski proizvodnji po 
obrestni meri S^/o na leto, dobijo iz sredstev SR Slovenije nadomestilo za 
razliko v obrestih med to obrestno mero in najvišjo predpisano obrestno mero, 
povečano za 0,5 %. 

Pri kratkoročnih kreditih, za katere dobijo poslovne banke reeskontne 
kredite, je nadomestilo iz prejšnjega odstavka enako razliki med 3l0/o obrestno 
mero in reeskontno obrestno mero, povečano za 0,5 •%. 
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4. člen 

Nadomestilo iz prejšnjega člena se daje tudi za kratkoročne kredite za pro- 
izvodnjo vina do donegovanja in za dozorevanje sadja v hladilnicah. 

Šteje se, da je za donegovanje vina potrebno največ 11 mesecev, za dozore- 
vanje sadja pa največ 4 mesece. 

To nadomestilo se daje le pri kreditih, danih za pridelek z območja SR 
Slovenije. 

5. člen 

Za kooperacijo po tem zakonu se šteje pogodbeno proizvodno sodelovanje 
med delovnimi organizacijami in kmeti kooperanti, s katerim je zagotovljena 
organizirana in usmerjena proizvodnja ter optimalno vlaganje v skladu s sred- 
njeročnim programom razvoja kmetijstva v SR Sloveniji. 

III. Nadomestilo za investicijske kredite 

6. člen 

Delovne organizacije, ki najemajo investicijske kredite za namene, dolo- 
čene v tem členu, za lastne potrebe ,ali za potrebe svojih kooperantov, dobijo 
nadomestilo za del obresti v naslednjih odstotkih, če so krediti odobreni ob 
naslednjih pogojih: 

I. Namen kreditov 

j2> 

II. Osnovni kreditni pogoji 

2. Zapadlosti 
a) prve anuitete b) zadnje anuitete 

III. Od- 
stotek 

za 
izračun 

na- 
domestila 

1. Kmetijska mehanizacija, oprema in ple- 
menska živina 6 Konec 1. polletja Konec 2. polletja 

2. Nasadi hmelja in jagodičevja 8 

3'. Vinogradi in sadovnjaki 10 

4. Graditev in preureditev živinorejskih 
proizvodnih objektov za mleko in meso; 
ureditev in razširitev obdelovalnih po- 
vršin 10 

5. Graditev in preureditev objektov za 
osnovno predelavo mleka, grozdja, sadja 
in vrtnin ter hladilnic, sušilnic in skla- 
dišč za kmetijske pridelke domače pri- 
delave 10 

6. Trajna obratna sredstva 10 

2. leta 6. leta 

Konec 1. polletja 
3. leta 

4,5 %> 
Konec 1. polletja Konec 2. polletja 

4. leta 8. leta 5 %> 
Konec 1. polletja Konec 2. polletja 

6. leta 10. leta 5,5 ®/o 

Konec 2. polletja 
10. leta 5,25 °/o 

Konec 1. polletja Konec 2. polletja 
3. leta 10. leta 5,25 °/o 

Konec 1. polletja Konec 2. polletja 
1. leta 10. leta 4,75 °/o 
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7. člen 

Določbe prejšnjega člena veljajo tudi za kredite, ki jih najamejo razisko- 
valni zavodi s področja kmetijstva. 

8. člen 

Nadomestilo za del obresti je znesek obresti, izračunan na podlagi vračil- 
nega roka, zapadlosti anuitet in odstotka za izračun nadomestila po 6. členu 
tega zakona. 

9. člen 

Najpozneje v 30 dneh po sprejetju vsakoletnega finančnega načrta sredstev 
SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih 
gospodarskih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: finančni načrt) objavita repu- 
bliški upravni organ, pristojen za kmetijstvo in republiški sekretariat za fi- 
nance poslovnim bankam (varianta: in drugim organizacijam združenega dela) 
poziv, da sporočijo obseg kreditov, ki jih nameravajo v skladu s svojo kreditno 
politiko odobriti v tem letu za kredite po 6. členu tega zakona. 

10. člen 

Republiški sekretariat za finance v soglasju z republiškim upravnim or- 
ganom, pristojnim za kmetijstvo, sklene s poslovnimi bankami (varianta: in 
drugimi organizacijami združenega dela) iz prejšnjega člena pogodbo, v kateri 
se določijo zneski kreditov, ki jih bodo poslovne banke (varianta: ali druge 
organizacije združenega dela) odobrile za namene iz 6. člena tega zakona in za 
katere bo SR Slovenija zagotovila nadomestilo za del obresti v okviru sredstev, 
ki so v finančnem načrtu predvidena v te namene. 

11. člen 

Na podlagi pogodbe iz prejšnjega člena sklenejo republiški sekretariat za 
finance v soglasju z republiškim upravnim organom, pristojnim za kmetijstvo, 
poslovne banke (varianta: ali druge organizacije združenega dela) in delovne 
organizacije — uporabniki kredita, depozitne pogodbe, v katerih se podrobneje 
dogovorijo o višini, načinu črpanja in uporabi nadomestila. 

12. člen 

SR Slovenija vplača nadomestilo za del obresti kot nepreklicni depozit po- 
slovnim bankam (varianta: in drugim organizacijam združenega dela), ki so 
dale kredit. Ta depozit se uporabi za odplačilo prvih anuitet. 

Poslovna banka (varianta: ali druga organizacija združenega dela), ki je 
dala kredit, obrestuje depozit po letni obrestni meri, ki je dogovorjena v depo- 
zitni pogodbi. Te obresti se pripisujejo depozitu. 

13. člen 

Ce delovna organizacija odobrenega kredita ne izčrpa v celoti, mora po- 
slovna banka SR Slovenije takoj vrniti sorazmerni del nadomestila skupaj s 
pripadajočimi obrestmi. 
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14. člen 

Ce delovna organizacija uporabi ves odobreni kredit ali njegov del ne- 
namensko, mora poslovna banka SR Sloveniji takoj vrniti celotno nadomestilo 
ali njegov sorazmerni del skupaj s pripadajočimi obrestmi. 

IV. Prehodne in končne določbe 

15. člen 

Nadomestilo za del obresti po 3. in 4. členu tega zakona za čas od 1. julija 
do 31. decembra 1971 pripada delovnim organizacijam, ki so najele kredit pri 
poslovnih bankah. 

Nadomestilo za del obresti po prejšnjem odstavku bo SR Slovenija pla- 
čala v letu 1972 prek poslovnih bank, ki so dale kredit. 

16. člen 

Republiški sekretariat za finance izda najpozneje do 31. 12. 1971 v so- 
glasju z republiškim sekretarjem za gospodarstvo na predlog Narodne banke 
Slovenije in službe družbenega knjigovodstva, centrala za Slovenijo, podrob- 
nejše predpise o postopku za uveljavljanje pravic do nadomestila za del obresti 
po 3., 4. in 15. členu tega zakona. 

17. člen 

Določbe 3., 4. in 15. člena tega zakona se uporabljajo od 1. julija 1971. 

18. člen 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije lahko še posebej vsako leto predpiše 
pogoje za uveljavitev nadomestila iz 3., 4. in 6. člena tega zakona. 

19. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Z zakonom o prenosu sredstev, pravic in obveznosti federacije za gospo- 
darske investicije na republike in avtonomni pokrajini (Ur. list SFRJ št. 29/71) 
je 1. 7. 1971 prenehal veljati zakon o nižjih obrestnih merah ter. o nadomestilu 
za obresti in o dodatnih obrestih za nekatere kredite iz sredstev federacije. 
S tem zakonom je bilo med drugim zagotovljeno tudi nadomestilo poslovnim 
bankam za del obresti pri kratkoročnih kreditih, pa tudi za dodatne obresti 
za investicijske kredite, dane kmetijstvu za določene namene. 

. Ker se razlogi, zaradi katerih je bilo uvedeno to nadomestilo, niso spre- 
menili, je nujno, da republika sprejme zakon, ki bo določal bonifikacijo obresti 
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za kratkoročne kredite za kmetijstvo od 1. julija 1971 dalje in za investicijske 
kredite od 1. januarja 1972 dalje. 

Po našem osnutku zakona se zagotavlja za kratkoročne kredite nadomestilo 
v enaki višini za družbeno in za kooperacijsko proizvodnjo, pri čemer pa znaša 
dodatek k nadomestilu le 0,5 %. 

Enaki kratkoročni krediti se predlagajo po osnutku tudi za pridelovanje 
vina do donegovanja in za dozorevanje sadja v hladilnicah. Menimo namreč, da 
gre v teh primerih za tehnološki proces, ki zahteva enako družbeno pomoč kot 
primarna proizvodnja. To nadomestilo naj bi se dajalo le za vino oz. sadje, 
pridelano na območju SR Slovenije. 

Predlagamo nov način dajanja nadomestil za obresti za investicijske kre- 
dite, ki naj bi prispeval k realizaciji srednjeročnega programa razvoja kmetij- 
stva v Sloveniji. Bilančni pristop in opredelitev namenov omogoča republiki, 
da z vsakoletnim programom in izhodišči za ekonomsko politiko ter finančnim 
načrtom fleksibilno usmerja razvoj. V skladu s programom razvoja kmetijstva 
so določeni nameni, za katere naj bi se dajali krediti v času od 1972,-—1976. leta. 
Za te namene naj bi se dajala nadomestila za obresti po predlaganem osnutku 
zakona tako za kredite, ki bi jih najemale delovne organizacije za lastne po- 
trebe, kot tudi za potrebe svojih kooperantov. Nameni, kreditni pogoji in od- 
stotek za izračun nadomestil so razvidni iz določb 6. člena predlaganega osnutka 
zakona. 

Nadomestila za obresti naj bi pod enakimi pogoji kot delovne organizacije 
dobili tudi raziskovalni zavodi s področja kmetijstva. Tem je tudi zvezni zakon 
zagotavljal ustrezne bonifikacije. 

Nadomestilo za del obresti je izračunano na podlagi vračilnega roka, za- 
padlosti anuitet in odstotka, določenega v 6. členu zakona. Nadomestilo se 
vplačuje pri banki kot nepreklicni depozit, ki se mora obrestovati in se uporabi 
za odplačilo prvih anuitet. O višini obrestovanja depozita se sklene pogodba 
med poslovnimi bankami, republiškim upravnim organom, ki je pristojen za 
kmetijstvo, ter republiškim sekretariatom za finance. Te obresti se pripisujejo 
depozitu. V tej pogodbi se podpisniki podrobneje dogovorijo o načinu črpanja 
nadomestila. 

V osnutku zakona je določen tudi postopek za sklepanje pogodb med ban- 
kami, uporabniki kredita ter republiškim upravnim organom, pristojnim za 
kmetijstvo, ki pogodbeno sklene v soglasju z republiškim sekretariatom za 
finance. Naloga omenjenih upravnih organov je, da zagotovijo uporabo na- 
domestila za obresti do višine, ki je zagotovljena v finančnem načrtu sredstev 
SR Slovenije za izravnavanje v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih 
gospodarskih dejavnosti. 

V primeru, da delovna organizacija ne bi uporabila odobrenega kredita v 
celoti, bo morala banka vrniti republiki ustrezni znesek nadomestila z obrestmi 
vred. Če bi delovna organizacija uporabila kredit nenamensko, v celoti ah 
deloma, mora poslovna banka vrniti celotno nadomestilo oziroma ustrezni del 
republiki s pripadajočimi obrestmi. 

Osnutek zakona ureja plačilo nadomestil za kratkoročne kredite od 1. ju- 
lija letošnjega leta in nadomestil za obresti za investicijske kredite od 1. 1. 1972 
naprej. 
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Republiški sekretariat za finance v soglasju z republiškim upravnim orga- 
nom, pristojnim za kmetijstvo, na predlog Narodne banke in SDK izda še v 
letošnjem letu podrobnejše predpise o postopku za uveljavljanje pravic do 
nadomestila za kratkoročne kredite. 

Izračun zahtevkov za nadomestila za kreditiranje obratnih sredstev je se- 
stavljen na podlagi podatkov SDK o kratkoročnih kreditih, ki znašajo v letu 
1971 358 milij. din. Ker vsota zajema vse dejavnosti kmetijskih organizacij, 
bo šele razčlenjevanje, ki je v teku, pokazalo, za koliki del teh kreditov bodo 
kmetijske organizacije uživale nadomestila iz 3. in 4. člena tega zakona. 

Ce bi vsi krediti uživali pravico do nadomestila, bi od celotnega zneska 
znašala obveznost republike v prihodnjem letu 17,9 milij. din in 9 milij. din 
za obveznosti iz druge polovice 1971. leta. 

Sredstva, ki bi jih SR Slovenija potrebovala za izplačevanje nadomestil 
za del obresti za investicijske kredite na področju kmetijstva in v osnovni 
pridelavi kmetijskih pridelkov, so izračunana iz srednjeročnega programa raz- 
voja kmetijstva v SR Sloveniji. V tem programu je predvideno, da bi skupen 
obseg vlaganj v obdobju 1971—1975 znašal 2500 milij. din, od tega iz kreditnih 
virov okoli 2000 milij. din. Za te kredite menimo, da je potrebno zagotoviti 
nadomestila za del obresti. 

Po namenih iz srednjeročnega plana bo skupna vrednost investicij znašala: 

Investicije po namenu •Zu* rQ O • 
& a N S 

•S '•3 
So, 

P ta J 

Ž-9 
cd 

■3H| m* s 

1. Kmetijska mehanizacija, oprema in plemenska živina 581 250 831 
2. Nasadi hmelja in jagodičevja 10 50 60 
3. Vinogradi in sadovnjaki 70 125 195 
4. Graditev in preureditev živinorejskih proizvodnih objek- 

tov za mleko in meso; ureditev in razširitev obdelovalnih 
površin 179 4901 669 

5. Graditev in preureditev objektov za osnovno predelavo 
mleka, grozdja, sadja in vrtnin ter hladilnic, sušilnic in 
skladišč za kmetijske pridelke domače pridelave — 2502 250 

SKUPAJ 8403 1165 2005 

Glede na to, da SR Slovenija po dosedanjih razpravah za namene iz tega 
zakona v letu 1972 ne more zagotoviti več kot 30 milij. din za kratkoročne 
sezonske in dolgoročne investicijske kredite, kar predstavlja komaj 32,4°/» 
potreb v letu 1972, se seveda odpira vprašanje dinamike izvajanja srednjeroč- 
nega programa razvoja kmetijstva v SR Sloveniji. 

Predlagamo, da se zakon sprejme po skrajšanem postopku. 

1 zajeti tudi hlevi, ki se bodo gradili v kooperaciji 
2 zajete tudi skupne naložbe kmetov in delovnih organizacij 
3 360 mio din predvidene udeležbe kmetov v naturi ni vračunane. 
74 
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POROČILA 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora je na seji 
dne 8. decembra 1971 obravnaval osnutek zakona o nadomestilu za del obresti 
pri nekaterih kreditih v kmetijstvu in osnovni predelavi kmetijskih pridelkov, 
ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet s predlogom, da se obrav- 
nava po skrajšanem postopku. 

V obravnavi zakonskega osnutka so se poslanci v načelu strinjali s po- 
trebo izdaje republiškega zakona, po katerem bi se delovnim organizacijam v 
kmetijstvu bonificirale obresti za kratkoročne kredite od 1. julija 1971 ter za 
investicijske kredite od 1. januarja 1972 dalje, glede na to, da je s 1. julijem 1971 
prenehal veljati ustrezen zvezni zakon, ki je zagotavljal nižje obrestne mere 
oziroma nadomestilo za obresti in dodatne obresti iz sredstev federacije. V zvezi 
s tem so poslanci soglašali s predlogom predlagatelja, da se predloženi zakon 
v smislu 294. člena poslovnika skupščine SR Slovenije obravnava po skraj- 
šanem postopku, to je kot osnutek zakona. 

V obravnavi zakonskega osnutka v podrobnostih je dal odbor k posamez- 
nim členom naslednje predloge, stališča in mnenja: 

K 3. členu: — Prouči naj se določilo, ali je povečana reeskontna 
obrestna mera za 0,5 °/o dovolj spodbudna za dajalce kratkoročnih kreditov. 
Po mnenju odbora ne bi kazalo zmanjšati interes poslovnih bank za tovrstne 
kredite. 

— Prvi odstavek tega člena naj se dopolni tako, da bo iz besedila razvidno, 
da najvišja predpisana obrestna mera znaša 6 %>. 

K 4. členu: Člen se dopolni tako, da.se nadomestilo daje tudi za kratko- 
ročne kredite za dodelavo semenskega krompirja. Pri tem naj se šteje, da je za 
dodelavo semenskega krompirja potrebno največ 6 mesecev. 

Po mnenju odbora bi to izrecno določilo olajšalo najemanje kreditov glav- 
nim proizvajalcem semenskega krompirja, katerih je 5 do 6 v SR Slovenije, 
skupna obremenitev proračuna pa bi znašala komaj 10 milijonov starih din. 

K 6. členu : Na seji odbora je predsednik Ljubljanske banke sprožil 
predlog, da bi se nadomestilo za del obresti za investicijske kredite dajalo kme- 
tijskim organizacijam v obliki dotacije ali soudeležbe. Odbor meni, da predlog 
banke zasluži pozornost ter da ga je potrebno proučiti. S tem v zvezi predlaga 
odbor, da predlagatelj skupaj z republiškim sekretariatom za gospodarstvo in 
republiškim sekretariatom za finance ta predlog prouči ter da v primeru, če 
se izkaže, da je predlog bolj ugoden tako za investitorja kot za republiko, 
predloži ustrezno rešitev. V tem primeru bo potrebno spremeniti tudi naslov 
zakona. 

Odbor za proizvodno in blagovni promet predlaga gospodarskemu zboru 
skupščine SR Slovenije, da sprejme osnutek zakona o nadomestilu za del obresti 
pri nekaterih kreditih v kmetijstvu in osnovni predelavi kmetijskih pridelkov 
skupaj z mnenji, stališči in predlogi odbora. Odbora hkrati predlaga, da se 
predloženi zakon obravnava po skrajšanem postopku, to je kot osnutek zakona. 

Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Jožeta Javornika, 

St.: 402-172/71 
Ljubljana, 10. 12. 1971 
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Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora — poročilo 
z dne 10. 12. 1971, št. 402-172/71. 

Odbor za finance gospodarskega zbora — mnenie z dne 20. 12. 1971, 
št. 402-172/71. 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
13. 12. 1971, št. 402-172/71. 

OSNUTEK ZAKONA 

o vplačevanju obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Organizacije združenega dela s področja gospodarstva in poslovne banke 
z območja SR Slovenije vplačujejo obvezno posojilo za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomne pokrajine Ko- 
sovo (v nadaljnjem besedilu: posojilo) po določbah zakona o sredstvih obvez- 
nega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno raz- 
vitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo (Uradni list SFRJ, št. 33/71, v 
nadaljnjem besedilu: zvezni zakon) in po določbah tega zakona. 

2. člen 

Z organizacijami združenega dela s področja gospodarstva, ki so dolžne 
vplačevati posojilo, so mišljene vse gospodarske organizacije (podjetja, zadruge), 
poslovna združenja gospodarskih organizacij in temeljne organizacije združe- 
nega dela, za katere je vpisano v register, da so pravne osebe. 

Za temeljno organizacijo združenega dela, ki ni pravna oseba, vplačuje 
posojilo iz njenega dohodka gospodarska organizacija, v katere sestavi je. 

3. člen 

Organizacije združenega dela s področja gospodarstva in poslovne banke 
(v nadaljnjem besedilu: zavezanci za posojilo) vplačujejo posojilo po stopnji, 
ki je določena s tem zakonom, in sicer od osnove, ki jo tvorijo sredstva njiho- 
vega poslovnega sklada. 

4. člen 

Da bi zavezanci za posojilo iz SR Slovenije oziroma SR Slovenija izpolnili 
obveznosti za vplačevanje posojila v obsegu, ki ga določa zvežni zakon, se 
stopnje za vplačevanje posojila vsako leto prilagajajo ugotovljenemu gibanju 
družbenega gospodarstva SR Slovenije. 

74« 
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2. Stopnja za posojilo 

5. člen 

Splošna stopnja za posojilo znaša 4'%. 
Po splošni stopnji se vplačuje posojilo za vse dejavnosti, za katere ni v 

tem zakonu predvidena nižja stopnja oziroma oprostitev plačevanja posojila. 

6. člen 

Po stopnji 2'% se vplačuje posojilo za naslednje dejavnosti: 
— tekstilna industrija, 
— časopisna založniška dejavnost, 
— pomorski promet, razen za dejavnosti, za katere je po tem predlogu 

določena nižja stopnja, 
— cestni promet, 
— PTT promet, 
— del živilske industrije, in sicer mlinska industrija, pekarne, predelava 

in konserviranje sadja, zelenjave, mesa, rib in mleka, klavnice, skladišča pre^- 
hrambenih proizvodov, silosi in hladilnice, 

— gostinska dejavnost, 
— dejavnost turističnega posredovanja, 
— gozdarstvo, razen tistih osnovnih sredstev, ki so po tem predlogu opro- 

ščene vplačevanja obveznega posojila. 
Varianta : prva, druga in šesta vrsta se črtajo. 

7. člen 

Po stopnji 1 % se vplačuje posojilo za naslednje dejavnosti: 
— proizvodnja, prenos in distribucija električne energije, 
— koksarne in plinarne, 
— črna metalurgija, 
— dejavnosti storitvene obrti. 

8. člen 

Obveznosti vplačevanja posojila so oproščene: 
1. dejavnosti: 
— premogovniki ter sušenje in briketiranje premoga, 
— rudniki barvnih kovin, 
— rudniki nekovinskih rudnin, 
— kmetijstvo, 
— ribištvo, 
— vodno gospodarstvo, 
— železnice, 
— dejavnosti luk in pristanišč, 
— mestni promet, 
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— stanovanjska dejavnost, 
— komunalna dejavnost, 
—• vojna industrija. 
2. osnovna sredstva: 
— javna komunikacijska sredstva (ceste, letališče), 
— ladje, ki so namenjene pretežno ali izključno za prevoz potnikov, 
— zemljišča, 
— gozdovi in gozdne poti, 
— zaščitni vodnogospodarski objekti, 
— objekti za namakanje in osuševanje zemljišč, 
— naprave za čiščenje vode in zraka. 

9. člen 

Organizacija združenega dela vplačuje posojilo po stopnji, predpisani za 
dejavnost, ki jo opravlja. 

Ce opravlja organizacija združenega dela več dejavnosti, za katere so pred- 
pisane različne stopnje posojila, ali je zanje predpisana oprostitev ali če ima 
osnovna sredstva, za katera je predpisana oprostitev, mora posebej izračunati 
osnovo in obračunati posojilo po stopnji, ki je predpisana za posamezne dejav- 
nosti oziroma posebej izračunati znesek sredstev poslovnega sklada, za katerega 
je oproščena vplačevanja posojila. 

10. člen 

Ce organizacija združenega dela ne ravna po drugem odstavku prejšnjega 
člena, vplačuje posojilo po splošni stopnji tudi od tistega dela poslovnega 
sklada, za katerega ni posebej izračunala osnove, ki bi zanjo veljala nižja stop- 
nja oziroma oprostitev. Ce pa so za vse njene dejavnosti predpisane stopnje, ki 
so nižje od splošne stopnje, oziroma če je za nekatere dejavnosti organizacija 
združenega dela oproščena vplačevanja posojila, vplačuje posojilo od tistega 
dela" poslovnega sklada, za katerega ni posebej izračunala osnove, ki bi zanjo 
veljala nižja stopnja oziroma oprostitev, po najvišiji stopnji, določeni za katero- 
koli dejavnost, ki jo opravlja. 

3. Način vplačevanja posojila 

11. člen 

Posojilo se vplačuje na račun sklada federacije za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomne pokrajine 
Kosovo (v nadaljnjem besedilu: sklad) prek posebnega zbirnega računa pri 
službi družbenega knjigovodstva. 

12. člen 

Služba družbenega knjigovodstva, centrala za SR Slovenijo, obvešča izvršni 
svet skupščine SR Slovenije vsak mesec o dospelih obveznostih in o vplačanih 
posojilih prek zbirnega računa. 
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4. Obveznosti in pravice SR Slovenije v zvezi z vplačevanjem posojila 

13. člen 

Ce se z vplačili zavezancev za posojilo ne doseže tolikšno posojilo, kot je 
določeno v zveznem zakonu, zagotovi SR Slovenija sredstva v višini nastale 
razlike iz proračuna (varianta: iz sredstev za izravnavanje v gospodarstvu 
in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti) kot premostitveni kredit. 

14. člen 

Ce je SR Slovenija zagotovila premostitveni kredit v smislu prejšnjega 
člena, se ji kredit vrne naslednje leto iz vplačanega posojila, za katero bodo 
predpisane ustrezne višje stopnje. 

Premostitveni kredit vrne služba družbenega knjigovodstva SR Sloveniji 
iz vplačanega posojila na zbirnem računu v enakih mesečnih obrokih naslednje 
leto. 

15. člen 

Republiški sekretar za finance izda najpozneje v treh mesecih po uvelja- 
vitvi tega zakona na predlog' službe družbenega knjigovodstva — centrale za 
SR Slovenijo podrobnejše tehnične predpise o načinu vračanja premostitve- 
nega kredita po prejšnjem členu. 

5. Kazenske določbe 

16. člen 

Organizacija združenega dela oziroma poslovna banka se kaznuje za gospo- 
darski prestopek z denarno kaznijo do zneska neplačanega posojila, če ne vplača 
zapadlih posojil z namenom, da bi se izognila vplačilu posojila. 

Za gospodarski prestopek iz prejšnjega odstavka se kaznuje tudi odgovorna 
oseba organizacije združenega dela oziroma poslovne banke z denarno kaznijo 
od 500 do 1000 dinarjev (varianta: od 1000 do 3000 dinarjev). 

6. Prehodne in končne določbe 

17. člen 

Sredstva, ki so jih zavezanci za posojilo vplačali v letu 1971 kot obveznost 
za omenjeno leto v obliki obresti od poslovnega sklada po stopnjah, določenih 
z zveznimi predpisi, se štejejo za posojilo v smislu tega zakona. 

18. člen 

Pri izračunavanju višine posojila v letu 1972 se do določitve novih stopenj 
ne upošteva povečana vrednost poslovnega sklada, ki je rezultat revaloriza- 
cije sredstev v smislu zakona o revalorizaciji sredstev organizacij združenega 
dela (Uradni list SFRJ, št. 50/71). 

19. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1972. 
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OBRAZLOŽITEV 

I. 

Zagotavljanje sredstev za pospeševanje razvoja gospodarsko nezadostno 
razvitih republik; in pokrajin je tudi po novih ustavnih amandmajih obveznost 
federacije. Problematika hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih 
republik in pokrajin je po' uveljavitvi novih amandmajev k zvezni ustavi na 
novo urejena s tremi zveznimi zakoni. 

Prvi je zakon o republikah in pokrajini, ki se šteje za gospodarsko ne- 
zadostno razvito (Uradni list SFRJ, št. 33/71), in ki določa, katere republike 
in pokrajine veljajo v obdobju 1971 do 1975 za gospodarsko nezadostno razvite. 
To so Bosna in Hercegovina, Crna gora, Makedonija in pokrajina Kosovo, 
torej tiste, ki so bile opredeljene za gospodarsko nezadostno razvite tudi v 
obdobju 1966 do 1970. 

Z zakonom o skladu federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospo- 
darsko nezadostno razvitih republik in pokrajin (Uradni list SFRJ, št. 33/71) se 
določa način kreditiranja hitrejšega razvoja teh republik in pokrajin. Po tem 
zakonu se sredstva za kreditiranje gospodarskega razvoja teh republik in po- 
krajin zbirajo v posebnem skladu, ki na podlagi posebnih predpisov razporeja 
tako zbrana sredstva med nezadnostno razvite republike in pokrajino. Sredstva 
daje sklad v obliki kredita poslovni banki ali drugi organizaciji, ki jo določi 
nezadostno razvita republika oziroma pokrajina. Iz sredstev, ki jih dobijo iz 
sklada na kredit, dajejo poslovne banke ali druge organizacije kredite organi- 
zacijam združenega dela za vlaganje v gospodarstvo na teh območjih, in sicer 
pod ugodnejšimi pogoji, kot veljajo za dajanje bančnih kreditov. 

S tretjim zakonom, to je zakon o sredstvih obveznega posojila za krediti- 
ranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avto- 
nomne pokrajine Kosovo (Uradni list SFRJ, št. 33/71), se določa način zbiranja 
in zagotavljanja sredstev za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko' ne- 
zadostno razvitih republik in pokrajine prek omenjenega sklada. Navedena 
sredstva se zagotavljajo z obveznimi posojili, ki jih vplačujejo organizacije 
združenega dela s področja gospodarstva in poslovne banke. Z dokončno uvelja- 
vitvijo plačevanja obveznega posojila za hitrejši razvoj gospodarsko nezadostno 
razvitih republik in pokrajine bodo obresti na poslovni sklad kot institucija 
splošne obveznosti gospodarstva do družbene skupnosti v celoti odpadle. 

Obseg obveznega posojila se določa v odstotku od ustvarjenega družbenega 
proizvoda družbenega gospodarstva Jugoslavije. Gospodarstvo posamezne repu- 
blike mora zagotoviti letno posojilo v višini 1,94% družbenega proizvoda 
družbenega gospodarstva republike, doseženega v letu, za katero se posojilo 
obračunava. Obvezno posojilo plačuje gospodarstvo z mesečnimi akontacijami. 
Letni znesek posojila ugotavlja zavezanec z zaključnim računom in ga vpla- 
čuje najpozneje do 1. marca tekočega leta za preteklo leto. Če se z mesečnimi 
akontacijami in letnim vplačilom na območju posamezne republike ne doseže 
posojilo, ki ustreza 1,94'% družbenega proizvoda družbenega gospodarstva 
republike, mora .republika zagotoviti manjkajoča sredstva iz svojega proračuna, 
skladov ali iz drugih sredstev. Ce pa zbrana sredstva posojila presegajo 1,94 % 
družbenega gospodarstva republike, se za preseženi znesek zmanjša obveznost 
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gospodarstva republike v naslednjem letu. Vplačano posojilo se vrne vpisnikom 
v 15 letih, obrestuje pa se po obrestni meri 4 % na leto. 

Osnova za obračun obveznega posojila za organizacije združenega dela so 
po zveznem zakonu sredstva poslovnega sklada. Osnova za letno posojilo so 
zavezančeva sredstva poslovnega sklada po stanju iz zaključnega računa za 
leto, za katero se obračunava posojilo. Odstotek, po katerem se vplačuje ob- 
vezno posojilo glede na sredstva poslovnega sklada, določajo po omenjenem 
zveznem zakonu republike in pokrajine. Republika mora torej predpisati takšne 
stopnje obveznega posojila, da se z njimi zagotovi letni znesek posojila, ki 
ustreza 1,94% družbenega proizvoda družbenega gospodarstva republike, do- 
seženega v letu, za katero se posojilo obračunava. 

Zakon o stopnjah obveznega posojila mora republika izdati najpozneje do 
konca leta 1971. Do uveljavitve tega zakona obračunavajo zavezanci posojilo v 
obliki dosedanjih obresti na poslovni sklad in v odstotkih, v rokih in na način, 
kot določa dosedanji zvezni zakon o plačevanju obresti na poslovni sklad, 
vendar se ta sredstva kakor tudi vsa druga sredstva, ki so jih gospodarske orga- 
nizacije že vplačale kot obresti na poslovni sklad v letu 1971, štejejo kot 
akontacije za obvezno posojilo po omenjenem zveznem zakonu. 

Tak način zbiranja sredstev obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in pokrajine velja za obdobje 
1971 do 1975. 

II. 

Načela zakona 

Republiški zakon o določitvi stopenj obveznega posojila naj bi kot sistemski 
zakon veljal za celotno obdobje do leta 1975. To pa ne velja za stopnje, ki, jih 
bo treba vsako leto prilagajati tekočim gospodarskim gibanjem. Po zveznem 
zakonu se namreč globalna obveznost celotnega gospodarstva določa v odnosu 
do družbenega proizvoda družbenega gospodarstva v republiki, konkretna ob- 
veznost gospodarskih organizacij pa se določa v odnosu do poslovnega sklada. 
Gibanje nominalne vrednosti družbenega proizvoda pa je praviloma pogosto 
bistveno različno od gibanja vrednosti poslovnega sklada, kar še zlasti velja 
za obdobje nestabilnosti. Poleg tega pa lahko na višino vrednosti poslovnega 
sklada vpliva tudi vsakokratna revalorizacija osnovnih sredstev. Zato' stopnje 
obveznega posojila, določene v odnosu na družbeni proizvod v enem letu, ne 
bodo ustrezale stopnjam glede na družbeni proizvod v drugem letu in jih bo 
torej treba vsako leto spreminjati. 

Osnovna vprašanja v zvezi z vplačevanjem obveznega posojila določa zvez- 
ni zakon. Tako so z zveznim zakonom določena zlasti naslednja vprašanja: 
obseg obveznega posojila za gospodarstvo republike, osnova za obračunavanje 
obveznega posojila v organizacijah združenega dela, temeljna vprašanja v zvezi 
z načinom vplačevanja obveznega posojila, pogoji in način za vračanje poso- 
jila. Z republiškim zakonom je treba določiti konkretno obveznost za posamezne 
gospodarske dejavnosti oziroma grupacije ter podrobnejša vprašanja v zvezi 
z načinom vplačevanja obveznega posojila. Obveznost za posamezne gospodar- 
ske dejavnosti oziroma grupacije za vplačevanje obveznega posojila se določa 
v obliki stopnje (odstotka) od poslovnega sklada. 
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Pri določanju obveznosti za vplačevanje obveznega posojila za posamezne 
gospodarske dejavnosti ali grupacije je republika povsem samostojna. Zveznih 
okvirov, ki so doslej veljali za plačevanje obresti na poslovni sklad, zdaj ni več. 

Prvo vprašanje glede določanja obveznosti gospodarstva je v tem, kako 
določiti obveznosti za posamezne gospodarske dejavnosti oziroma grupacije. 
Tu sta možni dve osnovni varianti. Prva je v tem, da bi vsi zavezanci za ob- 
vezno posojilo plačevali enotno stopnjo posojila, druga možnost pa je v tem, 
da bi plačevali zavezanci različne stopnje posojila glede na specifične pogoje 
gospodarjenja, gospodarsko moč, položaj na trgu, glede na pomen, ki ga imajo 
za celotno gospodarstvo v republiki (infrastruktura) in podobno. Mnenja smo, 
da glede na različne pogoje gospodarjenja, v katerih delujejo posamezne gospo- 
darske dejavnosti oziroma grupacije, prva navedena možnost ne pride v poštev 
in je treba iskati rešitev samo v različnih obremenitvah za posamezne dejav- 
nosti oziroma grupacije. 

Celotna obremenitev poslovnih skladov gospodarstva v zvezi z vplačeva- 
njem obveznega posojila bo večja v primerjavi z dosedanjimi obveznostmi za 
plačevanje obresti na poslovni sklad. Prvič zaradi tega, ker je znesek obvez- 
nosti gospodarstva glede na stopnjo 1,94 % od družbenega proizvoda družbe- 
nega gopodarstva republike zaradi višjega družbenega proizvoda absolutno 
večji, drugič pa zaradi tega, ker je z uveljavitvijo novih zveznih, zakonov od- 
padla obveznost DPS, da vplačujejo za kreditiranje hitrejšega razvoja gospo- 
darsko nezadostno razvitih republik in pokrajin določen odstotek od svojih 
sredstev, namenjenih za razvoj gospodarstva. 

Pri plačevanju dosedanjih obresti na poslovni sklad so bile predvidene 
različne stopnje za posamezne dejavnosti oziroma grupacije. Splošna stopnja 
je bila 3,5'% od poslovnega sklada. Velik del gospodarskih organizacij pa je 
plačeval nižjo stopnjo, in sicer = 3,25'%, 1,70% in 1,45!%. Poleg tega pa so 
bile nekatere gospodarske dejavnosti oziroma grupacije povsem oproščene 
plačevanja obresti svojega poslovnega sklada. 

Za nekatere gospodarske dejavnosti federacija doslej ni predpisala obvez- 
nosti plačevanja obresti na poslovni sklad, temveč je vprašanje obremenjevanja 
poslovnega sklada prepuščala občinskim skupščinam (gostinstvo, storitvena 
obrt, komunalne dejavnosti ipd.). 

Pri določanju diferenciranih stopenj za obvezno posojilo za posamezne 
gospodarske dejavnosti oziroma grupacije obstaja več možnih variant: 

1. da ostanejo razmerja med obveznostmi posameznih dejavnosti oziroma 
grupacij enaka kot pri plačevanju obresti na poslovni sklad, 

2. da se načelno obdržijo podobna razmerja med obveznostmi posamez- 
nih dejavnosti oziroma grupacij kot pri plačevanju obresti na poslovni sklad, 
vendar z nekaterimi nujnimi popravki pri posameznih dejavnostih zaradi spre- 
menjenega ekonomskega položaja oziroma zaradi njihovih drugačnih ekonom- 
skih karakteristik v Sloveniji v primerjavi s poprečjem te dejavnosti v Jugo- 
slaviji, ki je bila osnova za določanje obresti na poslovni sklad, 

3. da se določijo v osnovi drugačni odnosi med posameznimi dejavnostmi 
oziroma grupacijami. 

Predlagamo, da se v zakonu realizira druga navedena varianta. Prva mož- 
nost ni sprejemljiva zaradi tega, ker so pri posameznih dejavnostih oziroma 
grupacijah nastale spremembe pri pogojih gospodarjenja ali pa je njihov 
ekonomski položaj v Sloveniji drugačen, kot je bil v jugoslovanskem poprečju. 
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Tretja navedena možnost pa je v sedanji fazi težko izvedljiva zaradi tega, ker 
predpostavlja bistveno razporeditev obveznosti, kar bi lahko v prizadevanjih 
za večjo stabilizacijo gospodarstva vnašalo negotovost. 

III. 

1. Merila za določanje obveznosti 

Celotna obveznost slovenskega gospodarstva za vplačevanje obveznega 
posojila znaša po oceni zavoda SRS za planiranje v 1971. letu 558 milijonov 
dinarjev. Na podlagi dosedanjega sistema obresti na poslovni sklad bo sloven- 
sko gospodarstvo po oceni zavoda SRS za planiranje vplačalo v letu 1971 naj- 
manj 500 milijonov dinarjev. Razliko za 58 milijonov dinarjev bo treba v skladu 
z zveznim zakonom plačati pozneje, kar bo treba upoštevati pri določanju sto- 
penj obveznosti za naslednja leta. 

Po dogovoru med republikami mora Slovenija v letu 1971 na podlagi po- 
sebnega ključa vplačati 514 milijonov dinarjev kot akontacijo za leto 1971. 
Glede na to, da razlika med vplačanimi obveznostmi nd podlagi dosedanjih 
obresti na poslovni sklad in dogovorjeno akontacijo za leto 1971 ni velika 
(14 milijonov, kar je le okoli 3 °/o od predvidene akontacije), predlagamo, da 
se dosedanje stopnje za leto 1971 ne spreminjajo, temveč da se omenjena raz- 
lika v obveznosti upošteva pri novi določitvi obveznosti za leto 1972. 

Po predvidevanjih zavoda SRS za planiranje se bo družbeni proizvod 
družbenega gospodarstva v letu 1972 povečal za okoli 20 % in bi znašal 34 418 
milijonov dinarjev. Obveznost slovenskega gospodarstva za vplačilo obveznega 
posojila bo ob upoštevanju stopnje 1,94'% znašala 1972. leta 667,7 milijona 
dinarjev. Glede izračuna stopenj za obvezno posojilo za leto 1972 predlagamo, 
da se za vplačevanje akontacije med letom ne upošteva celotna obveznost, 
temveč le 90 lo/o te obveznosti. Predlagana rešitev je primerna zaradi tega, ker 
omogoča naknadno korekturo obveznosti glede za dejanska gibanja v gospo- 
darstvu. Tako izračunana akontacija obveznosti slovenskega gospodarstva za 
vplačilo obveznega posojila za leto 1972 bi znašala 601 milijon dinarjev. To 
je približno 17'°/o več, kot znaša med republikami dogovorjena akontacija za 
leto 1971. 

Pri določanju stopenj za obvezno posojilo za leto 1972 je treba upoštevati 
tudi razliko med dogovorjeno akontacijo in dejansko vplačanimi obveznostmi 
za leto 1971, ki znaša okoli 14 milijonov, ter razliko med dogovorjeno akon- 
tacijo in ocenjeno obveznostjo glede na gibanje družbenega proizvoda družbe- 
nega gospodarstva, ki znaša 44 milijonov dinarjev. Zaostanek za leto 1971 
znaša torej skupaj 58 milijonov, kar pomeni 11,6 °/o več, kot bo v letu 1971 
vplačana kontacija. Pri določanju stopnje obveznega posojila za leto 1972 bo 
torej treba poleg akontacije na ocenjeno obveznost za leto 1972 v višini 601 mili- 
jon dinarjev upoštevati tudi navedeni znesek zaostanka za leto 1971, kar 
znaša skupaj 659 milijonov dinarjev ali okoli 32 '°/o več, kot je bilo v letu 1971 
dejansko vplačanih obveznosti. 

Poprečne stopnje obveznega posojila na. osnovi poslovnega sklada pa za 
leto 1972 ne bo treba povečati v enakem odstotku, kot se povečuje obveznost 



Priloge 1179 

(32%), ker je treba pričakovati, da se bo hkrati povečala tudi višina poslovnega 
sklada družbenega gospodarstva v republiki v letu 1972 povečal za okoli 10'°/o, 
kar je enako triletnemu poprečju 1968—1970 — pri .čemer ni upoštevana predvi- 
dena revalorizacija poslovnega sklada — bi bilo treba dosedanje poprečne 
stopnje obveznosti na poslovni sklad povečati za 20'%. 

Kot že omenjefno, znašajo dosedanje stopnje obresti na poslovni sklad 3,5 °/o, 
3,25 %, 1,7 °/o in 1,45 '%>, s tem, da so nekatere dejavnosti obveznosti plačevanja 
obresti v celoti oproščene. Ob omenjenem 20-odstotnem povečanju obveznosti 
bi nove stopnje obveznega posojila na poslovni sklad v letu 1972 znašale: 4,2 ®/o, 
3,9%, 2% in 1,75%. Predlagamo, da se stopnji 4,2 % in'3,9'°/o združita v 
enotno stopnjo 4'%», ker gre v obeh primerih za dejavnosti, glede katerih z 
vidika njihovega gospodarskega položaja ni posebnih razlogov za diferencirano 
določanje stopenj niti niso potrebne olajšave. Glede gospodarskega položaja de- 
javnosti, za katere bi glede na dosedanjo razvrstitev prišla v poštev najnižja 
stopnja, predlagamo, da naj se ta ne poveča od 1,45 % na 1,75 ®/o, temveč naj 
se zniža na 1 %. Tu gre namreč za dejavnosti, ki so splošnega družbenega po- 
mena, hkrati pa nizko akumulativne. Poleg tega pa naj bi bile nekatere dejav- 
nosti tudi vnaprej oproščene plačevanja obveznega posojila. 

Pri obremenitvi posameznih dejavnosti z obveznim posojilom se predlagajo 
na splošno podobni odnosi, kot so bili uveljavljeni doslej za plačevanje obresti 
na poslovni sklad, vendar z nekaterimi najnujnejšimi korekturami. Obreme- 
nitev posameznih dejavnosti oziroma gospodarskih grupacij naj bi bila na- 
slednja : 

a) Splošna stopnja — 4% 

Splošna stopnja 4,0'% velja za vse dejavnosti, za katere po tem predlogu 
ni izrecno predvidena nižja stopnja oziroma oprostitev vplačevanja obveznega 
posojila. 

b) Stopnja 2 % 

Obvezno posojilo po stopnji 2% velja za naslednje dejavnosti: 
— tekstilna industrija, 
— časopisno založniška dejavnost, 
— pomorski promet, razen za dejavnosti, za katere je po tem predlogu 

določena nižja stopnja, 
— cestni promet, 
— PTT promet, 
— del živilske industrije, in sicer mlinska industrija, pekarne, predelava in 

konserviranje sadja, zelenjave, mesa, rib in mleka, klavnice, skladišča pre- 
hrambenih proizvodov, silosi in hladilnice, 

— gostinska dejavnost, 
— dejavnost turističnega posredovanja, 
— gozdarstvo, razen tistih osnovnih sredstev, ki so po tem predlogu opro- 

ščene vplačevanja obveznega posojila. 
(Var iant a : Tekstilna industrija, del živilske industrije, ki je zajet pod 

to točko, ter časopisno^založniška dejavnost naj se iz te skupine izločijo in naj 
se zanje predpiše stopnja 4'%. Varianta se predlaga z namenom, da se celotna 
predelovalna industrija obremenjuje enotno. Ce namreč obdržimo izjemen 
status za tekstilno industrijo, časopisno-založniško dejavnost in omenjeni del 
živilske industrije, se lahko postavijo utemeljene zahteve za takšen izjemen 
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položaj tudi za nekatere druge industrijske dejavnosti, npr. industrija usnja in 
gume, filmska industrija, izdelava kovinskih konstrukcij, izdelava tirnih vo- 
zil itd.). 

c) Stopnja l'0/o 
Obvezno posojilo po stopnji 1,0/o velja za naslednje dejavnosti: 
— proizvodnja, prenos in distribucija električne energije, 
— koksarne in plinarne 
— črna metalurgija, 
— dejavnost storitvene obrti. 

č) Obveznosti plačevanja posojila naj bi bile oproščene naslednje: 
1. dejavnosti 
— premogovniki ter sušenje in briketiranje premoga, 
— rudniki barvnih kovin, 
— rudniki nekovinskih rudnin, 
— kmetijstvo, 
— ribištvo, 
— vodno gospodarstvo, 
— železnice, 
— luke in pristanišča, 
— mestni promet 
— stanovanjska dejavnost, 
— komunalna dejavnost, 
— vojna industrija. 

2. osnovna sredstva 
— javna komunikacijska sredstva (ceste, letališče), 
— ladje, ki so namenjene pretežno ali izključno za prevoz potnikov, 
— zemljišča, 
— gozdovi in gozdne poti, 
— zaščitni vodnogospodarski objekti, 
— objekti za namakanje in osuševanje zemljišč, 
— naprave za čiščenje vode in zraka. 
Pri razvrstitvi dejavnosti ali posameznih osnovnih sredstev za navedene 

skupine je upoštevano naslednje: 

Ad a) splošna stopnja 4,0 °/o 
V tej stopnji so vključene dejavnosti, ki so že po doslej veljavnih predpisih 

plačevale, obresti na poslovni sklad po stopnji 3,5 in 3,25 %>. Sem spadajo: in- 
dustrija (razen za dejavnosti, za katere je po tem predlogu določena nižja 
stopnja), gradbeništvo, trgovina, proizvodna obrt in podjetja za prekladanja. 
To so tiste dejavnosti, pri katerih glede na njihov gospodarski položaj niso 
potrebne olajšave. 

V primerjavi z dosedanjim sistemom obresti na poslovni sklad so za to 
skupino poleg združitve dosedanjih dveh najvišjih stopenj značilne še nekatere 
druge spremembe. Vanjo je na novo vključena industrija celuloze in papirja, 
ki je bila v dosedanjem sistemu oproščena plačevanja obresti na poslovni sklad. 
Te dejavnosti so bile v dosedanjem sistemu oproščene plačevanja obresti na 
poslovni sklad zaradi njihovega slabega gospodarskega položaja v jugoslovan- 
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skem poprečju, kar je bila posledica izrazito slabega gospodarskega položaja 
teh dejavnosti v drugih republikah. V Sloveniji pa kažejo znatno ugodnejše 
poslovne rezultate. Iz te skupine pa so v primerjavi z dosedanjim stanjem 
izločeni rudniki barvnih kovin in rudniki nekovinskih rudnin, za katere se 
predlaga oprostitev plačevanja obveznega posojila. Oprostitev se predlaga za- 
radi izčrpanosti rudnih zalog, težkih delovnih razmer, slabih možnosti plasmaja 
na svetovnem trgu, zaradi zniževanja cen in zaradi vedno nižje akumulativ- 
nosti. 

Ad b) — stopnja 2 °/» 
V tej skupini so vključene tiste dejavnosti, ki so bile v dosedanjem sistemu 

plačevanja obresti na poslovni sklad obremenjene s stopnjo 1,7%, poleg tega 
pa še tekstilna industrija, pomorski promet, cestni promet in PTT promet, ki 
so bili v dosedanjem sistemu obremenjeni po stopnji 1,45'%. Uvrstitev na- 
vedenih dejavnosti v skupino 2 % se predlaga zato, ker imajo te dejavnosti po- 
dobne finančne rezultate kot druge dejavnosti te skupine in zaradi tega, ker je 
predlagana najnižja stopnja 1 % nižja od stopnje, po kateri so te dejavnosti 
doslej plačevale obresti na poslovni sklad (1,45 °/o). 

V to skupino je uvrščeno tudi gozdarstvo (brez gozdov in gozdnih poti), 
ki je bilo doslej v celoti oproščeno plačevanja obresti na poslovni sklad. Pred- 
lagamo, da naj se oprostitve obdržijo le za gozdove in gozdne poti, medtem ko 
naj se za preostali del poslovnega sklada uvede obvezno posojilo po stopnji 
2 %. Tak predlog je utemeljen z doseženimi finančnimi rezultati gozdnogospo- 
darskih organizacij, ki izkazujejo podoben položaj kot druge dejavnosti iz te 
skupine. 

Na novo sta v to skupino vključeni tudi gostinska dejavnost in dejavnost 
turističnega posredovanja, ki sta doslej plačevali obresti na poslovni sklad po 
stopnjah, ki so jih določale občinske skupščine, Ti dejavnosti sta bih doslej 
obremenjeni sicer z nižjo stopnjo, vendar njihova akumulativnost dopušča 
obremenitev po predlagani stopnji 2 %. 

Ad c) — stopnja 1 % 
Vse dejavnosti, ki so razvrščene v to skupino, so bile že po dosedanjem 

sistemu plačevanja obresti na poslovni sklad obremenjene z najnižjo stopnjo 
(1,45 %). Za te dejavnosti se predlaga najnižja obremenitev zaradi tega, ker so 
nizko akumulativne, hkrati pa kot bazična oziroma infrastrukturna dejavnost 
splošnega družbenega pomena. V to skupino je na novo vključena dejavnost 
storitvene obrti, za katero je doslej predpisovala stopnje obresti na poslovni 
sklad občinska skupščina in ki izkazuje zelo nizko akumulativnost. 

Ad č) — oprostitve 
Večina dejavnosti oziroma osnovnih sredstev, za katere se predlaga opro- 

stitev plačevanja obveznega posojila, je bila že v dosedanjih predpisih oproščena 
plačevanja obresti na poslovni sklad. Na novo pa so oprostitve predlagane še 
za rudnike kovin in nekovinskih rudnin (iz razlogov, ki so navedeni pod ad a) 
ter za mestni promet, komunalno in stanovanjsko dejavnost, za katere so 
doslej obremenitve predpisovale občinske skupščine. Oprostitve za mestni pro- 
met ter komunalno in stanovanjsko dejavnost je predlagana zaradi njihovega 
splošnega družbenega pomena. 
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Orientacijske primerjave obveznosti za vplačevanje posojila po tem za- 
konu z obveznostmi plačevanja obresti na poslovni sklad po dosedanjih zvez- 
nih zakonih so na podlagi podatkov iz zaključnih računov gospodarskih orga- 
nizacij za leto 1970 razvidne iz priloženih tabel. 

2. Plačevanje obveznega posojila 
Po zakonu o sredstvih obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega raz- 

voja gospodarsko nezadostno raz vitjh republik in avtonomne pokrajine Ko- 
sovo vplačujejo obvezno posojilo organizacije združenega dela s področja gospo- 
darstva in poslovne banke. V doslej veljavnem sistemu plačevanja obresti na 
poslovni sklad plačujejo te obresti neposredno gospodarske organizacije (pod- 
jetja) ,in samostojne organizacije združenega dela, ki so pravne osebe. Za samo- 
stojno organizacijo združenega dela, ki ni pravna oseba, plačuje obresti od 
poslovnega sklada iz njenega dohodka gospodarska organizacija, v katere se- 
stavu je. 

Obvezno posojilo naj bi plačevale neposredno vse gospodarske organizacije 
(to so podjetja in zadruge), poslovna združenja gospodarskih organizacij in 
tiste temeljne organizacije združenega dela, ki imajo status pravne osebe. Za 
temeljne organizacije združenega dela, ki niso pravne osebe, pa naj bi plače- 
vale posojilo iz njihovega dohodka gospodarske organizacije, v katerih se- 
stavu SO'. 

Obvezno posojilo po tem predlogu vplačujejo organizacije združenega dela 
s področja gospodarstva in poslovne banke, ki imajo sedež v SR Sloveniji. 

Organizacija združenega dela vplačuje obvezno posojilo po stopnji, ki je 
predpisana za dejavnost, ki jo opravlja. Ce opravlja organizacija združenega 
dela več dejavnosti, za katere so predpisane različne stopnje posojila, mora 
posebej izračunati osnovo in vplačevati obvezno posojilo po stopnji, ki je 
predpisana za posamezne dejavnosti. Če opravlja organizacija združenega dela 
poleg drugih dejavnosti tudi dejavnost, za katero je predpisana oprostitev 
vplačevanja obveznega posojila, ali če razpolaga z osnovnimi sredstvi, za katero 
je predvidena oprostitev plačevanja obveznega posojila, mora posebej iz- 
računati znesek sredstev poslovnega sklada, za katerega je oproščena vpla- 
čevanja obveznega posojila. Za organizacije združenega dela, ki ne bi na ta 
način obračunavale obveznega posojila, se predvideva sankcija v tem smislu, 
da bi morale od vsega poslovnega fonda vplačevati posojilo po najvišji stopnji, 
ki velja za katerokoli dejavnost, ki jo opravljajo. 

Po zveznem zakonu se obvezno posojilo vplačuje neposredno na račun 
sklada za nerazvite pri službi družbenega knjigovodstva. Predlagamo, da bi se 
sredstva nakazovala na poseben zbirni račun pri službi družbenega knjigo- 
vodstva, od koder bi se nakazovala skladu za nerazvite. Tak zbirni račun bi 
republiki omogočil vpogled in. evidenco v zvezi z izvrševanjem obveznosti 
gospodarstva. Takšna evidenca je potrebna, saj je republika odgovorna za to, 
da sredstva v sklad pritekajo pravočasno in v predvideni višini. Ce se namreč 
v določenem roku v skladu ne nabere toliko sredstev, kot je predvideno, mora 
manjkajoča sredstva zagotoviti republika iz- svojega proračuna, skladov in 
drugih sredstev. Ce republika te obveznosti ne izvrši v roku zapadlosti, prenese 
služba družbenega knjigovodstva'po nalogu zveznega sekretariata za finance 
ustrezen znesek iz sredstev republike v sklad za nerazvite. Takšen ukrep pa 
lahko povzroči nepričakovane ovire v izvrševanju predvidenih republiških 
proračunskih obveznosti ah celo prepreči izvajanje določenih nujnih nalog 
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republike. Da bi bila takšna nevarnost čim manjša, mora imeti republika mož- 
nost vpogleda v izvrševanje obveznosti gospodarstva do sklada za nerazvite. Ce 
bo republika ugotovila, da se sredstva obveznega posojila ne vplačujejo v 
predvidenem roku in v predvideni višini, bo morala na usttezen način vplivati 
na gospodarstvo, da te obveznosti izvrši, sicer bo morala za pokrivanje teh 
obveznosti pripraviti svoja sredstva. 

Za primer, če bi morala republika zagotoviti svoja sredstva za poravnavo 
morebitnega zaostanka pri izvrševanju obveznosti posojila, osnutek predvideva, 
da se sredstva republiki vrnejo iz pozneje vplačanih posojil gospodarstva. 
Sredstva naj bi republiki vrnila služba družbenega knjigovodstva iz priliva 
na zbirni račun v naslednjem letu. Da bi zagotovila ustrezen priliv, bo repu- 
blika v takem primeru ustrezno povečala stopnje. 

Pri določevanju obveznosti gospodarstva osnutek izhaja iz sedanje višine 
poslovnega sklada. Medtem pa je bil sprejet zvezni zakon o> revalorizaciji 
sredstev organizacij združenega dela (Uradni list SFRJ, št. 50/71), kar vnaša 
v obravnavano problematiko nov vidik. Organizacije združenega dela so po 
novem zveznem zakonu dolžne izvesti revalorizacijo svojih sredstev do 31. 
marca 1972. Glede na različne revalorizacijske koeficiente torej do izdaje tega 
zakona ne bo mogoče ugotoviti nove vrednosti poslovnega sklada. Zato pri 
določanju stopenj, ki so predlagane v osnutku, učinki predvidene revalorizacije 
niso upoštevani. Stopnje za izračun višine posojila bo na osnovi revalorizirane 
vrednosti sredstev mogoče določiti šele med letom 1972. Zato predlagamo, da se 
v osnutku predvidene stopnje uporabljajo do določitve novih stopenj od 
vrednosti poslovnega sklada, ki ne upošteva povečanja zaradi revalorizacije. 

IV 

Osnutek predvideva tudi kazenske sankcije za organizacije združenega 
dela, ki ne bi izvrševale svojih obveznosti. Ce organizacija združenega dela ne 
bi pravočasno vplačala obveznega posojila z namenom, da bi se izognila takemu 
plačilu, bi s tem storila gospodarski prestopek, za katerega bi morala plačati 
ustrezno denarno kazen. 

V dosedanjem sistemu plačevanja obresti na poslovni sklad znaša takšna 
kazen do trikratnega zneska neplačanih obveznosti, v posebno hudih primerih 
pa tudi do petkratnega zneska neplačanih obveznosti. Predlagamo, da se denarne 
kazni za gospodarski prestopek določijo v višini enkratnega (neplačanega 
zneska posojila. 1 

AMANDMAJI IZVRŠNEGA SVETA 

K 6. členu predloga zakona: 
— V drugi alinei — »časopisno-založniška dejavnost« se doda besedilo 

»razen informativno-političnega tiska«. 
— Za alineo »— cestni promet« se doda nova alinea, ki se glasi »-— letalski 

promet«. 
— Varianta ob koncu besedila člena se črta. 
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K 8. členu predloga zakona: 
— V 1. točki se za alineo »—dejavnost luk in pristanišč« doda nova alinea 

>i—dejavnost letališč-«. 
— VI. točki se zadnja alinea »—vojna industrija« črta. 
— Na koncu 1. točke se doda nova alinea, ki se glasi »— informativno- 

politični tisk«. 
— V 2. točki se v prvi alinei črta v oklepaju beseda »letališče«. 
—• Na koncu 2. točke se doda nova alinea, ki se glasi: »—osnovna sredstva 

podjetij, ki proizvajajo za določene vojaške potrebe, in sicer tisti del osnovnih 
sredstev, ki pomenijo proizvodno rezervo Jugoslovanske ljudske armade«. 

K 13. členu predloga zakona: 
— V 13. členu se sprejme varianta, tako da se novo besedilo tega člena 

glasi: 
»Ce se z vplačili zavezancev za posojilo ne doseže tolikšno posojilo, kot je 

določeno v zveznem zakonu, zagotovi SR Slovenija sredstva v višini nastale 
razlike iz sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospe- 
ševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti kot premostitveni kredit.« 

K 16. členu predloga zakona: 
—• V drugem odstavku 16. člena se sprejme varianta, tako da se novo 

besedilo tega odstavka glasi: 
»Za gospodarski prestopek iz prejšnjega odstavka se kaznuje tudi od- 

govorna oseba organizacije združenega dela oziroma poslovne banke z de- 
narno kaznijo od 1000 do 3000 dinarjev.« 

OBRAZLOŽITEV AMANDMAJEV 

Izvršni svet je predlagal skupščini SR Slovenije prekvalifikacijo osnutka 
zakona o vplačevanju obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo v 
predlog zakona. Glede na to, da so bile v prvotnem osnutku predvidene va- 
riantne rešitve k posameznim členom, se v teh amandmajih zavzemajo stališča 
do navedenih variant. Poleg tega se z amandmaji predlagajo tudi določene 
spremembe glede določitve obveznosti posameznih gospodarskih dejavnosti, ki 
so bile predlagane v dosedanjih razpravah o tem zakonu v skupščinskih od- 
borih. 

V varianti k 6. členu predloga zakona je predvideno, da naj se tekstilna 
industrija, časopisno-založniška dejavnost in del živilske industrije izloči iz 
skupine s stopnjo 2'% in tako vključi v skupino s splošno stopnjo 4 <Vo. Pred- 
lagamo, da se varianta črta in da navedene dejavnosti ostanejo v skupini 
s stopnjo 2'%. To predlagamo zaradi tega, ker so te dejavnosti po doslej 
veljavnih predpisih o obrestih na poslovni sklad plačevale obveznosti po 
znižanih stopnjah (1,45 %> oziroma 1,7 ®/o), njihov gospodarski položaj pa se v 
tem času ni bistveno izboljšal. 

Časopisno-založniška dejavnost naj bi po zakonskem predlogu plačevala 
posojilo po stopnji 2 %. Predlagamo, da se iz te skupine izloči informativno- 
politični pritisk, ki naj bi bil oproščen plačevanja posojila. Ta dejavnost je po- 
sebnega družbenega pomena, naloga družbene skupnosti po ustavi pa je, da 
razvoj informativne dejavnosti pospešuje in podpira. 
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V predlaganem zakonu ni predvideno plačevanje obveznega posojila po 
nižji stopnji za letalski promet, kar pomeni, da bi moralo podjetje, ki se 
ukvarja z letalskim prometom, plačevati posojilo po stopnji 4 %. Glede na to, 
da so za druge oblike prometa predvidene nižje stopnje ali oprostitve, pred- 
lagamo, da plačujejo podjetja letalskega prometa posojilo po znižani stopnji 
2 %, kot npr.: cestni promet, pomorski promet in podobno. 

V 8. členu predloga je oprostitev plačevanja posojila med drugim pred- 
videna za vojno industrijo. V razpravah o zakonu v skupščinskih odborih se 
je pokazalo, da je takšna formulacija preširoka in neprecizna. Zato predlagamo, 
da. se določilo dopolni v tem smislu, da velja oprostitev le za tisti del osnovnih 
sredstev podjetij, ki so strateška rezerva JLA. Prav takšno oprostitev je poznal 
tudi dosedanji zvezni zakon o plačevanju obresti na poslovni sklad. 

V 2. točki 8. člena predloga je predvideno, da so plačevanja posojila 
oproščena javna komunikacijska sredstva in med njimi tudi letališča. Pred- 
lagamo, da naj se namesto pojma »letališče-« uporabi pojem »letališka dejav- 
nost«, ki precizneje opredeljuje osnovna sredstva, ki naj bi bila oproščena 
vplačevanja posojila. 

V razpravah v skupščinskih odborih je bilo sproženo še nekaj predlogov 
o znižanju obveznosti za posamezne gospodarske dejavnosti, ne da bi bilo 
hkrati predlagano, kje naj se vzamejo manjkajoča sredstva za izpolnitev ob- 
veznosti do zveznega sklada. S tem v zvezi pripominjamo, da so predvidene 
stopnje le začasne, saj jih bo treba po izvedeni realizaciji osnovnih sredstev 
ustrezno korigirati, in da bo ob tem mogoče spremeniti tudi medsebojne 
odnose med obveznostmi posameznih gospodarskih dejavnosti, če bodo za to 
utemeljeni razlogi. 

V 13. členu predloga je predvideno, da bo vsakoletno razliko v obveznostih 
do zveznega sklada pokrila republika iz svojih sredstev, in sicer ali iz pro- 
računa ali pa iz sredstev za gospodarske intervencije. Glede na funkcijo in 
naloge republiškega proračuna predlagamo, da se za to obveznost uporabijo 
sredstva za gospodarske intervencije. 

V 16. členu predlagamo višje okvire denarne kazni za odgovorno osebo 
zavezanca za posojilo (tako kot je predvideno v varianti k temu členu), kar 
naj vpliva na večjo odgovornost odgovornih oseb v gospodarski organizaciji za 
vplačevanje posojila. 

POROČILA 

Odbor republiškega zbora za družbenoekonomske odnose je na seji dne 
10. decembra 1971 obravnaval osnutek zakona o vplačevanju obveznega po- 
sojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih repu- 
blik in avtonomne pokrajine Kosovo, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil 
v obravnavo izvršni svet. 

Odbor se je strinjal s predlogom izvršnega sveta, da se osnutek zakona 
obravnava v smislu 294. člena poslovnika skupščine SR Slovenije po skraj- 
šanem postopku. 

V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da je treba zakon o vplačevanju 
obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nerazvitih 
republik in avtonomne pokrajine Kosovo sprejeti do konca leta 1971. Kolikor 

75 



1186 Priloge 

se zakon ne bi sprejel, bi zavezanci obračunavali posojilo v obliki dosedanjih 
obresti na poslovni sklad in v odstotkih, rokih in na način, kot to določa 
dosedanji zvezni zakon. 

V načelu se je odbor strinjal s predlaganim osnutkom zakona, v podrobni 
obravnavi po členih pa je dal naslednje pripombe: 

K 3. č 1 e n u : Se lahko črta, ker je osnova za obračun obveznega posojila 
vsebovana že v zveznem zakonu. 

K 4. členu : — V četrti vrsti naj se črtata besedi ». . . ugotovljenemu 
gibanju ..v peti vrsti pa naj se besedi »... družbenega proizvoda ...« na- 
domestita z »... družbenemu proizvodu ...«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 5. členu : — Varianta se črta; vendar bi bilo treba proučiti, če so 

lahko »klavnice, skladišča prehrambenih proizvodov, silosi in hladilnice« obre- 
menjeni po nižji stopnji. 

Po mnenju odbora je treba pri določanju diferenciranih stopenj za obvezno 
posojilo upoštevati, da ne bi bile posamezne gospodarske dejavnosti oziroma 
grupacije s tem posojilom bolj obremenjene kot s plačevanjem dosedanjih 
obresti na poslovni sklad. Take obremenitve bi lahko povzročile nov pritisk 
na zviševanje cen. 

K 8. členu: — Osma alinea naj se dopolni tako, da se glasi: 
»— dejavnosti luk, pristanišč in letališč«. 
Odbor je mnenja, da bi bilo treba oprostiti vplačila obveznosti celotno 

dejavnost letališč in ne samo osnovnih sredstev. Iz besedila ni razvidno, ali 
gre za vsa osnovna sredstva, ki so povezana z dejavnostjo letališča, ali samo 
za letalsko stezo. 

— Proučiti bi bilo treba, če je vojna industrija, glede na njen ekonomski 
položaj, lahko oproščena vplačevanja posojila. 

— Doda naj se nova (trinajsta) alinea, ki se glasi: 
»— bombažna tekstilna industrija«. 
Po mnenju odbora naj bi bila ta panoga oproščena vplačevanja posojila 

glede na to, da so že v letošnjem letu občine odstopile od plačevanja dela 
prispevka iz osebnega dohodka, ki jim pripada. 

K 13. členu : — Odbor se strinja z variantno rešitvijo, ker meni, da 
naj se razlika med posojilom, kot je določeno v zveznem zakonu, in med vplačili 
zavezancem zagotovi iz sredstev za izravnavanje v gospodarstvu in za pospe- 
ševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti in ne iz proračuna SR Slovenije. 

K' 16. členu : Odbor se strinja z varianto, vendar meni, da je treba 
proučiti, koliko so predlagane kazenske sankcije usklajene s kriteriji kaznovalne 
politike, ki jih vsebujejo drugi zakoni. 

Proučiti bi bilo treba, če lahko služba družbenega knjigovodstva iz sredstev 
organizacije združenega dela oziroma poslovne banke avtomatično izterja in 
vplača znesek neplačanega posojila na račun sklada. Če taka možnost obstoji, 
se člen lahko črta. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme osnutek zakona, s tem da 
se pri pripravi predloga zakona upoštevajo odborove pripombe. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Francija Gerbca. 

St.: 30-42/71 
Ljubljana, 13. 12. 1971 
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Odbor republiškega zbora za družbenoekonomske odnose je na seji dne 
21. decembra 1971 ponovno obravnaval osnutek zakona o vplačevanju obvez- 
nega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih 
republik in avtonomne pokrajine Kosovo ter predlog izvršnega sveta, da se 
obravnava po skrajšanem postopku v smislu določil 294. člena poslovnika 
skupščine SR Slovenije kot zakonski predlog. 

Hkrati je odbor obravnaval spreminjevalne in dopolnilne predloge k 
osnutku zakona, ki sta jih dala z akonod a j no-pravn a komisija skupščine SR 
Slovenije in predlagatelj ter- se je z njimi strinjal. Mimo tega odbor predlaga 
še naslednje spreminjevalne in dopolnilne predloge: 

K 4. č 1 e n u : V 4. in 5. vrsti naj se besedilo »ugotovljenem gibanju 
družbenega proizvoda« nadomesti z besedilom »doseženem družbenem pro- 
izvodu«. 

Odbor zaradi večje jasnosti besedila dopolnjuje spremembo, ki jo je k temu 
členu dala zakonodajno-pravna komisija. 

K 6. členu : Prva alinea naj se dopolni tako, da se glasi: 
»— tekstilna industrija, razen podjetij bombažne preje in tkanin.« 
K 7. členu : Doda naj se nova alinea, ki se glasi: 
»— podjetja bombažne preje in tkanin«. 
Po mnenju odbora naj bi ta dejavnost vplačevala posojilo po nižji stopnji, 

ker so ji glede na njen ekonomski položaj, skupščine občin že v letošnjem 
letu odstopile del prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja. 

K 8. členu : V drugi točki naj se črta tretja alinea »— zemljišča«. 
Odbor je menil, da so obveznosti vplačila posojila oproščena tudi osnovna 

sredstva tistih dejavnosti (tj. tudi zemljišč), ki so zajeta v prvi točki tega člena, 
medtem ko za druge dejavnosti taka oprostitev ne bi bila umestna. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da se osnutek zakona sprejme kot 
zakonski predlog z navedenimi spreminjevalnimi in dopolnilnimi predlogi. 

St.: 30-42/71 
Ljubljana, 21. 12. 1971 

Odbor za družbenoekonomske odnose in odbor za finance gospodarskega 
zbora sta na skupni seji dne 8. decembra 1971 obravnavala osnutek zakona o 
vplačevanju obveznega posojila za kreditiranje gospodarsko nezadostno razvitih 
republik in avtonomne pokrajie Kosovo, ki ga je skupščini SR Slovenije 
predložil izvršni svet s predlogom, da se obravnava po skrajšanem postopku. 

V načelni razpravi sta odbora ugotovila, da je predloženi osnutek zakona 
pripravljen na podlagi določil treh zveznih zakonov, ki so sprejeti že po uve- 
ljavitvi novih dopolnil k zvezni ustavi. Iz zakonov je razvidno1, da mora repu- 
blika najkasneje do konca leta 1971 izdati svoj zakon o stopnjah obveznega 
posojila, namenjenega za kreditiranje hitrejšega razvoja nezadostno razvitih 
republik in pokrajine Kosovo. Veljavnost tega zakona je predvidena do leta 
1975 s tem, da se stopnje obveznega posojila vsako leto prilagajajo tekočim 
gospodarskim gibanjem. Predložene stopnje v osnutku zakona so z nekaterimi 
nujnimi popravki zaradi spremenjenega ekonomskega položaja in drugačnih 
ekonomskih karakteristik v Sloveniji podobne, kot so bile v dosedaj veljavnem 
zveznem zakonu o višini stopenj obresti na poslovni sklad. 
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Odbora se na podlagi obširne razprave nista opredelila za predloženi 
kriterij določanja stopenj. 

Menila sta, da bi bilo potrebno doseči bolj sorazmerno obremenitev po- 
sameznih dejavnosti pri plačevanju obveznega posojila. Zato bi bilo potrebno 
proučiti utemeljenost predloga, da ostanejo razmerja med obveznostmi po- 
sameznih dejavnosti oziroma grupacij enaka, kot so bila doslej pri plačevanju 
obresti na poslovni sklad in da bi se potrebna dodatna sredstva zbrala na ta 
način, da se v enakem odstotku zvišajo vse dosedanje stopnje obresti na 
poslovni sklad. 

Kolikor se na podlagi utemeljenih izračunov ugotovi, da bi bila ta varianta 
določanja višine obveznosti iz naslova obveznega posojila manj utemeljena, pa 
bi odbora podprla tudi dosedanji predlog, ki je dan v osnutku zakona, s tem 
da se ne bi sprejela varianta k 6. členu. 

Posebej bi bilo potrebno proučiti zahtevke industrije predelave usnja in 
lesne industrije, da se tudi ti dve panogi vključita v 6. člen. Za te zahtevke 
se večina članov odbora ni opredelila, ker je menila, da bi podobni zahtevki 
sprožili cel plaz enakih. Na ta način bi se celotna konstrukcija predvidenih 
stopenj morala ponovno proučiti in popraviti. 

Odbora predlagata gospodarskemu zboru, da sprejme osnutek zakona v 
besedilu, kot ga je predložil izvršni svet. Pri oblikovanju predloga zakona naj 
se upoštevajo pripombe odborov. Odbora tudi predlagata, da se zakon sprejme 
po skrajšanem postopku. 

Odbora sta za svojega poročevalca na zboru določila poslanca Janka 
Kolariča. 

Sit.: 30-42/71 
Ljubljana, 10. 12. 1971 

Odbor za finance in odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega 
zbora sta na skupnih sejih dne 16. in 23. decembra 1971 obravnavala predlog 
izvršnega sveta, da se že predloženi osnutek zakona obravnava po skrajšanem 
postopku kot zakonski predlog v smislu določil 294. člena poslovnika skupščine 
SR Slovenije. 

Odbora sta se strinjala z naknadnim predlogom izvršnega sveta, da se 
predloženi osnutek zakona obravnava po skrajšanem postopku kot zakonski 
predlog, še posebej glede na to, da mora biti republiški zakon sprejet najkasneje 
do 31. decembra 1971. 

Odbora sta obravnavala tudi amandmaje izvršnega sveta, ki jih je sprejel 
k predlogu zakona 15. 12. 1971. 

V načelni obravnavi sta odbora ugotovila, da izvršni svet s svojimi amand- 
maji ni sprejel predlogov odborov, da se stopnje za posojilo spremenijo tako, 
kot sta predložila odbora pri obravnavi osnutka zakona. Odbora sta se že tedaj 
zavzela za to, da ostanejo razmerja med obveznostmi posameznih dejavnosti 
oziroma grupacij enaka, kot so bila doslej pri plačevanju obresti na poslovni 
sklad, morebitno potrebna dodatna sredstva pa naj bi se zbrala tako, da bi se 
v enakem odstotku zvišale vse dosedanje veljavne stopnje obresti na poslovni 
sklad. Odbora sta tudi pri obeh obravnavah predloga zakona vztrajala pri 
svojem stališču, da se stopnje posojila v 5. in 6. členu določijo tako, da se 
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z istim odstotkom zvišajo sedanje stopnje obresti na poslovni sklad, tako da 
ostanejo razmerja med panogami enaka. 

Odbora predlagata gospodarskemu zboru, da se predlog zakona v predlo- 
ženem besedilu ne sprejme, ampak da se naloži izvršnemu svetu, da v skladu 
z načelnimi stališči odborov določi nove stopnje za posojilo v 5. in 6. členu 
predloga zakona. 

Odbora predlagata v zvezi z amandmaji izvršnega sveta: 
— da se ne sprejmejo amandmaji k 6. členu predloga zakona, razen amand- 

maja, da se črta varianta ob koncu besedila tega člena, s čimer se odbora 
strinjata; 

— da se ne sprejmejo amandmaji k 8. členu predloga zakona, razen amand- 
majev, ki se nanašata na vojno industrijo oziroma na osnovna sredstva podjetij, 
ki proizvajajo za določene vojaške potrebe, s katerim se odbora strinjata; 

— da se ne sprejmejo amandmaji k 13. in 16. členu predloga zakona. 
V podrobni obravnavi pa sta odbora predlagala naslednje amandmaje: 
K 13. členu: Crtati varianto. 
K 16. členu : Crtati varianto. 
Odbora hkrati predlagata, da se naloži izvršnemu svetu, da v prvem 

polletju 1972 pripravi nov predlog zakona, ki bo temeljil na podatkih zaključnih 
računov za leto 1971, ki bo upošteval tudi spremenjeni gospodarski položaj 
posameznih panog v zvezi z učinki nove devalvacije in druge okolnosti, po- 
membne za določitev stopenj obveznega posojila za posamezne panoge oziroma 
dejavnosti. Zakon naj bi po možnosti začel veljati že v drugem polletju 1972. 

Odbora sta za svojega poročevalca na zboru določila poslanca Jožeta 
Lesarja. 

St: 30-42/71 
Ljubljana, 23. 12. 1971 

Odbor republiškega zbora za družbenoekonomske odnose in odbora gospo- 
darskega zbora za družbenoekonomske odnose in finance, ki so zasedali med 
delom zborov na skupni seji dne 23. 12. 1971, umikajo amandmaje, ki so jih 
dali v prejšnjih poročilih in predlagajo nove amandmaje, ki jih zaradi pre1- 
glednosti v celoti navajajo. 

K 2. členu : Sprejemajo amandma zakonodajno^-pravne komisije, ki se 
glasi: 

»Z organizacijami združenega dela s področja gospodarstva, ki so dolžne 
vplačevati posojilo, so mišljene vse organizacije združenega dela, ki opravljajo 
gospodarsko dejavnost, njihova poslovna združenja in temeljne organizacije 
združenega dela v njihovi sestavi, če so vpisane v register kot pravne osebe.« 

K 4. členu : V 4. in 5. vrsti naj se besedilo »ugotovljenemu gibanju 
družbenega proizvoda« nadomesti z besedilom »doseženemu družbenemu pro- 
izvodu«. 

K 5. členu : Naj se spremeni tako, da se glasi: 
»Splošna stopnja za posojilo znaša 4,2%. 
Po splošni stopnji se vplačuje posojilo za vse dejavnosti, za katere ni v 

tem zakonu predvidena nižja stopnja oziroma oprostitev plačevanja posojila.« 



1190 Priloge 

K 6. členu : Med sedanjim 5. in 6. členom se doda nov 6. člen, ki se 
glasi: 

»Po stopnji 3,9 % se vplačuje posojilo ža naslednje dejavnosti: 
—• industrija (razen industrijskih dejavnosti, za katere je v tem zakonu 

predpisana nižja stopnja ali oprostitev) 
— gradbeništvo 
— proizvodna obrt.« 
Ostali členi se preštevilčijo. 
K 7. členu : Se spremeni tako, da se glasi: 
»Po stopnji 1,75% se vplačuje posojilo za naslednje dejavnosti: 
— proizvodnja celuloze in papirja 
— tekstilna industrija (razen proizvodnje bombažne preje in tkanin) 
— proizvodnja mlinskih žitnih izdelkov, dejavnost pekarn, predelava in 

konserviranje sadja, zelenjave, mesa, rib in mleka, klanje živine, spravljanje 
živil v silose, mehanizirana skladišča in hladilnice ter sušenje semenskega blaga 

— založniška dejavnost 
— promet (razen železniškega prometa, mestnega prometa ter dejavnosti 

luk in pristanišč).« 
K 8. členu : Se spremeni tako, da se glasi: 
»Po stopnji 1 % se vplačuje posojilo za naslednje dejavnosti: 
—• proizvodnja, prenos in distribucija električne energije 
— proizvodnja koksa in plinarne 
— proizvodnja izdelkov črne metalurgije 
— dejavnost storitvene obrti 
— gostinska dejavnost 
— dejavnost turističnega posredovanja 
— proizvodnja bombažne preje in tkanin.« 
K 9. členu: Se spremeni tako, da se glasi: 
»Obveznosti vplačevanja posojila so oproščene: 
1. dejavnosti: 
— proizvodnja premoga, sušenje premoga in briketiranje 
— rudniki barvnih kovin 
— rudniki nekovinskih rudnin 
— kmetijstvo 
— ribištvo 
— gozdarstvo 
—■ vodno gospodarstvo 
— železniški promet 
:•— dejavnosti luk in pristanišč 
— dejavnost letališč 
— mestni promet 
— stanovanjska dejavnost 
— komunalna dejavnost 
— časopisna dejavnost 
2. osnovna sredstva: 
—- javna komunikacijska sredstva (ceste) 
— ladje, ki rabijo pretežno ali izključno za prevoz potnikov 
— zemljišča 
— gozdovi in gozdne poti 
— zaščitni vodnogospodarski objekti 
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— objekti za namakanje in osuševanje zemljišč 
— naprave za čiščenje vode in zraka 
— osnovna sredstva podjetij, ki proizvajajo za določene vojaške potrebe, 

in sicer tisti del osnovnih sredstev, ki pomenijo proizvodno rezervo jugoslo- 
vanske ljudske armade.« 

K 14. členu (dosedanji 13. člen): Se spremeni tako, da se glasi: 
■»Ce se z vplačili zavezancev za posojilo ne doseže tolikšno posojilo, kot je 

določeno v zveznem zakonu, zagotovi SR Slovenija sredstva v višini nastale 
razlike iz sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospe- 
ševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti kot premostitveni kredit. 

Ce se s posojilom doseže večji znesek, kot je določen v 4. členu zveznega 
zakona, se za ta znesek zmanjša obveznost gospodarstva v naslednjem letu.« 

K 17. členu (dosedanji 16. člen); Se spremeni tako, da se glasi: 
— v drugem odstavku se varianta črta. 
Odbori predlagajo republiškemu in gospodarskemu zboru, da se naloži 

izvršnemu svetu, da pripravi nov predlog za izdajo zakona, ki bo temeljil na 
podatkih zaključnih računov za 1971, upošteval spremenjeni gospodarski položaj 
posameznih panog v zvezi z učinki nove devalvacije in druge okolnosti, ki so 
pomembne za določitev stopenj obveznega posojila za posamezne panoge ozi- 
roma dejavnosti. Predlog za izdajo tega zakona naj izvršni svet predloži 
skupščini SR Slovenije do 1. julija 1972. 

Odbori predlagajo svojima zboroma, da sprejmeta predlog zakona skupaj 
s predloženimi, amandmaji. 

Odbora gospodarskega zbora sta za svojega poročevalca na zboru določila 
poslanca Jožeta Lesarja, odbor republiškega zbora za družbenoekonomske 
odnose pa poslanca Franca Gerbca. 

St.: 30-42/71 
Ljubljana, 23. 12. 1971 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 17. de- 
cembra 1971 obravnavala osnutek zakona o vplačevanju obveznega posojila za 
kreditiranje hitrejšega razvoja, gospodarsko nezadostno razvitih republik in 
avtonomne pokrajine Kosovo, ki ga je. skupščini SR Slovenije predložil v 
obravnavo izvršni svet. 

V načelni razpravi je bil izražen pomislek o primernosti predlaganega 
načina izpolnjevanja obveznosti republike do gospodarsko nezadostno razvitih 
republik in avtonomne pokrajine Kosovo. Predstavnik predlagatelja je pojasnil, 
da je, upoštevajoč zadevne zvezne predpise, v danih pogojih predlagana rešitev 
še najbolj primerna. 

Pri podrobni obravnavi besedila osnutka zakona je bila komisija seznanjena 
s predlogi predlagatelja za spremembe oziroma dopolnitve 6., 8., 13. in 16. 
člena predloga zakona. Komisija k spreminjevalnim oziroma do- 
polnilnim predlogom ni imela pripomb. 

Komisija je sprejela naslednje predloge za spremembo posameznih določb: 
K 2. členu: Zaradi večje jasnosti naj se prvi odstavek tega člena 

spremeni tako, da se glasi: 
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»Z organizacijami združenega dela s področja gospodarstva, ki so dolžne 
vplačevati posojilo, so mišljene vse organizacije združenega dela, ki opravljajo 
gospodarsko dejavnost, njihova poslovna združenja in temeljne organizacije 
združenega dela v njihovi sestavi, če so vpisane v register kot pravne osebe.« 

K 4. členu : Zaradi večje jasnosti naj se v 4. in 5. vrsti besedilo: »Ugo- 
tovljenemu gibanju družbenega proizvoda« nadomesti z besedama »doseženemu 
proizvodu«. 

St.: 30-42/71 
Ljubljana, 17. 12. 1971 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem zavarovanju 
in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva 

1. člen 

Za 31. členom se doda nov 31. a člen, ki se glasi: 

»31. a člen 

Civilnopravne osebe in ustanove lahko sklenejo s skupnostmi zdravstvenega 
zavarovanja pogodbe, s katerimi se: 

— določi osebe, ki jim civilnopravne osebe hočejo zagotoviti zdravstveno 
varstvo in obseg tega varstva; 

— skupnost zaveže osebam in v obsegu iz prve alinee zagotavljati zdrav- 
stveno varstvo; 

i—• zagotovi in uredi kritje stroškov zdravstvenega varstva po prvi alinei 
ter način izpolnjevanja obveznosti nosilcev stroškov.« 

2. člen 

Prvi odstavek 49. člena zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih 
oblikah zdravstvenega varstva (Uradni list SRS, št. 26-147/70) se črta. 

Sedanji drugi odstavek postane prvi odstavek in se spremeni tako, da se 
glasi: 

»Skupnost lahko določi, da zavarovane osebe prispevajo k stroškom zdrav- 
stvenega varstva, oziroma določi, kolikšen del stroškov gre na račun skupnosti.« 

Sedanji tretji odstavek postane drugi. 

3. člen 

Za 49. členom se doda nov 49. a člen, ki se glasi: 

»49. a člen 

Vojaški vojni invalidi so oproščeni prispevka k stroškom za zdravila.« 

4. člen 

Drugi odstavek 90. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Stopnje prispevkov so enotne in proporcionalne. Skupnost lahko določi 

del prispevka v pavšalnem znesku na zavarovanca ah zavarovano osebo.« 
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5. člen 

V drugem odstavku 112. člena se med besedama »zavarovanci« in »in« 
vneseta besedi: »na referendumu«. 

6. člen 

Ta zakon iačne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1972. 

OBRAZLOŽITEV 

S tem predlogom zakona se predlagajo samo tiste spremembe tega zakona, 
ki jih je nujno treba sprejeti do konca leta 1971; o morebitnih drugih potrebnih 
spremembah se bo razpravljalo in sklepalo pozneje. 

K 1. členu predloga zakona 

Republiška konferenca SZDL je že aprila 1971 opozorila izvršni svet, naj 
bi se po mnenju koordinacijskega odbora za urejanje odnosov med samo- 
upravno družbo in verskimi skupnostmi z novelo zakona o zdravstvenem za- 
varovanju tudi študentom verskih šol omogočilo obvezno zdravstveno zavaro- 
vanje. 

K 2. členu predloga zakona 

Bistvo tega člena je v tem, da se skupnostim prizna pravica odločati o 
prispevku zavarovane osebe k stroškom vseh oblik zdravstvenega varstva. Do- 
slej namreč skupnosti te pristojnosti glede obveznih oblik nimajo, ker jim tega 
ne dovoljuje prvi odstavek 49. člena; določba pa je povzeta iz splošnega zakona 
o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva pre- 
bivalstva, ki konec 1971. leta preneha veljati. 

K 3. členu predloga zakona 

Republiški odbor zveze borcev NOV zahteva, da se vojaški vojni invalidi 
oprostijo plačevanja prispevka k stroškom za zdravila. Ocenjujemo, da bi 
stroški znašali 300 000 din. 

K1 4. členu predloga zakona 

Po sedanjem besedilu drugega odstavka 90. člena lahko skupnosti dolo- 
čajo samo pavšal na zavarovano osebo. Že ob sprejemanju zakona se je ta 
določba kritizirala. Toda republiški zakon je moral respektirati in povzeti 
določbo splošnega zakona. 

Ker splošni zakon konec letošnjega leta preneha veljati, imajo republike 
proste roke in se zato sprejme zahteva skupnosti, naj se njim samim prepusti, 
ah se pavšal določi na gospodarstvo ah na družinskega člana. 

K 5. členu predloga zakona 

Zakon sicer dopušča, da se dve ali več skupnosti različnih kategorij 
lahko združita v eno skupnost (112. člen). V dosedanjih razmišljanjih in težnjah 
za takšno združevanje pa se je pokazalo, da je poglavitni razlog za združitev 
skupnosti delavcev in kmetov izenačitev pravic kmetov s pravicami delavcev. 



1194 Priloge 

Določbe zakona o združitvi 112. in 114. člena pa nimajo pred seboj takš- 
nega združevanja. 

Izhajamo iz predpostavke, da je predvsem stvar zavarovancev-delavcev 
samih, da odločajo, ali so za takšno združitev ali ne. Da bi volja zavarovancev- 
delavcev res prišla do izraza, pa predlagamo, naj se zavarovanci izjavijo o tem 
na referendumu. 

AMANDMAJI IZVRŠNEGA SVETA 

K 1. členu zakona: 
Besedilo 1. člena se v celoti črta.. 

OBRAZLOŽITEV AMANDMAJEV 

V pripravi je zakonski predpis o pravnem položaju verskih skupnosti, v 
katerem bodo urejena tudi vprašanja, ki so sedaj vsebovana v 1. členu pred- 
loga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem zavarovanju 
in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva. Zato predlagamo, da se .1. člen 
citiranega zakona črta. 

AMANDMA 

Za 3. členom se doda nov 3. a člen, ki se glasi: 
i»V 55. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi: 
Skupnosti zdravstvenega zavarovanja lahko glede na gibanje življenjskih 

stroškov in osebnih dohodkov valorizirajo v posameznih delovnih organizacijah 
za nadomestilo osebnega dohodka iz prejšnjega odstavka.« 

OBRAZLOŽITEV 

V zadnjih letih je povečanje življenjskih stroškov in osebnih dohodkov 
tako, da je v mnogih primerih realno nadomestilo zaradi tega, ker se upošteva 
osebni dohodek iz preteklega leta, nižje od 50% tekočega osebnega dohodka, 
kar je pod minimumom, določenim z mednarodno konvencijo. 

POROČILA 

Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialno-zdravstvenega 
zbora skupščine SR Slovenije je na sejah dne 17. in 23. decembra 1971 obrav- 
naval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem za- 
varovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva, ki ga je skupščini SR 
Slovenije predložil izvršni svet. 

Odbor je najprej razpravljal o primernosti predloga izvršnega sveta, da 
se predloženi zakon obravnava po skrajšanem postopku kot predlog zakona. V 
razpravi so bila o tem vprašanju izražena različna mnenja, vendar je odbor 
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z večino glasov sprejel predlog izvršnega sveta o obravnavi zakona po skraj- 
šanem postopku. Zagovorniki predloga za skrajšani postopek so poudarili, 
da se s predloženim zakonom uveljavljajo le tiste rešitve, ki jih je nujno treba 
sprejeti, glede na to, da konec leta preneha veljati splošni zakon. S predlagano 
rešitvijo glede možnosti uvedbe participacije zavarovancev tudi na obvezne 
oblike zdravstvenega varstva se pristojnosti prenašajo na samoupravne organe 
zdravstvenega zavarovanja, s čimer se tem organom izraža vse zaupanje, da 
bodo sprejeli odločitve, ki bodo ustrezale potrebam in možnostim zavarovancev. 
V tej zvezi je bilo posebej poudarjeno, da je bil že dosežen načelen sporazum o 
vsebini družbenega dogovora o izhodiščih za izvajanje in financiranje zdrav- 
stvenega varstva v letu 1972, ki predvideva, naj skupnosti zdravstvenega za- 
varovanja s svojimi akti zagotovijo, da bo udeležba zavarovancev pri plačilu 
stroškov za zdravstvene storitve in zdravila v večji meri kot doslej prispevala k 
stroškom skladov za izvajanje zdravstvenega varstva. Poslanci so izrazili pre- 
pričanje, da skupnosti zdravstvenega zavarovanja vsekakor ne bodo uveljavile 
participacije na nekatere obvezne oblike zdravstvenega varstva, ki so izredno 
pomembne (zdravstveno varstvo žena, otrok in mladine). Predlagana sprememba 
participacije po mnenju poslancev sicer ne bo dala velikih finančnih učinkov, 
vendar je prav, da se z omejitvijo državne regulative vse več pristojnosti pre- 
naša na samoupravne organe. Ta proces bo s sprejemom ustavnih amandmajev 
še intenzivnejši, zato je prav, da glede na zakonske možnosti že sedaj storimo 
nadaljnje korake v tej smeri. 

Manjšina članov odbora se je izrekla proti obravnavi zakona po skraj- 
šanem postopku, ker je menila, da ima zlasti določba o možnosti uvedbe parti- 
cipacije na obvezne oblike zdravstvenega varstva daljnosežen pomen za celoten 
sistem zdravstvenega zavarovanja. Ti poslanci so menili, da predlagana rešitev 
na videz sicer krepi samoupravo zavarovancev, v bistvu pa ruši sistem zdrav- 
stvenega zavarovanja in pomeni prvi korak k odpravi obveznih oblik zdrav- 
stvenega varstva. Poudarili so tudi, da bi morala biti taka sprememba politike 
na področju zdravstvenega zavarovanja javno proklamirana in podprta s strani 
družbenopolitičnih organizacij republike in občin. 

V zvezi z navedenimi pomisleki o primernosti obravnave zakona po skraj- 
šanem postopku je bilo opozorjeno še na naslednja dejstva: 

— Skupščina SR Slovenije je že ,v svojem sklepu o stališčih k predlogu 
sistema za zagotovitev osnovnega zdravstvenega varstva in zdravstvenega za- 
varovanja prebivalstva (Ur. list SRS, št. 27-220/68) poudarila, da »ni sprejemljiv 
predlog o opustitvi sedanjega enotnega sistema zdravstvenega zavarovanja in 
o vzpostavitvi novega sistema, ki bi temeljil na treh oblikah zavarovanja.« 
Poudarila je tudi, »naj obseg pravic predvsem določajo samoupravni organi 
zdravstvenega zavarovanja delavcev oziroma kmetov v skladu z družbenimi 
zmogljivostmi na svojem območju«. Ce smo torej v Sloveniji nekoliko drugače 
zasnovah sistem zdravstvenega zavarovanja, kot smo si ga zamišljali, je bila to 
posledica nujne realizacije splošnega zakona. 

— So'cialno-zdravstveni zbor je na eni svojih sej že podprl stališče, naj 
bi skupnostim zdravstvenega zavarovanja omogočili, da prispevek določijo 
v pavšalnem znesku ne le na zavarovano osebo, temveč tudi na zavarovano 
gospodarstvo oziroma zavarovanca. 

— Zahteve za oprostitev vojaških vojnih invalidov plačila participacije za 
zdravila so že stare. Zadevne predloge je podprla komisija skupščine SR Slo- 
venije za vprašanja borcev NOV. 
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Glede na navedene argumente, ki govore za oziroma proti obravnavi zakona 
po skrajšanem postopku, je odbor z večino glasov sprejel predlog izvršnega 
sveta o obravnavi zakona po skrajšanem postopku. Odbor predlaga, da tudi 
socialno-zdravstveni zbor ta predlog sprejme. 

Pri podrobni obravnavi besedila predloga zakona so bile izražene naslednje 
pripombe in predlogi: 

K 1. členu : Sprejme se amandma izvršnega sveta, po katerem se črta 
celotno besedilo tega člena. 

K 3. a členu: Sprejme se amandma izvršnega sveta. Utegne se namreč 
zgoditi, da bi bilo nadomestilo osebnega dohodka — zaradi upoštevanja oseb- 
nega dohodka iz preteklega leta in zaradi povečanja življenjskih stroškov in 
osebnih dohodkov — realno nižje od 50 % tekočega osebnega dohodka. To pa 
bi bilo pod minimumom, določenim po mednarodni konvenciji. 

K 5. členu : Odbor je predlagal amandma, po katerem se besedilo tega 
člena črta. 

Odbor je bil soglasno mnenja, da je stvar skupnosti zdravstvenega zavaro- 
vanja, kakšne odločitve bodo sprejele o postopku za združitev dveh ali več skup- 
nosti enakih ali različnih kategorij. Pri tem je bilo opozorjeno, da sta se skup- 
nosti zdravstvenega zavarovanja delavcev in kmetov Novo mesto letos odločili 
za referendum, čeprav ju k temu ni silila zakonska določba. 

Predstavnik izvršnega sveta je temu amandmaju odločno nasprotoval. 
Menil je, da je vprašanje o združitvi skupnosti različnih kategorij tako po- 
membno, da bi o njem morali odločati zavarovanci na referendumu. Rešitev, 
ki jo v 5. členu predlaga izvršni svet, podpira krepitev samouprave zavaro- 
vancev. 

Za poročevalca na seji socialno-zdravstvenega zbora je odbor določil pred- 
sednika dr. Mitjo Mrgoleta. 

St. 190-9/71 
Ljubljana, 23. 12. 1971 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
17. 12. 1971, št. 190-9/71 

PREDLOG ZAKONA 

o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov prispevkov 
in davkov občanov za leto 1972 in o začasni uporabi taksnih vrednotnic 

1. člen 

Ne glede na določbe prvega odstavka 18. člena zakona o prispevkih in 
davkih občanov (Uradni list SRS, št. 7/67, 36/67, 5/68, 27/68, 40/68, 40/69, 26/70 
in 46/70) in določbe tretjega odstavka 109. člena temeljnega zakona o organi- 
zaciji in financiranju socialnega zavarovanja (Uradni list SFRJ, št. 24/65, 57/65, 
29/66, 52/66, 12/67, 54/67 in 15/71) bodo predpisi in splošni akti o določitvi sto- 
penj prispevkov in davkov ter prispevkov, ki se plačujejo samoupravnim skup- 
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nostim, za leto 1972 lahko sprejeti in morebitno soglasje nanje dano tudi po 31. 
decembru 1971, vendar najpozneje do 29. februarja 1972. 

Iz osebnih dohodkov, iz katerih se prispevki oziroma davki obračunavajo 
in plačujejo ob izplačilu (prispevki oziroma davki po odbitku), ki bodo iz- 
plačani pred uveljavitvijo predpisov in splošnih aktov iz prejšnjega odstavka, 
se bodo prispevki oziroma davki obračunavali in plačevali po stopnjah, ki so 
veljale na dan 31. decembra 1971. 

2. člen 

Roki za odmero prispevkov in davkov iz 185. člena zakona o prispevkih 
in davkih občanov so za leto 1972 podaljšani za 60 dni. 

3. člen 

Taksne vrednotnice za sodne in upravne takse se plačujejo v taksnih vred- 
notnicah dosedanje enotne izdaje. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Prispevne osnove in stopnje, po katerih morajo davčni zavezanci plačevati 
davke in prispevke, se v skladu z načeli naše zakonodaje predpisujejo tako, 
da zavezanci plačujejo te dajatve vse leto po tisti osnovi in po tisti stopnji, 
ki je bila določena 1. januarja tega leta oziroma 31. decembra preteklega leta. 
Vsako zvišanje stopnje oziroma sprememba osnove, ki bi bolj obremenila za- 
vezanca, lahko prične veljati šele s 1. januarjem naslednjega leta. Takšno načelo 
je uzakonjeno z 18. členom zakona o prispevkih in davkih občanov ter s tretjim 
odstavkom 109. člena temeljnega zakona o organizaciji in financiranju social- 
nega zavarovanja. 

Tega načela že po dosedanji zvezni zakonodaji ni mogoče redno izpeljati, 
ker ob koncu leta niso bih znani vsi kazalci, ki bi lahko vplivali na višino dav- 
kov, prispevkov in taks v prihodnjem letu. Zato je bil ob koncu leta z zveznim 
zakonom večkrat podaljšan rok, ki je zahteval izdajo ustreznih predpisov pred 
začetkom koledarskega leta; tak zakon je dopuščal možnost izdaje predpisov 
o stopnjah in osnovah vsaj do konca februarja z učinkom, kot da bi bili izdani 
pred začetkom leta. Tako je npr. zakon o podaljšanju rokov za določitev višine 
prispevkov in davkov občanov za leto 1971 (Uradni list SFRJ, št. 60-696/70) omo- 
gočil predpisovanje osnov in stopenj prispevkov in davkov občanov do 28. 
februarja 1971 za vse leto 1971 z učinkom od 1. januarja 1971 dalje. Prav tako 
je zakon o podaljšanju rokov za določitev stopenj prispevka za invalidsko 
in pokojninsko zavarovanje in za soglasje k sklepom o teh stopnjah za leto 
1971 (Uradni list SFRJ, št. 60-699/70) omogočil predpisovanje stopenj pri- 
spevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje do 28. februarja 1971 za vse 
leto 1971 z učinkom od 1. januarja 1971 dalje. 

Ker tudi za prihodnje koledarsko leto 1972 ne bo mogoče pravočasno pred- 
pisati stopenj in osnov za prispevke in davke, stopenj za prispevke skupnostim 
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socialnega zavarovanja in drugim samoupravnim skupnostim (izobraževalnim 
skupnostim in skupnostim otroškega varstva), je treba tudi za leto 1972 pred- 
videti podaljšanje roka stopenj in osnov iz spredaj cit. določb zakona o pri- 
spevkih in davkih občanov ter temeljnega zakona o organizaciji in financiranju 
socialnega zavarovanja. Vendar je takšno podaljšanje roka poslej mogoče uza- 
koniti samo z republiškim zakonom in ne več z zveznim zakonom zaradi pre- 
nosa teh zakonodajnih področij na republiško zakonodajo z zveznim in repu- 
bliškim ustavnim zakonom. Tako s potekom letošnjega leta prenehajo veljati 
ustrezne določbe temeljnega zakona o prispevkih in davkih občanov (20. točka 
drugega odstavka 16. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev 
XX do XLI v zvezi z ustrezno določbo republiškega ustavnega zakona), s 
čimer torej v celoti izvirno velja v predlogu zakona citirani republiški zakon 
o prispevkih in davkih občanov; ravno tako pridejo konec leta v področje repu- 
bliške zakonodaje tudi ustrezne določbe temeljnega zakona o organizaciji in 
financiranju socialnega zavarovanja (2. točka drugega odstavka 16. člena 
ustavnega zakona za izvedbo zveznih ustavnih amandmajev XX do XLI v zvezi 
z ustrezno določbo republiškega ustavnega zakona). 

Iz omenjenih razlogov uzakonjuje predlog zakona podaljšanje roka, v 
katerem bo mogoče predpisovati stopnje in osnove davkov in prispevkov z učin- 
kom od 1. januarja 1972. Za razliko od zvezne zakonodajne prakse, ki je 
predvidevala podaljšanje omenjenih rokov posebej za vsak zakon, ki je te roke 
predvideval, podaljšuje predlog zakona te roke s splošno klavzulo, pri čemer 
hkrati podaljšuje rok iz zakona o prispevkih in davkih občanov in iz temelj- 
nega zakona o financiranju socialnega zavarovanja. Ob taki dikciji predlog 
zakona upošteva, da je zahteva predpisovanja osnov in stopenj za davke in 
prispevke najpozneje do konca decembra vsakega leta splošno z zakonom uve- 
ljavljeno načelo1, ki ga je mogoče tolmačiti per analogiam za določanje stopenj 
in osnov vseh vrst davščin. Splošna klavzula o podaljšanju roka v 1. členu 
predloga zakona zato onemogoča različno obravnavanje posameznih vrst davščin, 
ki so bile predpisane ob različnih časih z različnimi predpisi. Taka klavzula 
tudi omogoča, da lahko izdajo predpise o prispevnih stopnjah s tako veljav- 
nostjo skupščine vseh družbenopolitičnih skupnosti in organi samoupravnih 
skupnosti, ki so z zakonom pooblaščeni sprejemati predpise o prispevnih 
stopnjah. 

Plačevanje prispevkov oziroma davkov po odbitku pa ni mogoče urediti 
na tak način. Zato predlagamo, da se prispevki oziroma davki po odbitku, 
ki se obračunavajo in plačujejo ob izplačilu, ki bodo izplačani pred uveljavitvijo 
novih predpisov o stopnjah, pobirajo po dosedanjih stopnjah. 

Glede na to, da se podaljšujejo roki za izdajo predpisov o stopnjah pri- 
spevkov oziroma davkov, je treba podaljšati tudi roke za odmero prispevkov 
oziroma davkov. Predlagamo', da se ti roki podaljšajo za 60. dni, tako kot po 
dosedanjih zveznih zakonih o podaljšanju rokov. 

Ob koncu leta prenehajo veljati zvezni predpisi o sodnih in upravnih 
taksah. Ne glede na to, da bo veljavnost teh predpisov v ustavnem zakonu 
za izvedbo republiških ustavnih amandmajev začasno podaljšana, bo odprto 
vprašanje pobiranja taks v taksnih vrednotnicah. Zato predlagamo, da se do 
novih republiških predpisov o uporabi taksnih vrednotnic upravne in sodne 
takse še naprej plačujejo v taksnih vrednotnicah dosedanje enotne izdaje. 
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AMANDMA IZVRŠNEGA SVETA 

V 1. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Ne glede na določbe prejšnjega odstavka pa se bodo stopnje prispevkov 

in davkov iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja za proračune in samo- 
upravne skupnosti, predpisane do 29. februarja 1972, uporabljale za vse osebne 
dohodke, izplačane od 1. januarja 1972 dalje; pri tem se bodo dotlej, dokler 
ne bodo predpisane omenjene stopnje, začasno plačevale akontacije po stopnjah, 
ki so veljale na dan 31. decembra 1971.« 

OBRAZLOŽITEV 

Zakonski predlog omogoča sprejemanje predpisov o osnovah in stopnjah 
prispevkov in davkov za leto 1972 do 29. februarja 1972 in to z veljavnostjo 
od 1. januarja 1972. Izjemoma pa je za prispevke in davke po odbitku pred- 
videno, da se do uveljavitve novih predpisov uporabljajo sedaj veljavne stopnje. 

Predlagamo, da naj bi ta izjema glede prispevkov in davkov od osebnih 
dohodkov iz delovnega razmerja po odbitku odpadla, in da naj bi tudi za te 
prispevke in davke veljale nove stopnje za vse leto 1972. S takšno spremembo 
bi se zagotovilo, da bi se prispevki in davki iz osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja po odbitku za vse leto 1972 plačevali po enakih stopnjah, in to v višini, 
ki bi zagotavljala obseg sredstev, kot je v družbenoekonomskih bilančnih izho- 
diščih za financiranje splošne in kolektivne porabe v letu 1972, predvideno za 
posamezna področja porabe. 

POROČILA 

Začasna komisija enotnega zbora delovnih, skupnosti za proučitev vprašanj 
s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbeno- 
političnih in samoupravnih skupnosti je na seji dne 22. decembra 1971 obrav- 
navala predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov pri- 
spevkov in davkov občanov za leto 1972 in o začasni uporabi taksnih vrednotnic, 
ki ga je skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet s predlogom, 
da se obravnava po skrajšanem postopku kot zakonski predlog v smislu določil 
294. člena poslovnika skupščine SR Slovenije. 

V načelni razpravi je začasna komisija ugotovila, da za koledarsko leto 
1972 ne bo mogoče pravočasno predpisati stopenj in osnov za prispevke in 
davke, stopenj za prispevke skupnostim socialnega zavarovanja in drugim 
samoupravnim skupnostim. Ker se zakonodajne funkcije na teh področjih pre- 
našajo iz federacije na republiko, je mogoče podaljšanje rokov uzakoniti le 
z republiškim zakonom. 

V podrobni razpravi po členih se je začasna komisija strinjala z amand- 
majem predlagatelja, ki ga je predložil na seji: 

K 1. členu : Za 2, odstavkom se doda nov 3. odstavek, ki se glasi: 
»Ne glede na določbe prejšnjega odstavka pa se bodo stopnje prispevkov 

in davkov iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja za proračune in samo- 
upravne skupnosti, predpisane do-29. februarja 1972, uporabljale za vse osebne. 
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dohodke, izplačane od 1. februarja 1972 dalje; pri tem se bodo dotlej, dokler 
ne bodo predpisane omenjene stopnje, začasno plačevale akontacije po stopnjah, 
ki so veljale na dan 31. decembra 1971.« 

Začasna komisija predlaga enotnemu zboru delovnih skupnosti, da sprejme 
predlog zakona po skrajšanem postopku kot zakonski predlog s predloženo 
spremembo. 

Za svojega poročevalca je začasna komisija določila poslanca Staneta Pun- 
gerčarja. 

St.: 422-18/71 
Ljubljana, 22. 12. 1971 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora skupščine SR Slovenije 
je na 51. seji 21. decembra 1971 obravnaval predlog zakona o podaljšanju rokov 
za določitev stopenj in osnov prispevkov in davkov občanov za leto 1972 in 
o začasni uporabi taksnih vrednotnic, ki ga je predložil skupščini SR Slove- 
nije izvršni svet s predlogom, da ga obravnava po skrajšanem postopku kot 
zakonski predlog v smislu določil 294. člena poslovnika skupščine SR Slovenije. 

Odbor se strinja, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. 
V načelni razpravi odbor nima pripomb, v obravnavi po členih pa se 

odbor strinja z amandmajem predlagatelja, predloženim na seji odbora: 
K 1. členu : Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek v na- 

slednjem besedilu: 
»Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se bodo stopnje prispevkov in 

davkov iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja za proračune in samo- 
upravne skupnosti, predpisane do 29. februarja 1972, uporabljale za vse osebne 
dohodke, izplačane od 1. januarja 1972 dalje. Dokler ne bodo predpisane stop- 
nje za leto 1972, se bodo pri vseh izplačilih osebnih dohodkov obračunavale m 
plačevale akontacije prispevkov in davkov iz osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja po stopnjah, veljavnih 31. decembra 1971.« 

Odbor predlaga zboru, da sprejme predloženi zakon z amandmajem. 
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Poldeta Mačka. 

St.: 422-18/71 
Ljubljana, 21. 12. 1971 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije —• poročilo z dne 
17. 2. 1971, št. 422-18/71. 

PREDLOG ODLOKA 

o začasnem financiranju republiških potreb v prvem trimesečju 1972 

1. Potrebe republiških organov in drugih uporabnikov proračunskih sred- 
stev se v prvem trimesečju 1972 do sprejetja proračuna SR Slovenije za leto 
1972 financirajo na podlagi proračuna za leto 1971. 
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2. Izdatki se smejo izvrševati v tem času največ do višine 25'°/o izdatkov 
proračuna SR Slovenije za leto 1971 in v skladu z njegovimi splošnimi do- 
ločbami. 

3. Izdatki po tem odloku so sestavni del proračuna SR Slovenije za leto 
1972 in se morajo pokazati v njegovem zaključnem računu za leto 1972. 

4. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem lisitu SRS, 
uporablja pa se od 1. januarja 1972. 

OBRAZLOŽITEV 

Zvezni proračun za leto 1972 predvidoma ne bo sprejet do konca tega leta. 
Razlog je predvsem v tem, da med republikami še niso dokončno usklajena 
stališča glede višine prispevkov republik za potrebe federacije. Prispevek SR 
Slovenije za potrebe federacije (kotizacija) bo sestavni del republiškega prora- 
čuna na strani izdatkov. Glede na to, da višina kotizacije SR Slovenije za 
potrebe federacije za leto 1972 še ni dokončno določena, republiškega proračuna 
za leto 1972 za zdaj še ni mogoče izdelati. Republiški proračun za leto 1972 bo 
lahko pripravljen oziroma sprejet šele potem, ko bo vprašanje kotizacije do- 
končno razčiščeno1. 

Republiškega proračuna za leto 1972 pa trenutno ni mogoče pripraviti tudi 
zaradi tega, ker v skupščini SR Slovenije še niso bila zavzeta stališča do iz- 
hodišč za oblikovanje in uporabo sredstev splošne porabe v letu 1972, ki so 
podlaga za izdelavo republiškega proračuna. 

Iz navedenih razlogov predlagamo, da se sprejme odlok o začasnem finan- 
ciranju republiških potreb v prvem trimesečju 1972, s čimer bi se omogočilo 
normalno financiranje v začetku prihodnjega leta. Predlagani odlok temelji na 
določbi 52. člena zakona o financiranju družbenopolitičnih skupnosti v SR 
Sloveniji (Uradni list SRS, št. 36/64), po< kateri se lahko izvršujejo izdatki v 
prvem četrtletju 1972 največ do 25 %> od republiškega proračuna za leto' 1971. 

Omenjena omejitev uporabe proračunskih sredstev v začetku leta 1972 se 
nanaša na global proračunske kvote in ne na posamezne postavke republiškega 
proračuna. Posamezne postavke proračuna so v tem času lahko različne, kar je 
odvisno od tekočih nalog in potreb republike. Pri tem pa ne bodo upoštevane 
samo tiste potrebe, za katere so bila proračunska sredstva zagotovljena ob 
sprejemanju proračuna za leto 1971, temveč tudi potrebe, za katere so bila 
sredstva zagotovljena z rebalansom proračuna iz aprila 1971 oziroma s poznej- 
šimi akti o uporabi republiških proračunskih sredstev. 

POROČILA 

Začasna komisija za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih 
odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti 
— poročilo z dne 23. 12. 1971, št. 402-173/71. 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 21. 12. 
1971, št. 402-173/71. 
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Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
17. 12. 1971, št. 402-173/71. 

PREDLOG 
ustavnih amandmajev od XXV do LIH k ustavi SR Slovenije 

Ti ustavni amandmaji so sestavni del ustave SR Slovenije in začnejo ve- 
ljati z dnem njihove razglasitve. 

Amandma XXV 

1. Socialistična republika Slovenija je država, ki temelji na suverenosti 
slovenskega naroda in na oblasti in samoupravljanju delavskega razreda in 
vseh delovnih ljudi, in socialistična samoupravna demokratična skupnost de- 
lovnih ljudi in občanov, slovenskega naroda ter italijanske in madžarske na- 
rodnosti. 

Socialistična republika Slovenija je v sestavu Socialistične federativne 
republike Jugoslavije. 

/2. V Socialistični republiki Sloveniji delovni ljudje in občani zagotavljajo 
in uresničujejo suverenost, enakopravnost in narodno svobodo; zagotavljajo 
neodvisnost in ozemeljsko neokrnjenost republike ter obrambo socialistične 
ureditve; razvijajo samoupravne socialistične družbenoekonomske in politične 
odnose; zagotavljajo svoboščine in pravice človeka in občana; zagotavljajo in 
uresničujejo pogoje za vsestranski razvoj in napredek slovenskega naroda; 
izpolnjujejo dolžno skrb in se zavzemajo za ureditev položaja slovenske narodne 
skupnosti v zamejstvu in Slovencev v tujini; varujejo narodnostni značaj, za- 
gotavljajo položaj, uresničujejo enakopravnost ter pospešujejo vsestranski na- 
predek italijanske in madžarske narodnosti; gospodarijo s sredstvi dela in 
razpolagajo z rezultati svojega dela; ustvarjajo pogoje za gospodarski, kulturni 
in socialni razvoj in ga usmerjajo; zagotavljajo enotnost jugoslovanskega 
tržišča; zagotavljajo ustavnost in zakonitost, varstvo z ustavo določenega reda, 
javno varnost in družbeno samozaščito, solidarnost in socialno varnost delovnih 
ljudi; razvijajo mednarodne odnose SR Slovenije na političnem, ekonomskem, 
kulturnem in drugih področjih v okviru zunanje politike Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije in mednarodnih pogodb; urejajo družbene odnose 
in opravljajo vse druge družbene zadeve, ki so pomembne za politično, gospo- 
darsko in kulturno življenje, obrambo in socialistični samoupravni demokratični 
družbeni razvoj SR Slovenije. 

V Sociahstični federativni republiki Jugoslaviji delovni ljudje in občani 
Slovenije uresničujejo tiste svoje suverene pravice, ki so v skupnem interesu 
delovnih ljudi in občanov ter narodov in narodnosti na podlagi sporazuma 
socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin določene z usta- 
vo SFRJ. 

3. V Socialistični republiki Sloveniji uresničujejo delovni ljudje in občani 
skupne interese: 

— v temeljnih organizacijah združenega dela in vseh oblikah njihovega 
združevanja, samoupravnih interesnih skupnosti, krajevnih skupnosti in ob- 
činah; 

— z neposrednim sodelovanjem krajevnih skupnosti in t>bčin ter v skup- 
nih medobčinskih organih samoupravljanja; 
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— s samoupravnim sporazumevanjem ter z družbenim dogovarjanjem.; 
— po organih in organizacijah republike; 
— z dejavnostjo družbenopolitičnih organizacij in drugih organizacij in 

društev; 
— s svojimi svobodnimi in vsestranskimi aktivnostmi. 
Skupni interesi, ki se v Socialistični republiki Sloveniji uresničujejo po 

njenih organih in organizacijah, so določeni s to ustavo. 
4. Samoupravni položaj in pravice delovnega človeka in občana v organi- 

zacijah združenega dela, interesnih in krajevnih skupnosti, samoupravni polo- 
žaj občana v občini in republiki, svobodno samoupravno združevanje, dejav- 
nost in ustvarjalnost delovnih ljudi in občanov, uresničevanje enakopravnosti 
narodov in narodnosti ter temeljne svoboščine in pravice človeka in občana, 
ki so določene z ustavo, so temelj, meja in smer uresničevanja pravic in dolž- 
nosti družbenopolitičnih skupnosti pri opravljanju funkcij oblasti. 

5. S tem amandmajem se nadomestita 1. in 2. člen ustave SR Slovenije. 

Amandma XXVI (nov amandma) 

1. V Socialistični zvezi delovnega ljudstva Slovenije kot njegovi prosto- 
voljni in na samoupravnem socializmu zasnovani demokratični zvezi delovni 
ljudje in občani kot posamezniki in v vseh oblikah svojega interesnega povezo- 
vanja in združevanja ne glede na družbeni položaj, nazorske in druge razlike: 

— obravnavajo enakopravno in demokratično skupna vprašanja z vseh 
področij družbenega življenja, glede usmerjanja družbenega razvoja, krepitve 
socialističnih samoupravnih demokratičnih odnosov ter uresničevanja pravic in 
interesov delovnih ljudi in občanov; soočajo in usklajujejo svoja mnenja in 
interese ter sprejemajo politične sklepe glede reševanja teh vprašanj; 

i— se dogovarjajo o skupnih pogledih in stališčih pri samoupravnem spo- 
razumevanju in družbenem dogovarjanju; dajejo pobude ali alternativne in 
variantne predloge za obravnavanje in odločanje o skupni vprašanjih v samo- 
upravnih organizacijah, skupnostih in skupščinah družbenopolitičnih skupnosti 
ter glede uresničevanja njihovih sklepov; 

— oblikujejo programske usmeritve in družbene kriterije za izbiro kan- 
didatov za člane skupščin družbenopolitičnih skupnosti in nosilce drugih jav- 
nih funkcij; v okviru široke organizirane družbenopolitične aktivnosti pred- 
lagajo kandidate in določajo kandidate; razpravljajo o delu izvoljenih članov 
skupščin kot svojih delegatov, dajejo pobude in predloge ter sprejemajo sklepe 
glede delovnega povezovanja članov skupščin z volilnim telesom in uresniče- 
vanja njihove odgovornosti; 

— obravnavajo delo skupščin družbenopolitičnih skupnosti, drugih orga- 
nov oblasti in samoupravnih organov ter delo vseh nosilcev javnih funkcij, 
izražajo o tem svoja mnenja in ocene, zlasti glede zagotovitve javnosti njiho- 
vega dela ter njihove odgovornosti; 

— razvijajo socialistično družbeno zavest, oblikujejo in uresničujejo merila 
socialističnega obnašanja, razvijajo zavestno družbeno disciplino in uresniču- 
jejo odgovornost ter si prizadevajo, da se pri delu in odločanju na vseh pod- 
ročjih družbenega dela in življenja in v vseh organih, organizacijah in skup- 
nostih uveljavljajo sedanji in dolgoročni interesi delavskega razreda in vseh 
delovnih ljudi na načelih socialističnega humanizma in solidarnosti; 
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— si za uresničevanje take vloge prizadevajo za svojo vsestransko in ob- 
jektivno informiranost, za enakopravno in demokratično uporabo sredstev jav- 
nega delovanja. 

2. Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije ureja svojo organizacijo 
in delo tako, da bo delovnim ljudem in občanom omogočeno in zagotovljeno 
uresničevanje vloge in pravic iz 1. točke. 

Amandma XXVII (amandma XXVI po osnutku) 

1. Temelj socialističnih samoupravnih odnosov je družbenoekonomski po- 
ložaj delovnega človeka v družbeni reprodukciji, ki mu zagotavlja, da s svojim 
delom s sredstvi reprodukcije v družbeni lastnini ter s tem, da neposredno 
in enakopravno z drugimi delovnimi ljudmi v združenem delu odloča o vseh 
zadevah družbene reprodukcije v pogojih in odnosih medsebojne odvisnosti, 
odgovornosti in solidarnosti, uresničuje svoj osebni materialni in moralni in- 
teres in pravico, da uživa uspehe svojega dela in pridobitve splošnega material- 
nega in družbenega napredka, da na tej podlagi čim popolneje zadovoljuje 
svoje osebne in družbene potrebe in da razvija svoje delovne in druge ustvar- 
jalne sposobnosti. 

Za zagotovitev takšnega družbenoekonomskega položaja delovnega človeka 
je delavcem kot njihova neodtujljiva pravica zajamčeno, da na podlagi svojega 
dela v temeljnih organizacijah združenega dela, v katerih se združujejo in v 
njih delajo, ter v vseh oblikah združevanja in poslovnega sodelovanja teh orga- 
nizacij pridobivajo dohodek in upravljajo zadeve in sredstva družbene repro- 
dukcije ter odločajo o dohodku, ki ga kot del skupnega družbenega dohodka 
ustvarijo v različnih oblikah združenega dela in združevanja sredstev. 

Dohodek, ki ga ustvarijo v katerikoli obliki združenega dela in združevanja 
sredstev, pripada v celoti temeljnim organizacijam združenega dela. 

Od dohodka, ki ga temeljne organizacije združenega dela skupaj ustvarijo 
z združevanjem in poslovnim sodelovanjem, pripada vsaki teh organizacij del, 
ki ustreza njenemu prispevku pri njegovem ustvarjanju in je sestavni del 
dohodka, ki ga temeljna organizacija združenega dela ustvari s svojim celotnim 
poslovanjem in o katerem delavci v njej neposredno odločajo na podlagi svo- 
jega dela. 

Skupen dohodek, ustvarjen v temeljni organizaciji združenega dela, je 
materialna podlaga delavčeve pravice, da odloča o svojih delovnih pogojih in 
o delitvi dohodka ter pridobiva osebni dohodek v skladu z načelom delitve 
po delu in s povečanjem produktivnosti svojega in skupnega družbenega dela. 

2. Temeljna organizacija združenega dela je temeljna oblika združenega 
dela, v kateri delavci na podlagi svojega dela neposredno in enakopravno 
urejajo medsebojna razmerja pri delu, upravljajo zadeve in sredstva družbene 
reprodukcije, odločajo o dohodku in o drugih vprašanjih svojega družbeno- 
ekonomskega položaja. 

Vsak del delovne organizacije (podjetja, zavodi ipd.), ki pomeni delovno 
celoto, v kateri se uspeh skupnega dela delavcev lahko potrdi kot vrednost na 
trgu ali v delovni organizaciji in je lahko na tej podlagi samostojno izražen, 
imajo delavci pravico organizirati kot temeljno organizacijo združenega dela. 

Delavci temeljne organizacije združenega dela v sestavi delovne organi- 
zacije imajo pravico svojo temeljno organizacijo združenega dela izločiti in jo 
konstituirati kot samostojno organizacijo na način, ki ga določa zakon. 
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Z organiziranjem temeljne organizacije združenega dela v sestavi delovne 
organizacije ali z njeno izločitvijo iz sestave delovne organizacije se ne smejo> 
kršiti pravice delovnih ljudi v drugih delih omenjene organizacije niti interesi 
in pravice te organizacije kot celote, ki izhajajo iz medsebojne odvisnosti pri 
delu ali iz skupnega dela z združenimi sredstvi, in ne enostransko spreminjati 
medsebojne obveznosti. 

3. Dohodek razporejajo delavci v temeljni organizaciji združenega dela za 
svoje osebne in skupne potrebe ter za razširitev materialne osnove združenega 
dela in dvig njihove delovne sposobnosti. Od dohodka kot uspeha njihovega 
skupnega dela v organizaciji in skupnega družbenega dela, ki ga ustvarijo na 
trgu in v vseh medsebojnih odnosih in zvezah v različnih oblikah delovnega 
sodelovanja in skupnega poslovanja, pripada delavcem za zadovoljevanje nji- 
hovih osebnih in skupnih potreb del v sorazmerju z njihovim delom, in s pri- 
spevkom k uspehu in razvoju organizacije, ki so ga dali s svojim delom. 

Vsakemu delavcu v organizaciji združenega dela gre v skladu z načelom 
delitve po delu osebni dohodek, ki je sorazmeren z uspehom njegovega dela 
in njegovim osebnim prispevkom k uspehu in razvoju organizacije, ki ga je dal 
s svojim skupnim živim in minulim delom v njej. 

Delovni uspeh in osebni prispevek delavcev k uspehu in razvoju organi- 
zacije združenega dela sta poleg drugih osnov in meril, določenih po načelih 
vzajemnosti in solidarnosti, osnova in merilo tudi pri odločanju o uporabi 
sredstev, izločenih v organizacijah združenega dela za njihove skupne potrebe. 

4. Delavci v temeljni organizaciji združenega dela določajo osnove in me- 
rila za razporeditev dohodka in delitev sredstev za osebne dohodke v skladu z 
osnovami in merili, ki jih določajo samoupravni sporazumi in -družbeni dogovori. 

Ce se delavci ne ravnajo po osnovah in merilih, ki jih določajo samo- 
upravni sporazumi ali družbeni dogovori, oziroma če takšnih sporazumov ah 
dogovorov ni, z razporeditvijo oziroma delitvijo pa se kršita načelo delitve po 
delu ali normalen potek družbene reprodukcije, se lahko z zakonom določijo 
ukrepi, s katerimi se zagotovijo odnosi, ki ustrezajo omenjenim sporazumom 
ali dogovorom, oziroma ukrepi, s katerimi se zagotavlja enakopravnost delavcev 
pri uporabi načela delitve po delu. 

5. Vsakemu delavcu v združenem delu z družbenimi sredstvi je zajamčeno, 
da uresniči s svojim delom vsaj tolikšen osebni dohodek in vsaj toliko drugih 
pravic, da sta zagotovljeni njegova socialna varnost in stabilnost. Višina oseb- 
nega dohodka in obseg teh pravic ter način njihovega uresničevanja se določijo s 
samoupravnim sporazumom oziroma družbenim dogovorom ali z zakonom, od- 
visno od splošne stopnje produktivnosti skupnega družbenega dela in od sploš- 
nih razmer okolja, v katerem delavec dela in živi. 

6. S svobodno menjavo svojega dela z delom delavcev v organizacijah na 
področju izobraževanja, znanosti, kulture, zdravstva in drugih družbenih dejav- 
nosti kot delu enotnega procesa družbenega dela zagotavljajo delovni ljudje 
svoje osebne in skupne potrebe na teh področjih. S takšnimi odnosi se zago- 
tavlja delavcem v omenjenih dejavnostih enak družbenoekonomski položaj, kot 
ga imajo delavci v drugih organizacijah združenega dela. 

Delavci v organizacijah združenega dela družbenih dejavnosti in uporab- 
niki njihovih storitev ustanavljajo samoupravne interesne skupnosti in določajo 
s samoupravnimi sporazumi in pogodbami medsebojna razmerja, pravice in 
obveznosti. 
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Samoupravne interesne skupnosti lahko ustanavljajo delovni ljudje kot 
uporabniki tudi za zadovoljevanje določenih osebnih in skupnih potreb in za 
uresničevanje svojih interesov na podlagi vzajemnosti in solidarnosti, pri čemer 
določajo na samoupravni podlagi svoje skupne in posamične obveznosti do 
omenjenih skupnosti ter svoje skupne in posamične pravice, ki jih v njih 
uresničujejo. 

Zakon lahko določa obvezno ustanavljanje interesnih skupnosti, načela za 
njihovo organizacijo in za medsebojna razmerja delavcev zainteresiranih pod- 
ročij dela ter obvezno plačevanje prispevka interesnim skupnostim za finan- 
ciranje njihove dejavnosti po načelih solidarnosti in sorazmernosti prispevka z 
osebnimi dohodki delavcev oziroma ekonomsko močjo drugih zavezancev. 

Samoupravna interesna skupnost je pravna oseba. 
7. Sredstva, ki jih delavci v temeljni organizaciji združenega dela razpo- 

redijo za razširitev materialne osnove dela, so kot del skupnih sredstev družbe- 
ne reprodukcije namenjena za razširitev materialne osnove dela v njej in v 
družbi kot celoti v skladu z njihovim interesom, da jih uporabljajo v njej ah 
da jih združujejo s sredstvi drugih organizacij za skupno delo in poslovanje. 

Z zakonom se lahko delavcem v temeljnih organizacijah združenega dela 
začasno omeji razpolaganje z delom sredstev družbene reprodukcije, če je to 
neobhodno potrebno zaradi preprečevanja ah odprave večjih motenj na tržišču, 
zaradi bistvenega odstopanja od temeljnih ciljev sprejete gospodarske politike 
ali če to terjajo interesi narodne obrambe. 

Z zakonom se lahko določi obvezno združevanje dela sredstev družbene 
reprodukcije za financiranje tistih potreb družbene reprodukcije, za katere je to 
določeno z družbenim planom SR Slovenije. Z zakonom se določijo tudi pravice 
in obveznosti organizacij združenega dela pri gospodarjenju s tako združenimi 
sredstvi ter način njihovega vračanja. 

Zakoni iz prejšnjih dveh odstavkov se sprejemajo z večino glasov poslancev 
v pristojnih zborih skupščine SR Slovenije. 

8. Organizacije združenega dela se v okviru samoupravnih sporazumov in 
družbenih dogovorov, družbenopolitične skupnosti pa v okviru svojih z ustavo 
določenih pravic in dolžnosti dolžne, da v skladu z načelom vzajemnosti in 
solidarnosti poskrbijo za ekonomsko in drugo pomoč organizacijam združenega 
dela, ki zaidejo v izredne ekonomske težave, in nastopijo z ukrepi za njihovo 
sanacijo, kadar je to v družbenem interesu. 

Organizacije združenega dela zagotavljajo same ali v okviru samoupravnih 
sporazumov po načelih vzajemnosti in solidarnosti sredstva za zaposlovanje, 
prekvalifikacijo in uresničevanje drugih pridobljenih pravic delavcev, kadar 
zaradi tehnoloških ali ekonomskih razlogov njihovo delo v organizaciji ni več 
potrebno. 

Zakon lahko nalaga organizacijam združenega dela določene materialne 
obveznosti za ustvarjanje skupnih sredstev, da se izpolnijo naloge iz prejšnjih 
odstavkov, in lahko določi pogoje glede uporabe teh sredstev, kolikor se s 
samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori ne dosežejo cilji iz prejšnjih 
odstavkov. 

9. Za zadovoljevanje tistih splošnih družbenih potreb, ki se po ustavi fi- 
nancirajo iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti, plačujejo delavci iz) 
dohodka temeljne organizacije združenega dela ah iz svojih osebnih dohodkov 
na podlagi zakona določene davke. 
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Obveznosti delavcev in organizacij združenega dela do družbenopolitičnih 
skupnosti se določajo odvisno od sposobnosti gospodarstva, da v skladu z do- 
seženo stopnjo produktivnosti skupnega družbenega dela in s potrebami ma- 
terialnega in družbenega razvoja, ki ustrezajo možnostim gospodarstva in dolgo- 
ročnim interesom razvoja produkcijskih sil družbe, zagotovi zadovoljevanje 
osebnih ali skupnih potreb delovnih ljudi in potreb razširjene reprodukcije, 
ter odvisno od sposobnosti organizacije združenega dela, da v skladu s sploš- 
nimi obveznostmi gospodarstva ter z uspehi dela in doseženim uspehom za- 
gotovi delavcem v ustavi določene pravice. 

To načelo se uporablja tudi v vseh drugih primerih, kadar družbeno- 
politične skupnosti v okviru svojih, v ustavi določenih pravic in dolžnosti, s 
svojimi akti začasno omejijo razpolaganje s sredstvi, ki jih upravljajo organi- 
zacije združenega dela, ali jim naložijo, da jih morajo združiti. 

10. Zoper organizacijo združenega dela, ki ne izpolnjuje svojih, z zakonom 
določenih obveznosti, ali s svojim poslovanjem huje oškoduje družbene in- 
terese, ali je v njej bistveno moteno uresničevanje samoupravnih pravic delav- 
cev, se sme ob pogojih in postopku, kot to določa zakon, nastopiti s posebnimi, 
v zakonu določenimi začasnimi ukrepi. 

11. S tem amandmajem se nadomestijo 18. in 19. člen določbe tretjega od- 
stavka 21. člena in drugega odstavka 22. člena ustave SR Slovenije ter amand- 
maja XV. 

Amandma XXVIII (amandma XXVII po osnutku) 

1. Da se zavarujejo splošni družbeni interesi, pravice občanov v krajevni 
skupnosti in občini in pravice delovnih ljudi v organizacijah združenega dela 
do storitev, s katerimi se neposredno zadovoljujejo njihove življenjske potrebe, 
se lahko z zakonom oziroma odlokom občinske skupščine na podlagi zakona 
določajo zadeve ali dejavnosti organizacij združenega dela, ki so posebnega 
družbenega pomena. 

Z zakonom, odlokom občinske skupščine ali družbenim dogovorom se lahko 
določijo temeljni pogoji za delo in način upravljanja ter poslovanja organizacij 
združenega dela, ki opravljajo zadeve ali dejavnosti posebnega družbenega po- 
mena. S samoupravnim sporazumom ali s pogodbo, sklenjeno med organizacijo 
združenega dela, ki opravlja zadeve ali dejavnosti posebnega družbenega po- 
mena, in družbenopolitično skupnostjo, krajevno in interesno skupnostjo ter 
družbeno organizacijo se uredijo razmerja, pomembna za uporabnike storitev 
in delovne ljudi v organizaciji združenega dela, pogoji za njihovo trajno in 
nemoteno poslovanje, razvojna politika ter druge medsebojne pravice in ob- 
veznosti. 

2. Pri organiziranju temeljne organizacije združenega dela v sestavi delovne 
organizacije, katere dejavnost je posebnega družbenega pomena, ah pri izlo- 
čitvi temeljne organizacije združenega dela iz sestava take delovne organizacije, 
morajo biti v skladu z zakonom, zavarovani tudi interesi občanov in drugih 
uporabnikov storitev na območju krajevne skupnosti, občine oziroma republike. 

3. Zakon ali odlok občinske skupščine na podlagi zakona lahko predpiše 
obvezno ustanavljanje organizacij združenega dela, ki opravljajo dejavnost 
posebnega družbenega pomena, ali združevanje v poslovne skupnosti ali druge 
oblike povezovanja ter določi načela za njihovo organizacijo in delovanje. 

4. Za financiranje dejavnosti posebnega družbenega pomena se lahko z 
zakonom ali s predpisom občinske skupščine na podlagi zakona predpiše 
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obvezen prispevek uporabnikov in drugih zavezancev. Zakon oziroma predpis 
občinske skupščine določi način soodločanja zavezancev o uporabi tako zbranih 
sredstev ter jim zagotovi določene pravice glede odločanja o zadevah, za katere 
se uporabljajo tako zbrana sredstva. 

5. S tem amandmajem se nadomestita 25. člen in drugi odstavek 79. člena 
ustave SR Slovenije. 

Amandma XXIX (amandma XXVIII po osnutku) 

1. Svoje delo in sredstva družbene reprodukcije v temeljnih organizacijah 
združenega dela delavci prosto združujejo v podjetjih, zavodih in drugih de- 
lovnih organizacijah ali drugih oblikah združenega dela, vštevši tiste, ki oprav- 
ljajo kreditne in bančne ter zavarovalne posle, da povečajo dohodek temeljni 
organizaciji združenega dela, zboljšajo lastno in skupno delo in razvijajo lastno 
in skupno poslovanje ter dvignejo produktivnost skupnega družbenega dela. 

Medsebojna razmerja v teh organizacijah urejajo delavci s samoupravnim 
sporazumom o združevanju na podlagi enakopravnosti, zagotavljajoč v vseh 
teh razmerjih neodtujljivo pravico delavca, da na podlagi svojega dela upravlja 
zadeve in sredstva družbene reprodukcije ter odloča o dohodku, ki ga ustvari 
temeljna organizacija združenega dela, v kateri dela. 

Statut in drugi splošni akti organizacije, v kateri so združene temeljne 
organizacije združenega dela, ne smejo biti v nasprotju s samoupravnim spo- 
razumom o združevanju. 

Temeljne in druge organizacije združenega dela so nosilci pravic in ob- 
veznosti, ki jim pripadajo po ustavi, zakonu in samoupravnem sporazumu o 
združevanju. 

O razvoju in poslovanju organizacije združenega dela odločajo delavci v 
temeljnih organizacijah združenega dela neposredno na zborih delavcev in z 
referendumom ali po organih upravljanja, ki jih sami izvolijo in jim poverijo 
določene funkcije upravljanja. 

2. Dohodek, ki ga temeljne organizacije združenega dela z združevanjem 
dela in sredstev ter s poslovnim sodelovanjem z drugimi organizacijami skupaj 
ustvarijo v obliki obresti od kredita ali v kakšni drugi obliki, je sestavni del 
njihovega dohodka, ki ga ustvarijo s> svojim celotnim poslovanjem in jim pri- 
pada sorazmerno z njihovim prispevkom k ustvarjanju omenjenega dohodka. 

3. Organizaciji združenega dela, ki uporablja pri svojem poslovanju zdru- 
žena sredstva drugih organizacij združenega dela, ki imajo po tem naslovu 
pravico do deleža v njenem dohodku, morajo biti v doseženem dohodku zago- 
tovljena sredstva za osebno in skupno porabo delavcev ter sredstva za raz- 
širitev materialne osnove dela glede na njen prispevek k skupnim delovnim 
uspehom. 

Merila za ugotavljanje sredstev za osebno in skupno porabo delavcev ter 
prispevka k skupnim delovnim uspehom se določajo s pogodbo v skladu z 
enotnimi načeli o združevanju sredstev, ki jih določa zvezni zakon, in s samo- 
upravnimi sporazumi ter družbenim dogovorom o teh merilih. 

Z združevanjem sredstev ni mogoče pridobiti nobenih lastninskih ali dru- 
gih trajnih pravic. Pravica do deleža pri dohodku druge organizacije iz na- 
slova združevanja sredstev ugasne s tem, da se skladno z enotnimi načeli o 
združevanju sredstev in skladno s pogodbo vrnejo oziroma amortizirajo sred- 
stva, z združitvijo katerih je bila ta pravica pridobljena. Druge vzajemne pra- 
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vice in obveznosti iz naslova združevanja sredstev se uresničujejo v skladu s 
pogodbo. 

4. Organizacije združenega dela smejo vlagati sredstva družbene repro- 
dukcije v tujini in uporabljati sredstva tujih oseb ob pogojih in v mejah, ki 
jih določa zvezni zakon. 

Pravic tuje osebe do sredstev, ki jih vlaga v organizacijo združenega dela 
v državi, ni mogoče po sklenitvi pogodbe zmanjšati z zakonom ali drugim 
aktom. 

5. Za razširitev materialne osnove dela lahko organizacije združenega dela 
zbirajo denarna sredstva občanov in jim poleg vračila teh sredstev zagotovijo 
tudi nadomestilo za vložena sredstva v obliki obresti ali še drugih ugodnosti. 

6. Medsebojna kreditna razmerja organizacij združenega dela in njihova 
razmerja z drugimi osebami v okviru kreditnega sistema se urejajo skladno z 
enotnimi načeli, ki jih določa zvezni zakon. 

S pogodbami o medsebojnih kreditnih razmerjih med organizacijami zdru- 
ženega dela in o njihovih razmerjih z drugimi osebami v okviru kreditnega 
sistema ni mogoče izven meja obveznosti, ki jih določa zakon, glede pogojev 
uporabe in vračanja kreditov, določati še drugih obveznosti, s katerimi bi bile 
omejene v ustavi določene pravice delavcev. 

7. Za uresničenje skupnih interesov pri zagotavljanju denarnih sredstev 
za opravljanje in širjenje svoje dejavnosti lahko organizacije združenega dela, 
interesne skupnosti in družbenopolitične skupnosti s pogodbo ustanavljajo 
banke kot posebne organizacije združenega dela za opravljanje kreditnih in 
drugih bančnih poslov. 

Organizacije združenega dela, interesne skupnosti in družbenopolitične 
skupnosti ter druge družbenopravne osebe, ki združijo svoja sredstva v banki, 
upravljajo njene posle v skladu s pogodbo o njeni ustanovitvi in njenim sta- 
tutom, ki se sprejme v skladu z omenjeno pogodbo. 

Sredstva, ki jih banka ustvari s svojim poslovanjem, razdeli po izločitvi 
dela za osebne in skupne potrebe delavcev, ki delajo v njej, in za izboljšanje 
materialne osnove njihovega dela, v skladu s svojim statutom med družbeno- 
pravne osebe, ki so v njej združile svoja sredstva. 

Iz dela sredstev, ki so združena pri njej, in iz dela razdeljenih sredstev, 
ki jih je ustvarila s svojim poslovanjem, oblikuje banka rezervni sklad. 

Sredstva, ki se razdelijo iz dohodka banke, smejo biti obdavčena le kot 
dohodek oseb, na katere so bila razporejena, in le po predpisih v prid družbeno- 
politične skupnosti, kateri se plačuje davek od njihovega dohodka. 

Poslovanje bank, ki se nanaša na zbiranje hranilnih vlog občanov, pravice 
in obveznosti bank v zvezi s tem poslovanjem ter pravice občanov, da pridobijo 
iz naslova svojih hranilnih vlog poleg dogovorjenih obresti še druge pravice, 
ureja zakon skladno z enotnimi načeli kreditnega sistema. 

8. Organizacije združenega dela, interesne skupnosti, družbenopolitične 
skupnosti in druge družbene pravne osebe, ki svoja sredstva združujejo v 
zavarovalnih in drugih denarnih organizacijah, imajo glede upravljanja ome- 
njenih organizacij in glede delitve načeloma enake pravice, kot jih imajo 
družbenopravne osebe, ki svoja sredstva združujejo v banki. 

Pravice občanov-zavarovancev do udeležbe pri upravljanju in druge nji- 
hove pravice določa statut skladno z zakonom. 

Organizacije združenega dela, interesne skupnosti, družbenopolitične skup- 
nosti in druge družbene pravne osebe imajo v organizacijah združenega dela, ki 
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se poleg drugih dejavnosti ukvarjajo tudi z bančnim ali podobnim poslovanjem 
za pridobivanje dohodka, načeloma enake pravice kot družbene pravne osebe, 
ki združujejo sredstva v banki, in sicer v delu, ki se nanaša na omenjeno po- 
slovanje. 

Ustanavljanje in poslovanje organizacij združenega dela, ki se ukvarjajo 
s prometom blaga in storitev, se urejata skladno z načeli združenega dela in 
samoupravljanja, medsebojnega vpliva na poslovno politiko v okviru njihovega 
sodelovanja s proizvajalnimi in drugimi organizacijami, skupnega prevzemanja 
rizika in skupne odgovornosti za razširanje materialne osnove in povečanje 
produktivnosti dela v produkciji in blagovnem prometu ter ustreznega deleža 
v dohodku, ustvarjenem s tem sodelovanjem. 

9. Da bi razvijale medsebojno sodelovanje, usklajevale svoje načrte in 
razvojne programe, pospeševale produktivnost dela in organizirano uveljav- 
ljanje interesov ter opravljale druge skupne naloge, se organizacije združenega 
dela lahko združujejo v zbornice. Z zakonom se lahko določijo pogoji za usta- 
navljanje zbornice ter načela za njihovo organizacijo. 

Z zakonom se lahko predpiše obvezno združevanje organizacij združenega 
dela v zbornice. 

10. S tem amandmajem se nadomestita četrti in peti odstavek 23. člena 
ustave SR Slovenije. 

Amandma XXX (amandma XXIX po osnutku) 

1. S samoupravnim sporazumom usklajujejo delavci temeljnih in drugih 
organizacij združenega dela in interesne skupnosti medsebojne interese pri 
družbeni delitvi dela in družbeni reprodukciji, določajo osnove in merila, po 
katerih usklajujejo svoje posebne interese s skupnimi interesi in določajo med- 
sebojne pravice in odgovornosti ter ukrepe za njihovo uresničevanje. 

Samoupravni sporazum zavezuje organizacijo združenega dela in interesno 
skupnost, ki ga skleneta ali h kateremu pristopita. 

Temeljne in druge organizacije združenega dela ter interesne skupnosti, 
ki menijo, da so s samoupravnim sporazumom drugih organizacij združenega 
dela prizadeti njihovi interesi, lahko sprožijo postopek za ponoven preizkus 
samoupravnega sporazuma na način, ki ga določa zakon. 

2. Z družbenim dogovorom organizacije združenega dela in njihove splošne 
asociacije, interesne skupnosti, družbenopolitične skupnosti, sindikati in druge 
družbenopolitične organizacije ter druge samoupravne in družbene organizacije 
zagotavljajo in uresničujejo samoupravno usklajevanje in urejanje družbeno- 
ekonomskih in drugih odnosov, ki so skupnega ali splošnega pomena. 

Družbeni dogovor zavezuje organizacije in skupnosti, ki ga sprejmejo. 
(V okviru svojih pravic in dolžnosti lahko družbenopolitične skupnosti z 

zakonom ali drugim splošnim aktom določijo, da je družbeni dogovor splošno 
obvezen. 

3. Postopek pri sklepanju in izvajanju samoupravnega sporazuma in 
družbenega dogovora temelji na načelih javnosti in enakopravnosti udeležencev 
sporazumevanja in dogovarjanja. 

Samoupravni sporazum in družbeni dogovor določata ukrepe za njuno 
izvajanje ter materialno in družbeno odgovornost udeležencev sporazumevanja 
in dogovarjanja. 
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4. Zakon lahko predpiše obveznost, da se začne postopek za sklenitev 
samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov ter načela tega postopka. 

Amandma XXXI 

Delavci, združeni v sindikatih, razvijajo in uresničujejo družbeno samo- 
upravljanje in socialistične samoupravne družbene odnose, zagotavljajo svoj 
vpliv na družbeno 'odločanje in uveljavljajo svoje samoupravne pravice s 
tem, da: 

—• se zavzemajo za uresničevanje svoje neodtujljive pravice, da na podlagi 
dela v temeljnih organizacijah združenega dela in v vseh oblikah združevanja 
in poslovnega sodelovanja pridobivajo dohodek, upravljajo zadeve in sredstva 
družbene reprodukcije in odločajo o dohodku, ki ga kot del skupnega družbe- 
nega dohodka ustvarijo v različnih oblikah združenega dela in združevanja 
sredstev; 

—■ si prizadevajo za izboljševanje delovnih in življenjskih razmer z raz- 
vijanjem samoupravljanja, z večanjem produktivnosti dela in z razvijanjem 
sodobne organizacije dela ob intenzivni uporabi znanstveno^tehnoloških do- 
sežkov ter s stalnim izpopolnjevanjem svojih strokovnih sposobnosti in znanja 
o zakonitostih razvoja družbe; 

— se zavzemajo za dosledno uresničevanje in zaščito pravic delavcev v 
združenem delu in delavcev, zaposlenih pri občanih, ki delajo z lastnimi sred- 
stvi, ter organizirajo ustrezne oblike pomoči; predlagajo družbene ukrepe v 
primerih hujše kršitve samoupravljanja v delovnih organizacijah in dajejo 
pobudo za postopek, da se zaščitijo pravice delaivcev in pravice delovnih skup- 
nosti v temeljnih organizacijah združenega dela; 

— usklajujejo interese na temelju samoupravljanja, delitve po rezultatih 
dela ter vzajemnosti in solidarnosti in oblikujejo družbena merila za zagotav- 
ljanje svoje socialne varnosti; spodbujajo samoupravno sporazumevanje in 
družbeno dogovarjanje in v njih sodelujejo, krepijo njun demokratičen značaj 
in odgovornost za uresničevanje sprejetih obveznosti; 

— se zavzemajo za družbenoekonomske in politične odnose, ki omogočajo 
polno izražanje ter uresničevanje njihovih interesov; 

— zagotavljajo demokratičen kandidacijski postopek in sodelujejo pri izbiri 
kandidatov za organe upravljanja v organizacijah združenega dela. V interes- 
nih skupnostih in za delegate v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti; da- 
jejo zahtevo za izdajo zakonov in drugih aktov, zastavljajo vprašanja samo- 
upravnim organom, ki so jih dolžni obveščati o pomembnih družbenih zadevah, 
obravnavati njihova stališča in predloge, preden o njih dokončno odločijo. 

Amandma XXXII (nov amandma) 

1. Delovni ljudje in občani imajo pravico živeti in delati v zdravem okolju. 
Da bi to pravico uresničevali: 
— delovni ljudje in občani smotrno gospodarijo s prostorom, varujejo' 

okolje ter urejajo naselja in prostor z namenom, da se uskladijo potrebe za 
delo, stanovanje, počitek, kulturo in rekreacijo ter tako ustvarijo pogoji za smo- 
tern razvoj vseh območij in zagotovi skladnost skupnih in posebnih interesov; 
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— Socialistična republika Slovenija in občine določajo splošno smer poli- 
tike urbanizacije, prostorskega urejanja in varstva človekovega okolja s pro- 
storskimi plani; 

— Socialistična republika Slovenija, občine, krajevne skupnosti in organi- 
zacije združenega dela še posebej skrbijo za varstvo naravnega okolja, za nje- 
govo ovrednotenje in oživljanje ter zagotavljajo pogoje za preprečevanje zdrav- 
ju škodljivih posledic, ki nastajajo v proizvodnji, porabi in prometu. 

2. Posamezna krajinska območja in predmeti narave, značilnosti slovenske 
dežele, rastlinski in živalski svet, območja, ki so namenjena za rekreacijo, morje 
in morska obala, reke, potoki, jezera in njih obrežje, studenci in talna voda 
ter zrak, so pod posebnim družbenim varstvom. 

3. S tem amandmajem se nadomešča 36. člen ustave SR Slovenije. 

Amandma XXXIII (nov amandma) 

1. Delovni ljudje v združenem delu in občani v krajevni skupnosti in 
občini samostojno rešujejo svoje stanovanjske potrebe ter z družbenimi do- 
govori, samoupravnimi sporazumi in pogodbami po načelih vzajemnosti in 
solidarnosti zagotavljajo in združujejo sredstva in urejajo medsebojna razmerja, 
pravice in obveznosti. 

2. Svoje interese pri graditvi, uporabi in gospodarjenju s stanovanji in 
pri združevanju sredstev za te namene uresničujejo delovni ljudje in občani 
samostojno, v hišnih svetih in v samoupravnih stanovanjskih skupnostih sku- 
paj z organizacijami združenega dela, ki razpolagajo s sredstvi in stanovanji 
v družbeni lastnini, ter z organizacijami za gospodarjenje s stanovanji v druž- 
beni lastnini, ki jim samoupravne stanovanjske skupnosti zaupajo ustrezne 
naloge. 

Ustanavljanje, način financiranja in delo samoupravnih stanovanjskih 
skupnosti se ureja z družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi ali z 
zakonom oziroma z odlokom občinske skupščine. 

3. Z zakonom oziroma odlokom občinske skupščine na podlagi zakona se 
lahko predpiše obveznost temeljnih organizacij združenega dela in drugih 
zavezancev, da iz dohodka izločajo in združujejo sredstva za graditev stanovanj 
in za pomoč delovnim ljudem in občanom z nižjimi dohodki pri graditvi in 
uporabi stanovanj. 

S tako združenimi sredstvi gospodarijo samoupravne stanovanjske skup- 
nosti. 

4. Socialistična republika Slovenija določa temelje stanovanjske politike in 
usmerja razvoj stanovanjskega gospodarstva z družbenimi in prostorskimi plani 
in drugimi ukrepi. 

Občina načrtuje in zagotavlja razvoj stanovanjske graditve, sprejema urba- 
nistično dokumentacijo, zagotavlja smotrno izkoriščanje stavbnega zemljišča in 
povezuje vse dejavnike, ki sodelujejo pri gradnji stanovanj. 

Občina posveča skrb stanovanjskim potrebam občanov in družin, ki so po 
ustavi in zakonu deležne posebne družbene pomoči. 

5. Občanom se zagotavlja lastninska in razpolagalna pravica na stanova- 
njih in poslovnih zgradbah ter na posameznih stanovanjih in poslovnih pro- 
storih v mejah, ki jih določa zakon. 
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6. Stanovanjsko gospodarstvo je dejavnost posebnega družbenega pomena. 
7. S tem amandmajem se nadomestijo določbe tretjega odstavka 31. člena 

in 37. člena ustave SR Slovenije. 

Amandma XXXIV (amandma XXX po osnutku) 

1. Zajamčena je svoboda samostojnega osebnega dela občanov z delovnimi 
sredstvi v nj:ihovi lastnini, ki opravljajo kmetijsko, obrtno, gostinsko ali turi- 
stično dejavnost in z zakonom določeno drugo gospodarsko ali negospodarsko 
dejavnost, kadar opravljanje dejavnosti ustreza načinu, materialni podlagi in 
možnostim osebnega dela. 

Delovni ljudje, ki opravljajo takšno dejavnost, imajo načeloma enak 
družbenoekonomski položaj in v osnovi enake pravice ter obveznosti, kot jih 
imajo delovni ljudje v organizacijah združenega dela. 

Delovnim ljudem, ki z osebnim delom samostojno poklicno opravljajo 
umetniško ali drugo kulturo, raziskovalno, športno ali drugo podobno dejavnost, 
se zagotavlja na način, ki ga določi zakon, soodločanje pri ustvarjanju pogojev 
za delo ter razpolaganje z rezultati njihovega dela. 

Zakon ureja pogoje za opravljanje dejavnosti s samostojnim osebnim de- 
lom s sredstvi v lastnini občanov in lastninske pravice na delovnih sredstvih in 
poslovnih prostorih, ki ustrezajo opravljanju dejavnosti s samostojnim osebnim 
delom. 

2. Delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom, 
lahko skladno s pogodbo in zakonom medsebojno združujejo svoje delo in svoja 
delovna sredstva v zadrugah in podobnih organizacijah ter v njih skupaj raz- 
polagajo z dohodkom iz skupnega dela. 

Delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom, lahko 
skladno s pogodbo in zakonom združujejo svoje delo in delovna sredstva z 
organizacijami združenega dela v različne oblike poslovnega sodelovanja in v 
okviru tega sodelovanja sodelujejo pri upravljanju skupnih zadev in pri delitvi 
dohodka, ki ga ustvarijo s tem sodelovanjem. 

3. Delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom, 
smejo na podlagi pogodbe zaposlovati v omejenem obsegu druge obsege, kadar 
je za takšno dejavnost potrebno dopolnilno delo drugih oseb. 

Delovni ljudje, ki zaposlujejo delavce, in ti delavci sklenejo pogodbo o 
zaposlitvi skladno s kolektivno pogodbo, ki jo skleneta sindikalna organizacija 
in ustrezna gospodarska zbornica oziroma druga splošna asociacija, katera pred- 
stavlja delovne ljudi, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom. S to 
kolektivno pogodbo se tem delavcem zagotavljajo pravice v skladu z drugim 
in tretjim odstavkom 3. točke in 5. točke amandmaja XXVI. 

4. Delovni človek, ki samostojno opravlja dejavnost z osebnim delom, lahko 
svoje delo in delovna sredstva združuje z delom drugih oseb v posebnih 
organizacijah združenega dela, ki jih določa zakon. 

Delovni človek, ki združi svoje delo in delovna sredstva z delom drugih 
oseb, sme na podlagi lastninske pravice samostojno razpolagati le s tistim 
delom v posebni organizaciji združenega dela ustvarjenega dohodka, ki mu 
pripada po naslovu v to organizacijo vloženih sredstev, na katerih ima lastnin- 
sko pravico, skladno z načeli, ki veljajo za združevanje dela in družbenih sred- 
stev, v organizaciji združenega dela. 
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Preostali del dohodka po izločitvi osebnih dohodkov, ki pripadajo po delu 
združenim delavcem in delovnemu človeku, ki je z njimi združil svoje delo in 
delovna sredstva, je družbena lastnina in oni upravljajo z njim v skladu z 
ustavnimi načeli o samoupravljanju. 

Delovnemu človeku, ki svoje delo in delovna sredstva združi z delom 
drugih oseb v posebno organizacijo združenega dela, sta zajamčeni lastninska 
pravica na sredstvih, ki jih je vložil v organizacijo, ter pravica, da vodi skladno 
s pogodbo in zakonom njeno poslovanje in da je udeležen pri dohodku na 
podlagi uspehov svojega dela in po naslovu vanjo vloženih sredstev, na katerih 
ima lastninsko pravico. 

5. Zakon določa, kdaj mora biti samostojno opravljanje dejavnosti z oseb- 
nim delom ob uporabi dopolnilnega dela drugih oseb iz 3. točke tega amand- 
maja, ki presega meje z zakonom dovoljenega dopolnilnega dela drugih oseb, 
organizirano kot posebna organizacija združenega dela po načelih iz 4. točke 
tega amandmaja. 

6. S tem amandmajem se nadomestijo 27. člen in določbe drugega odstavka 
30. člena ustave SR Slovenije. 

Amandma XXXV (nov amandma) 

1. Kmetje imajo na podlagi svojega osebnega dela z delovnimi sredstvi 
v njihovi lastnini v načelu enak družbenoekonomski položaj in v osnovi enake 
pravice in obveznosti kot delovni ljudje v združenem delu. 

Da bi si izboljšali svoj gospodarski in družbeni položaj ter se vključevali 
v tržno gospodarstvo in uresničevali pravico do uspehov svojega dela, lahko 
kmetje svoje delo in delovna sredstva v skladu z zakonom združujejo v kme- 
tijske zadruge, v obrate za kooperacijo v sestavi organizacij združenega dela 
in v skupnosti na podlagi pogodbe. 

Kmetom se z ukrepi gospodarske politike omogoča enakopravno vključe- 
vanje v tržišče. 

Kmetje imajo na podlagi družbene in medsebojne vzajemnosti in solidar- 
nosti pravico do socialnega zavarovanja v skladu z zakonom. 

2. Kmetje, ki združujejo svoje delo in delovna sredstva v kmetijsko za- 
drugo, upravljajo zadrugo in razpolagajo z dohodkom, ustvarjenim s skupnim 
delom. 

Kmetijske zadruge in obrate za kooperacijo v sestavi organizacij združenega 
dela, v katerih kmetje združujejo svoje delo in delovna sredstva z delom 
delavcev in z družbenimi sredstvi, upravljajo kmetje skupaj z delavci in skupaj 
z njimi razpolagajo s skupno ustvarjenim dohodkom na podlagi vloženega dela 
in vloženih sredstev. Dohodek se deli v skladu s 3. točko XXVII. amandmaja. 

Kmetijske zadruge in obrati za kooperacijo v sestavi organizacij združe- 
nega dela lahko v skladu z zakonom zbirajo za razvoj materialne osnove dela 
tudi denarna sredstva svojih članov. 

Kmet, ki svoje delo in delovna sredstva združi z organizacijo združenega 
dela in z njo trajno proizvodno sodeluje, upravlja v okviru tega sodelovanja 
enakopravno s člani delovne skupnosti skupne zadeve in soodloča o delitvi 
skupno ustvarjenega dohodka. 

Kmetje, ki združujejo svoje delo in sredstva v skupnosti na podlagi po- 
godbe, skupaj razpolagajo z dohodkom iz skupnega dela. Če taka skupnost 
presega mejo z zakonom dovoljenega dopolnilnega dela drugih oseb, se orga- 
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nizira kot posebna organizacija združenega dela v skladu z zakonom po načelih, 
ki veljajo za kmetijske zadruge. 

Določbe 3. točke XXXIV. amandmaja se uporabljajo tudi za delovne ljudi, 
ki se zaposlujejo pri kmetih in skupnostih na podlagi pogodbe. 

3. Na delovnih sredstvih, ki jih kmetje združujejo v zadrugah ali drugih 
organizacijah združenega dela, obdržijo lastninsko pravico, če ni s pogodbo 
drugače določeno. 

4. Za odtujitev družbenih sredstev, ustvarjenih s skupnim delom kmetov, 
za združitev v zadruge, v druge organizacije združenega dela ah za njihovo 
pripojitev k drugi organizaciji združenega dela je potrebno soglasje združenih 
kmetov. 

5. Kmetom je zajamčena lastninska pravica na kmetijskem obdelovalnem 
zemljišču v izmeri največ 10 ha na gospodarstvo, v gorskih, hribovitih in 
kraških predelih pa tudi nad to površino, po merilih, ki jih določi zakon. 

Z zakonom se urejajo razmerja, ki nastanejo pri izkoriščanju zemljišč na 
podlagi zakupa ali kooperacije. 

6 Zaradi posebnega družbenega pomena ohranitve in gojitve gozdov je 
gospodarjenje z gozdovi v družbeni lastnini in z gozdovi, na katerih je lastnin- 
ska pravica, skupno. 

Združenim kmetom-lastnikom gozdov je pri skupnem gospodarjenju z 
gozdovi zajamčeno sodelovanje pri upravljanju ter v okviru tega gospodarjenja 
in skupnih gozdnogospodarskih načrtov v skladu z zakonom samostojno od- 
ločanje v zadevah gospodarjenja, z njihovimi gozdovi in ustvarjenem dohodku 
na podlagi njihovega dela in njihovih vloženih sredstev. 

7. S tem amandmajem se nadomestijo določbe prvih treh odstavkov 28. 
člena in drugega odstavka 30. člena ustave SR Slovenije. 

Amandma XXXVI (amandma XXXI po osnutku) 

1. Da bi uresničila svojo odgovornost pri zagotovitvi enotnosti jugoslovan- 
skega trga, SR Slovenija na svojem območju zagotavlja: 

i— vsem organizacijam združenega dela in njihovim združenjem ter de- 
lovnim ljudem enakopravne pogoje za opravljanje njihovih dejavnosti, za 
ustvarjanje dohodka ter za njihovo ustanavljanje in združevanje; 

— svobodno gibanje in združevanje dela in sredstev reprodukcije ter 
svobodno menjavo blaga in storitev, znanstvenih dosežkov in strokovnih iz- 
kušenj ; 

— svobodno tekmovanje na trgu, samoupravno sporazumevanje in druž- 
beno dogovarjanje o pospeševanju družbene proizvodnje in integriranju druž- 
benega dela; 

— preprečevanje pridobivanja prednosti na podlagi monopola na trgu ter 
drugih družbeno in ekonomsko neupravičenih prednosti; 

— svobodno zaposlovanje občanov ob enakih pogojih, ki veljajo v kraju 
zaposlitve in pravice na podlagi dela ne glede na to, kje v SFRJ so bile 
pridobljene. 

2. Skupaj z drugimi republikami in avtonomnima pokrajinama SR Slo- 
venija prek organov federacije določa naslednje temelje enotnega trga: 

— enoten denar, enoten monetarni sistem, enotno monetarno politiko in 
skupne osnove kreditne politike; 

— enoten sistem in skupno politiko ekonomskih odnosov s tujino; 
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— način in obliko kompenzacije; 
— planiranje gospodarskega in družbenega razvoja. 
3. Z medsebojnimi dogovori z drugimi republikami in avtonomnima po- 

krajinama SR Slovenija usklajuje temelje davčne politike in davčni sistem, 
kadar je to nujno za zagotovitev enotnosti in stabilnosti jugoslovanskega trga. 

4. Kadar organ družbenopolitične skupnosti z akti, s katerimi se določa 
skupna ekonomska politika, določi pogoje poslovanja, ki trajneje in v večjem 
obsegu zmanjšuje dohodek organizacij združenega dela in onemogočajo nor- 
malno reprodukcijo, je hkrati dolžan določiti in zagotoviti ustrezno nadomestilo. 

Amandma XXXVII (amandma XXXII po osnutku) 

1. Družbeni plan Slovenije temelji na družbenem dogovoru delovnih ljudi, 
organizacij združenega dela, interesnih in drugih samoupravnih skupnosti ter 
občin o politiki ekonomskega in družbenega razvoja Slovenije. 

Z družbenim planom Slovenije se na podlagi skupno ocenjenih možnosti in 
pogojev razvoja ter načrtov in programov razvoja organizacij združenega dela, 
interesnih in drugih samoupravnih skupnosti ter občin določajo temeljni cilji 
in naloge skladnega ekonomskega in družbenega razvoja SR Slovenije. 

Družbeni plan Slovenije določa tudi smernice in okvire za ustrezne eko- 
nomske in druge ukrepe pristojnih republiških organov, ki so potrebni za 
uresničevanje v planu začrtane razvojne politike. 

2. S tem amandmajem se nadomesti 124. člen ustave SR Slovenije. 

Amandma XXXVIII (amandma XXXIII po osnutku) 

1. Narodna banka Slovenije uresničuje kot ustanova enotnega monetarnega 
sistema z Narodno banko Jugoslavije, narodnimi bankami drugih republik in 
narodnima bankama avtonomnih pokrajin skupno emisijsko politiko, sodeluje 
z njimi pri določanju kreditno-monetarne politike ter skupaj z njimi v okviru 
svojih pravic in dolžnosti odgovarja za stabilnost valute, splošno plačilno 
likvidnost in za uresničevanje skupno določene monetarne politike. 

2. Narodna banka Slovenije določa v okviru skupne emisijske politike 
pogoje in način za uporabo denarnih sredstev v SR Sloveniji in sprejema druge 
ukrepe, s katerimi se uresničuje kreditna politika, ki jo s svojimi akti določa 
skupščina SR Slovenije. 

Narodna banka Slovenije je za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka 
odgovorna skupščini SR Slovenije. 

3. Narodna banka Slovenije ne more opravljati dejavnosti poslovnih bank 
niti imeti statusa teh bank. 

4. Narodna banka Slovenije v skladu z republiškim zakonom izvršuje 
določena finančno-tehnična opravila za družbenopolitične skupnosti. 

5. Narodno banko Slovenije upravljata guverner narodne banke in svet 
narodne banke. 

Amandma XXXIX (amandma XXXIV po osnutku) 

Služba družbenega knjigovodstva zagotavlja v skladu z zakonom evidenco 
o ustvarjanju, delitvi in uporabi družbenih sredstev; nadzoruje zakonitost 
ustvarjanja, delitve in uporabe družbenih sredstev ter zagotavlja izvrševanje 
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obveznosti, ki jih zakon in na podlagi zakona izdani predpisi, samoupravni 
sporazumi ali družbeni dogovori nalagajo uporabnikom družbenih sredstev. 

Služba družbenega knjigovodstva je dolžna spremljati gospodarjenje z 
družbenimi sredstvi in izpolnjevanje družbenih obveznosti ter obveščati orga- 
nizacije združenega dela, organe republike, občin in druge uporabnike druž- 
benih sredstev o svojih ugotovitvah in opozarjati na potrebo ukrepanja. 

Plačilni promet v republiki opravlja služba družbenega knjigovodstva 
v skladu z zveznim zakonom. 

Z zakonom se lahko naložijo službi družbenega knjigovodstva tudi druge 
naloge, ki jih glede na svojo organizacijo in usposobljenost lahko opravi. 

Služba družbenega knjigovodstva posluje po zakonu in je pri svojem delu 
samostojna. 

Amandma XL (amandma XXXV po osnutku) 

1. Za zadovoljitev tistih splošnih družbenih potreb, ki se financirajo iz 
proračunov družbenopolitičnih skupnosti, plačujejo delavci iz dohodka temeljne 
organizacije združenega dela ali iz svojih osebnih dohodkov davke, občani pa 
iz svojih osebnih dohodkov, drugih dohodkov ter premoženja davke, takse in 
druge davščine. 

Sistem, vire in vrste davkov, taks ter drugih davščin določa zakon. 
Delovni ljudje, občani in temeljne organizacije združenega dela prispevajo 

za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb po načelu, da sorazmerno več 
prispeva tisti, ki dosega večji dohodek. 

2. Družbenopolitične skupnosti samostojno določajo višino davkov, taks 
in drugih davščin, ki so v skladu z zakonom njihov dohodek, ter z njim 
samostojno razpolagajo. 

Zaradi izenačevanja pogojev gospodarjenja in skladnega razvoja SR Slo- 
venije usklajujejo republika, občine in samoupravne interesne skupnosti ob- 
veznosti temeljnih organizacij združenega dela, delovnih ljudi in občanov. 

3. Sredstva za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb zagotavljajo repu- 
blika in občine v svojih proračunih. 

Sredstva republiškega proračuna se uporabljajo za financiranje republiških 
organov in organizacij, za pomoč nerazvitim območjem v SR Sloveniji ob 
pogojih in merilih, določenih z zakonom, za intervencije v gospodarstvu, za 
zaščito borcev in za druge obveznosti republike, ki se posebej določijo z 
zakonom. 

Za uresničevanje nalog federacije zagotavlja SR, Slovenije v dogovoru 
z drugimi republikami in pokrajinama svoj prispevek na način, ki ga določa 
zvezni zakon. 

4. Davki in prispevki, razen davka na premoženje in na dohodke od pre- 
moženja, pripadajo družbenopolitični oziroma interesni skupnosti, ki zagotavlja 
zadovoljevanje potreb oziroma storitve delavcu in občanu ali njegovim dru- 
žinskim članom. 

5. Ce je to neobhodno potrebno zaradi preprečevanja ali odprave večjih 
motenj na tržišču, zaradi bistvenega odstopanja od temeljnih ciljev sprejete 
gospodarske politike ali če to terjajo interesi narodne obrambe ali druge 
izredne potrebe, se lahko z zakonom določijo meje, v katerih smejo občine 
in samoupravne interesne skupnosti določati stopnje davkov, prispevkov in 
drugih obveznosti, začasno omeji trošenje določenih družbenih sredstev ah 
naloži obveznost, da ustvarjajo rezervna družbena sredstva. 
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6. S tem amandmajem se nadomestijo določbe prvega odstavka 91. člena, 
drugega odstavka 125. člena ustave SR Slovenije ter določbe XVI. amandmaja 
k ustavi SR Slovenije. 

Amandma XLI (amandma XXXVI po osnutku) 

1. Svoje neposredne potrebe v krajevni skupnosti (113. člen ustave SR 
Slovenije) delovni ljudje in občani zadovoljujejo: 

— s .sredstvi, ki jih sami neposredno prispevajo s samoprispevkom ali na 
drug način; 

— z delom dohodka, ki ga za zadovoljevanje skupnih potreb namenijo 
krajevni skupnosti delavci temeljnih organizacij združenega dela z območja 
krajevne skupnosti in delavci temeljnih organizacij združenega dela, katerih 
delavci živijo na območju te krajevne skupnosti; 

— z delom davkov, taks in drugih davščin, zbranih na območju krajevne 
skupnosti, ki jih občina odstopi krajevni skupnosti za uresničevanje njenih 
nalog v skladu s programi razvoja krajevne skupnosti in. občine; 

— z dopolnilnimi sredstvi iz proračuna občine in z drugimi sredstvi. 
2. S tem amandmajem se nadomestijo določbe tretjega odstavka 114. 

člena ustave SR Slovenije. 

Amandma XLII (amandma XXXVII po osnutku) 

1. Socialistično republiko Slovenijo predstavljajo z ustavo SR Slovenije 
določeni organi republike. 

2. V okviru z ustavo in zakoni določenih pravic in dolžnosti republike po 
republiških organih in organizacijah: 

1. zagotavlja pogoje za uresničevanje in razvoj samoupravnih sociali- 
stičnih družbenih odnosov; 

2. zagotavlja uresničevanje in varstvo samoupravnih pravic in dolžnosti 
človeka in občana v združenem delu in na drugih področjih ter drugih pravic, 
dolžnosti in svoboščin človeka in občana; 

3. določa splošno politiko skladnega gospodarskega, kulturnega in social- 
nega razvoja republike in skrbi za izvajanje te politike; 

4. uveljavlja izenačevanje splošnih pogojev za delo in življenje delovnih 
ljudi in občanov na podlagi vzajemnosti in solidarnosti; določa temelje politike 
socialne varnosti, zaposlovanja in poklicnega usmerjanja; 

5. ureja zadeve, ki so skupnega pomena za delovne ljudi in občane 
v republiki; 

6. uresničuje sodelovanje in svojo odgovornost pri določanju in izvajanju 
politike federacije; 

7. skrbi za skladnost pravnega sistema; 
8. zagotavlja varstvo ustavnosti in zakonitosti; 
9. varuje narodnostni značaj, zagotavlja položaj, uresničuje enakopravnost 

italijanske in madžarske narodnosti in skrbi za njun vsestranski razvoj; 
10. skrbi za varstvo z ustavo določenih pravic pripadnikov drugih narodov 

in narodnosti Jugoslavije, ki živijo na območju republike; 
11. sodeluje z organi in organizacijami drugih socialističnih republik in 

socialističnih avtonomnih pokrajin; 
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12. sodeluje z organi in organizacijami drugih držav in mednarodnimi 
organi in organizacijami ter usklajuje sodelovanje občin, organizacij združenega 
dela in drugih organizacij z ustreznimi tujimi in mednarodnimi organi in 
organizacijami ter teritorialnimi enotami tujih držav; 

13. skrbi za uresničevanje interesov republike v odnosih s tujino v okviru 
zunanje politike Socialistične federativne republike Jugoslavije in mednarodnih 
pogodb ter za varstvo pravic in interesov delovnih ljudi in občanov Socialistične 
republike Slovenije v tujini; 

14. skrbi za izvrševanje republiških in zveznih zakonov in. drugih predpisov 
na območju republike ter jih, kolikor je z zakonom za to pooblaščena, nepo- 
sredno izvršuje; 

15. varuje ustavno ureditev, ureja in organizira službo državne varnosti 
in usmerja njeno delo; 

; 16. skrbi za delovanje javne varnosti v republiki in. usklajuje delo organov 
javne varnosti v občinah; 

17. izvršuje naloge sodstva; ureja in organizira sodstvo v republiki; 
18. izvršuje naloge javnega tožilstva in javnega pravobranilstva; 
19. skrbi za delovanje družbene samozaščite; 
20. organizira in pripravlja splošni ljudski odpor; 
21. zagotavlja in skrbi za varstvo borcev NOV, vojaških in mirovnih 

invalidov, delovnih in drugih invalidov, španskih borcev, predvojnih revolu- 
cionarjev, borcev za severno, mejo, žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev 
vojne in vojnega materiala; 

22. pospešuje in podpira zdravstveno varstvo; izvaja zdravstvene ukrepe, 
ki so splošnega pomena za republiko; 

23. skrbi za zaščito in smotrno gospodarjenje s prostorom in naravnimi 
bogastvi, za urbanistično urejanje v republiki in za varstvo človekovega okolja; 

24. določa temelje stanovanjske politike; 
25. pospešuje in podpira razvoj znanosti in raziskovalnega dela ter določa 

splošne pogoje za njun razvoj; 
26. skrbi za sistem in napredek vzgoje in izobraževanja, za izenačevanje 

pogojev vzgoje in izobraževanja v republiki; pospešuje in podpira razvoj 
šolstva; pospešuje in podpira vzgojno-varstveno dejavnost in otroško varstvo; 

27. pospešuje in podpira razvoj kulture ter kulturna prizadevanja sloven- 
skega naroda; 

28. pospešuje in podpira razvoj informativne dejavnosti; 
29. pospešuje in podpira razvoj telesne kulture, aktivne rekreacije in 

dejavnosti za smotrno in aktivno uporabo prostega časa,; 
30. ustanavlja republiške organe in organizacije, ki so pomembne za 

opravljanje in uresničevanje njihovih nalog; 
31. opravlja druge, z ustavo in zakoni določene zadeve. 

3. S tem amandmajem se nadomesti 123. člen ustave SR Slovenije. 

Amandma XLIII (amandma XXXVIII po osnutku) 

1. Za urejanje zadev, ki so skupnega pomena za delovne ljudi in občane, 
sprejema skupščina SR Slovenije v okviru pravic in dolžnosti republike zakone, 
ki se nanašajo na: 

1. družbeno načrtovanje v republiki in ukrepe za uresničevanje z druž- 
benim planom začrtane razvojne politike republike; uveljavljanje izenačevanja 
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splošnih pogojev za delo in življenje delovnih ljudi in občanov na podlagi 
vzajemnosti in solidarnosti; republiška nadomestila; republiške blagovne re- 
zerve ; 

2. medsebojna razmerja pri delu; zaposlovanje; varstvo pri delu; osebno 
delo s sredstvi v lastnini občanov in njihovo združevanje; usmerjanje delitve 
dohodka v organizacijah družbenega dela; združevanje v zbornice; obvezno 
združevanje organizacij združenega dela v poslovne skupnosti, kadar to terja 
tehnološka enotnost sistema na posameznih področjih in kadar je to pomembno 
za vso republiko; 

■ 3. gospodarjenje s prostorom; rabo, izkoriščanje in varstvo kmetijskih 
površin, gozdov, voda, morja, rudnin in drugih naravnih bogastev; varstvo 
narave in človekovega okolja; izmero zemljišč in izdelavo zemljiškega katastra; 
zbiranje in uporabljanje hidrometeoroloških podatkov; projektiranje in gradnjo 
objektov in nadzorstvo nad njo; lov in ribolov; rudarstvo in elektrogospo- 
darstvo; promet in zveze; izkoriščanje luk in pristanišč; ceste in prevoz z 
motornimi vozili, morsko in rečno plovbo; gostinstvo, turizem in obrtne de- 
javnosti ; 

4. varstvo in zagotavljanje položaja in pravic italijanske in madžarske 
narodnosti; 

5. narodno obrambo in pripravo splošnega ljudskega odpora; državno in 
javno varnost in družbeno samozaščito; 

6. republiško državljanstvo; republiške praznike; republiška odlikovanja; 
amnestijo in pomilostitev; 

7. volitve in odpoklic poslancev skupščine SR Slovenije ter odbornikov 
občinskih skupščin; organizacijo republiških organov in strokovnih služb; usta- 
novitev aH odpravo občine ter določitev in spremembo območja občine; repu- 
bliški referendum; 

8. financiranje družbenopolitičnih skupnosti v republiki; sistem, vire in 
vrste davščin in republiške davke, takse in druge davščine ; sistem proračunov 
ter javna posojila; narodno banko republike in kreditno-monetarno in bančno 
dejavnost; službo družbenega knjigovodstva v republiki; 

9. lastninska in druga stvarnopravna, pogodbena in druga obligacijska 
razmerja, stanovanjsko pravico in stanovanjska razmerja, dedovanje, raz- 
lastitev, promet z nepremičninami, obvezno zavarovanje oseb in premoženja, 
premoženjska in druga materialno^pravna razmerja na področju pomorstva in 
zračnega prometa; 

10. sodstvo; arbitraže in druge oblike reševanja sporov; odvetništvo, pravno 
zastopanje in drugo pravno pomoč ter javno pravobranilstvo; 

11. določanje kaznivih dejanj, gospodarskih prestopkov in prekrškov ter 
kazni zanje, varnostnih in vzgojnih ukrepov ter varstvenih ukrepov; izvrše- 
vanje kazenskih sankcij in vzgojnih ukrepov; 

12. sistem vzgoje in izobraževanja; urejanje učnih razmerij; strokovne 
naslove in akademske stopnje ter nostrifikacijo v tujini pridobljenih spričeval; 
sistemsko ureditev kulturne in telesno-kulturne dejavnosti; znanost in raz- 
iskovalno delo; varstvo kulturnih spomenikov in arhivskega gradiva; založniško 
dejavnost; film, tisk, radiodifuzijo in druge oblike informativnih dejavnosti; 

13. sistem zdravstvenega varstva, organizacijo zdravstvene dejavnosti, si- 
stem zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja; varstvo vo- 
jaških vojnih in mirovnih invalidov ter delovnih in drugih invalidov, varstvo 
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borcev NOV, španskih borcev, borcev za severno mejo, predvojnih revolu- 
cionarjev ter žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne in vojnega materiala; 

14. zakonsko zvezo, družino, posvojitev, skrbništvo, rejništvo ter skupne 
oblike otroškega varstva; 

15. združevanje občanov, zbore in javne prireditve; gibanje in nastanitev 
občanov; 

16. pravni položaj verskih skupnosti; 
17. varnost prometa; prevoz vnetljivih tekočin in razstreliva; proizvodnjo 

in hrambo plinov, zdravil, strupov in drugih nevarnih snovi ter prevoz plinov 
in drugih nevarnih snovi; 

18. varstvo življenja in zdravja ljudi pred nalezljivimi boleznimi; 
19. varstvo pred požari in naravnimi nesrečami; 
20. varstvo živine in rastlin pred kužnimi boleznimi; 
21. matične knjige, osebna imena, osebne izkaznice in register prebivalstva; 
22. žige, pečate in overitev predpisov; 
23. zbiranje, urejanje in objavljanje statističnih podatkov, ki imajo pomen 

za republiko; 
24. nabavljanje, posest in nošenje ter preizkušanje in zaznamovanje orožja 

in streliva; 
25. igre na srečo. 
Skupščina SR Slovenije lahko uredi z zakonom tudi druge zadeve, ki so 

skupnega pomena za delovne ljudi in občane v SR Sloveniji. Pred obravnavo 
in odločanjem o takem zakonu v pristojnih zborih skupščine SR Slovenije dajo 
o zakonu mnenje delegati občin, zbrani na zasedanju v skupščini SR Slovenije. 
Zakon je sprejet, če zanj glasuje večina vseh poslancev v pristojnih zborih 
skupščine SR Slovenije. 

2. Skupščina SR Slovenije lahko sprejme zakone tudi o drugih vprašanjih, 
za katere določa ustava SFRJ ali ustava SR Slovenije, da se uredijo z zakonom, 
ter na področjih, ki se na podlagi ustave SFRJ urejajo z zveznim zakonom, 
če zveznega zakona ni oziroma niso v njem urejena. 

Odnose, za katere je v posameznih določbah ustave SR Slovenije določeno, 
da se urejajo z zveznim zakonom, ureja skupščina SR Slovenije z zakonom, 
kolikor po ustavi SFRJ niso v pristojnosti organov federacije. 

3. Zakon iz 1. in 2. točke tega amandmaja lahko pooblasti občine, da s 
svojim predpisom uredijo posamezna vprašanja, ali da jih uredijo drugače, kot 
so urejena z zakonom. 

4. Na naslednjih področjih, ki jih delovni ljudje in občani samostojno 
urejajo v občini, krajevni skupnosti, v samoupravnih interesnih skupnostih 
in organizacijah združenega dela, lahko zakon določi temeljna načela: 

1) organizacija družbenega samoupravljanja v občini in krajevni skup- 
nosti ; 

2) financiranje skupnih potreb v krajevni skupnosti in občini; 
3) organizacija samoupravnih interesnih skupnosti in medsebojna raz- 

merja delavcev na teh področjih; 
4) urbanistično urejanje naselij; 
5) urejanje in uporaba stavbnih zemljišč; 
6) urejanje in izkoriščanje zemljišč in stvari v splošni rabi; 
7) stanovanjska graditev ter njeno financiranje; gospodarjenje s stano- 

vanji; 
8) delovanje in upravljanje komunalnih delovnih organizacij; 
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9) upravljanje in vzdrževanje občinskih cest ter mestnih ulic in urejanje 
prometa na njih; 

10) otroško in socialno varstvo; 
11) organizacija občinskih upravnih služb; 
12) referendum v občini, krajevni skupnosti, samoupravnih interesnih 

skupnostih in organizacijah združenega dela; 
13) organizacija in delovanje poravnalnih svetov. 
Skupščina SR Slovenije lahko z zakonom določi temeljna načela tudi 

v drugih zadevah, ki jih delovni ljudje in občani samostojno urejajo v občini, 
krajevni skupnosti, v samoupravnih interesnih skupnostih in organizacijah 
združenega dela. Tak zakon je sprejet, če s tem soglaša zasedanje delegatov 
občin v skupščini SR Slovenije in če zanj glasuje večina vseh poslancev v 
pristojnih zborih skupščine SR Slovenije. 

5. S tem amandmajem se nadomestita 126. in 127. člen ustave SR Slovenije. 

Amandma XLIV (nov amandma) 

Skupščina SR Slovenije daje soglasje k naslednjim aktom organov fede- 
racije : 

— o spremembi ustave SFRJ; 
— za ustanovitev sklada ali prevzem obveznosti po federaciji; 
— za sklepanje mednarodnih pogodb SFRJ, ki terjajo izdajo novih ali 

spremembo veljavnih republiških zakonov ali iz njih izvirajo posebne obvez- 
nosti za SR Slovenijo ter k zveznemu zakonu, ki ureja postopek za sklepanje 
takšnih pogodb. 

V zadevah iz prejšnjega odstavka daje skupščina SR Slovenije soglasje 
z večino glasov vseh poslancev v pristojnih zborih skupščine SR Slovenije. 

Amandma XLV (amandma XL po osnutku) 

1. Socialistična republika Slovenija sodeluje z drugimi, socialističnimi re- 
publikami in avtonomnima pokrajinama pri opravljanju določenih funkcij 
federacije v postopku dajanja soglasja o temeljih družbenega plana Jugo- 
slavije in o aktih o določitvi politike ter zakonov, ki se nanašajo na: 

— monetarni sistem in emisijo denarja; 
— devizni sistem, zunanjetrgovinski promet in kreditne odnose s tujino; 
— carinsko in necarinsko zaščito'; 
— družbeno kontrolo nad cenami za proizvode in storitve; 
— kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik 

in avtonomnih pokrajin; 
— določanje dohodkov družbenopolitičnih skupnosti, ki se ustvarjajo z 

obdavčenjem proizvodov in storitev v prometu (2. točka amandmaja XXVIII 
k ustavi SFRJ); 

— sistem, vire in skupni obseg sredstev za financiranje federacije (3. točka 
amandmaja XXXIV k ustavi SFRJ); 

— ukrepe za omejitev trga in prostega prometa blaga in storitev; 
— ukrepe, ki so podlaga za kompenzacijo, ter način in obliko kompenzacije; 
— združevanje gospodarskih organizacij v gospodarsko zbornico za vso 

Socialistično federativno republiko Jugoslavijo, in 
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— obvezno združevanje delovnih organizacij v poslovne skupnosti (2. točka 
amandmaja XXX k ustavi SFRJ). 

2. Glede vprašanj, o katerih odločajo zvezni organi na podlagi usklajenih 
stališč z republiškimi organi, daje soglasje izvršni svet skupščine SR Slovenije 
v skladu s politiko, ki jo določi skupščina SR Slovenije. 

Kadar je določeno, da o posameznem vprašanju odloča zvezni upravni 
organ na podlagi soglasja pristojnih republiških organov, daje zveznemu 
upravnemu organu tako soglasje pristojni republiški upravni organ v skladu 
s stališči in sklepi izvršnega sveta skupščine SR Slovenije. 

3. Zaradi udeležbe SR Slovenije v postopku za usklajevanje stališč o 
vprašanjih iz XXXIII. amandmaja k ustavi SFRJ in zato, da bi se spremljalo 
izvajanje politike in izvrševanje predpisov s področij iz 1. točke tega amand- 
maja, se lahko izvršni svet skupščine SR Slovenije sporazume z zveznim izvrš- 
nim svetom in izvršnimi sveti drugih socialističnih republik in avtonomnih 
pokrajin o ustanovitvi medrepubliških komitejev za posamezna področja. 

Člane medrepubliškega komiteja iz SR Slovenije delegira izvršni svet 
skupščine SR Slovenije. 

Ce posamezno vprašanje, o katerem odločajo zvezni organi na podlagi 
usklajenih stališč z republiškimi organi, spada v .področje, za katero je usta- 
novljen medrepubliški komite, dajo stališče o takem vprašanju predstavniki 
republike v takšnem komiteju v skladu z 2. točko tega amandmaja. 

Amandma XLVI (amandma XXXIX po osnutku) 

1. Socialistična republika Slovenija sodeluje pri uresničevanju svojih nalog 
z drugimi socialističnimi republikami oziroma avtonomnima pokrajinama zaradi 
obravnave in urejanja vprašanj skupnega pomena ter izmenjave izkušenj. 

To sodelovanje razvijajo, spodbujajo in uresničujejo skupščina SR Slo- 
venije in skupščine občin ter drugi republiški in občinski organi, organizacije 
združenega dela in druge samoupravne organizacije, družbenopolitične orga- 
nizacije ter strokovna in druga združenja v okviru svojih pristojnosti oziroma 
dejavnosti. 

Zaradi zagotovitve takšnega sodelovanja lahko republiški organi v do- 
govoru s pristojnimi organi drugih socialističnih republik in avtonomnih po- 
krajin ustanavljajo skupne organe, organizacije in druga telesa. 

Sklepi medrepubliških teles zavezujejo organe in organizacije v republiki 
samo, če jih sprejme pristojni republiški organ in o tem izda ustrezen akt. 

2. S tem amandmajem se nadomesti 6. člen ustave SR Slovenije. 

Amandma XLVII (amandma XLI po osnutku) 

1. Dva člana predsedstva SFRJ iz SR Slovenije voli skupščina SR Slovenije 
na skupni seji vseh zborov. 

Kandidate za člana predsedstva SFRJ predlaga skupščini SR Slovenije 
Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije po poprej opravljenem po- 
stopku kandidiranja. 

Predsednik skupščine SR Slovenije je po svojem položaju član predsedstva 
SFRJ. 

2. Člani predsedstva SFRJ iz SR Slovenije so za svoje delo odgovorni 
skupščini SR Slovenije. 
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Skupščina SR Slovenije odpokliče posameznega člana predsedstva SFRJ iz 
SR Slovenije, če ugotovi, da je pri izvrševanju svoje funkcije deloval v na- 
sprotju z ustavo ali v nasprotju s temelji politike skupščine SR Slovenije. 

3. Načela kandidacijskega postopka ter postopek izvolitve in odpoklica 
članov predsedstva SFRJ iz SR Slovenije ureja zakon. Zakon js F^rejet, če 
zanj glasuje večina vseh poslancev v pristojnih zborih skupščine SR Slovenije. 

Amandma XLVIII (amandma XLII po osnutku) 

1. Neodtujljiva 'pravica in dolžnost slovenskega naroda, italijanske in 
madžarske narodnosti, delovnih ljudi in občanov Socialistične republike Sk>- 
venije je varovati in braniti neodvisnost, suverenost, teritorialno neokrnjenost 
in z ustavo SFRJ določeno družbeno in politično ureditev Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije. 

i 2. Nihče nima pravice podpisati ali priznati kapitulacije ali okupacije 
Socialistične republike Slovenije ah njenega dela. Nihče nima pravice preprečiti 
delovnim ljudem in občanom Socialistične republike Slovenije, da se borijo 
proti sovražniku, ki je napadel državo. 

3. Socialistična republika Slovenija organizira splošni ljudski odpor na svo- 
jem ozemlju v okviru enotnega jugoslovanskega sistema obrambe države, pri- 
pravlja organizacijo in delo v vojnih razmerah za udeležbo v oboroženem boju in 
v drugih oblikah odpora prebivalstva, organizira in vodi partizanske enote kot 
enote teritorialne obrambe, službe teritorialne obrambe in civilno zaščito ter 
ob napadu vodi splošni ljudski odpor. 

4. Občina ureja in organizira splošni ljudski odpor na svojem območju, 
usmerja priprave krajevnih skupnosti in drugih samoupravnih organizacij na 
tem področju in zagotavlja izvajanje drugih nalog, določenih z zakonom ter 
ob napadu vodi splošni ljudski odpor. 

5. Organizacije združenega dela in druge organizacije izvršujejo pravice 
in dolžnosti obrambe države v skladu z zakonom, z načrti in sklepi družbeno- 
političnih skupnosti, zagotavljajo sredstva za splošni ljudski odpor in opravljajo 
druge naloge, ki imajo pomen za splošni ljudski odpor. Organizacije združe- 
nega dela in druge organizacije so odgovorne za izvršitev teh nalog. 

6. Partizanske enote, ki jih ustanavljajo republika, občine, organizacije 
združenega dela in druge organizacije, so osnova in najširša oblika oboroženega 
ljudskega odpo-ra in sestavni del oboroženih sil Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije. 

Partizanske enote v republiki vodi v miru in vojni glavni štab Socialistične 
republike Slovenije za splošni ljudski odpor. 

7. S tem amandmajem se nadomestijo prvi odstavek 4. člena ustave SR 
Slovenije in določbe XXII. amandmaja k ustavi SR Slovenije. 

Amandma XLIX (amandma XLIII po osnutku) 

1. Socialistična republika Slovenija sodeluje v skladu z ustavo SFRJ 
z organi federacije in z drugimi socialističnimi republikami in avtonomnima 
pokrajinama pri oblikovanju, sprejemanju in izvajanju politike odnosov Soci- 
listične federativne republike Jugoslavije s tujino. 

Socialistična republika Slovenija vzpostavlja, vzdržuje in razvija politične, 
ekonomske, kulturne in druge odnose z organi in organizacijami drugih .držav 
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ter z mednarodnimi organi in organizacijami v skladu z določeno zunanjo po- 
litiko Socialistične federativne republike Jugoslavije in z mednarodnimi po- 
godbami. 

2. Socialistična republika Slovenija razvija politične, ekonomske, kulturne 
in druge odnose z drugimi državami in mednarodnimi organi in organizacijami, 
ki imajo pomen za položaj in razvoj slovenskega naroda ter slovenske narodne 
skupnosti v zamejstvu, skrbi za pravice in interese njenih delovnih ljudi ter 
občanov na začasnem delu v tujini in za izseljence s svojega območja. 

3. Občine, organizacije združenega dela in druge organizacije sodelujejo 
z ustreznimi tujimi in mednarodnimi organi in organizacijami ter teritorialnimi 
enotami tujih držav v okviru določene zunanje politike Socialistične federativne 
republike Jugoslavije in mednarodnih pogodb. 

Amandma L (amandma XLIV po osnutku) 

1. Varstvo neodvisnosti in nedotakljivosti države, varstvo ustavne ureditve, 
varstvo samoupravnih pravic človeka in občana v združenem delu in na drugih 
področjih ter drugih pravic in svoboščin človeka in občana, varstvo družbenega 
premoženja, zagotavljanje osebne in premoženjske varnosti občanov ter nadalj- 
njega svobodnega družbenega razvoja je kot družbena samozaščita pravica in 
dolžnost občanov, organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organi- 
zacij, družbenopolitičnih in drugih organizacij, društev ter družbenopolitičnih 
skupnosti. 

Delovni ljudje in občani in drugi nosilci družbene samozaščite oblikujejo 
zavest o temeljnih vrednotah družbenega sistema, zasnovanih na patriotizmu 
in dosežkih revolucije, razvijajo varnostno kulturo, skrbijo za vzgojo, krepijo 
odgovornost, preprečujejo in odkrivajo družbeno negativna in škodljiva de- 
janja in se seznanjajo z vsebino, metodami in oblikami sovražnega delovanja. 

Družbenopohtične skupnosti skrbijo za učinkovit sistem družbene samo- 
zaščite, ki je del samoupravne dejavnosti občanov v vseh oblikah njihovega po- 
vezovanja in združevanja. 

2. Socialistična republika Slovenija je v okviru svojih, z ustavo in zakoni 
določenih pravic in dolžnosti odgovorna za varstvo ustavne ureditve (državna 
varnost). 

3. S tem amandmajem se nadomesti III. amandma k ustavi SR Slovenije. 

Amandma LI (amandma XLV po osnutku) 

1. Skupščina SR Slovenije ima predsedstvo, ki opravlja z ustavo ločene 
pravice in dolžnosti. 

2. Predsedstvo skupščine SR Slovenije: 
— predstavlja Socialistično republiko Slovenijo; 
— obravnava vprašanja splošnega političnega pomena, zlasti temeljna vpra- 

šanja gospodarskega in družbenega razvoja, splošnega ljudskega odpora, med- 
narodnih odnosov, varstva z ustavo določenega reda, kadrovske politike in druga 
vprašanja, ki so splošnega pomena za republiko, koordinira razpravo o teh 
vprašanjih in daje pobudo za njihovo obravnavo v skupščini, v izvršnem svetu, 
samoupravnih skupnostih in organizacijah ter predlaga razpravo o teh vpra- 
šanjih v družbenopolitičnih organizacijah; 
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— predlaga skupščini SR Slovenije programsko osnovo za njeno delo ter 
usklajuje izvajanje delovnih programov zborov skupščine SR Slovenije in 
izvršnega sveta; 

— skrbi za sodelovanje skupščine- SR Slovenije z občinskimi skupščinami, 
družbenopolitičnimi organizacijami, samoupravnimi interesnimi skupnostmi in 
drugimi organizacijami; 

— skrbi za sodelovanje skupščine SR Slovenije z organi federacije, drugih 
republik in avtonomnih pokrajin; 

— razglaša republiške zakone z ukazom; 
■— daje pomilostitve v skladu z zakonom; 
— podeljuje odlikovanja Socialistične republike Slovenije; 
— razpisuje volitve poslancev skupščine SR Slovenije; 
— predlaga skupščini SR Slovenije mandatarja za sestavo izvršnega sveta 

in razglaša odlok o izvolitvi izvršnega sveta; 
>—• predlaga skupščini SR Slovenije izvolitev ali razrešitev predsednika 

in sodnikov ustavnega sodišča SR Slovenije; 
— razlaga določbe poslovnikov skupščine SR Slovenije in njenih zborov 

glede pristojnosti zborov in drugih teles skupščine SR Slovenije ter sprejema 
stališča o drugih, s poslovnikom skupščine SR Slovenije določenih vprašanjih, 
ki so skupnega pomena za delo zborov. 

3. Predsedstvo skupščine lahko zahteva od izvršnega sveta skupščine SR 
Slovenije, da mu poroča o vprašanjih iz svoje pristojnosti, sporoča izvršnemu 
svetu svoja mnenja in stališča do izvajanja politike, zakonov in drugih splošnih 
aktov skupščine SR Slovenije. 

Predsedstvo skupščine lahko postavi v skupščini SR Slovenije vprašanje 
zaupnice izvršnemu svetu. 

4. Za svoje delo je predsedstvo odgovorno skupčini SR Slovenije. 
Predsedstvo skupščine je dolžno poročati skupščini SR Slovenije o svojem 

delu, stališčih, ki jih je sprejelo v zvezi z vprašanji, ki se obravnavajo v pred- 
sedstvu SFRJ in drugih organih federacije in o vprašanjih v zvezi s sodelo- 
vanjem z drugimi republikami in avtonomnima pokrajinama ter o drugih 
vprašanjih, ki jih je obravnavalo. 

Najmanj deset poslancev kateregakoli zbora skupščine SR Slovenije lahko 
v svojem zboru sproži interpelacijo, naj se obravnavajo posamezna politična 
vprašanja v zvezi z delom predsedstva skupščine. 

5. Predsedstvo skupščine sestavljajo: predsednik in podpredsedniki skup- 
ščine, predsedniki zborov in en član, ki ga izvoli zasedanje delegatov občin v 
skupščini SR Slovenije izmed kandidatov, ki jih po poprej opravljenem kandi- 
dacijskem, postopku predlaga socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije. 

Predsednik skupščine SR Slovenije je predsednik predsedstva skupščine. 
6. Predsedstvo skupščine ostane po prenehanju mandata v svoji funkciji 

do izvolitev novega predsedstva skupščine. 
7. Predsednik skupščine SR Slovenije predstavlja v imenu predsedstva 

skupščine Socialistično republiko Slovenijo in opravlja druge naloge, ki so mu 
dane s to ustavo in poslovnikom skupščine SR Slovenije. 

8. Samoupravne organizacije lahko na svojo pobudo ali na zahtevo pred- 
sedstva skupščine, družbenopolitične organizacije pa na svojo pobudo ali na 
predlog predsedstva skupščine, povedo predsedstvu svoja mnenja in stališča 
do vprašanj iz njegove pristojnosti. 
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9. Predsedstvo skupščine SR Slovenije, s predsednikom izvršnega sveta, s 
predsedniki republiških vodstev Zveze komunistov Slovenije, Socialistične zveze 
delovnega ljudstva Slovenije, Zveze sindikatov in Zveze mladine Slovenije; 

— je najvišji organ SR Slovenije, ki v vojni vodi splošni ljudski odpor; 
-— lahko med vojno ali ob neposredni vojni nevarnosti izdaja uredbe z 

zakonsko močjo o vprašanjih iz pristojnosti skupščine SR Slovenije, če se 
skupščina ne more sestati. Te uredbe predloži predsedstvo v potrditev skup- 
ščini, brž ko se ta lahko sestane; 

i— opravlja med vojno ali ob neposredni vojni nevarnosti, če se pristojni 
zbori ne morejo sestati, vse zadeve v zvezi z volitvami in razrešitvami predsed- 
nika in članov izvršnega sveta, z imenovanji in razrešitvami republiških ■ sekre- 
tarjev in drugih republiških funkcionarjev, ki jih voli oziroma imenuje in 
razrešuje skupščina SR Slovenije ter zadeve v zvezi s poslanskim mandatom 
in imuniteto poslancev. 

10. S tem amandmajem se nadomestijo določbe prvega odstavka 144. člena, 
četrtega odstavka 167. člena ustave SR Slovenije, drugega odstavka II. amand- 
maja in XXIV. amandmaja k ustavi SR Slovenije. 

Amandma Lil (amandma XLVI po osnutku) 

1. Izvršni svet sestavljajo predsednik in določeno število članov. 
Predsednika izvršnega sveta voli skupščina SR Slovenije na predlog pred- 

sedstva skupščine po poprej opravljenem postopku v Socialistični zvezi delov- 
nega ljudstva Slovenije, člane sveta pa na predlog kandidata, ki ga je pred- 
sedstvo skupščine predlagalo za predsednika sveta, in na podlagi mnenja ko- 
misije za volitve in imenovanja. 

Ob izvolitvi članov izvršnega sveta imenuje skupščina SR Slovenije na 
predlog predsednika sveta izmed članov sveta republiške sekretarje, ki bodo 
vodili posamezne republiške sekretariate. 

Ce je predsednik ali član sveta izvoljen izmed poslancev skupščine SR Slo- 
venije, mu preneha poslanski mandat. 

2. Člani izvršnega sveta uživajo imuniteto. 
Glede imunitete člana- izvršnega sveta se smiselno uporabljajo določbe 

182. člena ustave SR Slovenije. O imuniteti svojega člana odloči izvršni svet. 
3. Izvršni svet je odgovoren skupščini SR Slovenije za izvajanje politike 

in zakonov ter drugih splošnih aktov skupščine SR Slovenije in v ta namen 
usmerja in usklajuje delo republiških upravnih organov ter sprejema druge 
ukrepe v okviru svojih pravic in dolžnosti. 

4. Izvršni svet izdaja uredbe in druge predpise za izvajanje republiških 
zakonov iz 1. in 2. točke XLIII. amandmaja, splošnih aktov skupščine SR Slove- 
nije ter zveznih zakonov v okviru republiške pristojnosti. 

5. Samoupravne organizacije lahko na svojo pobudo ah na zahtevo izvrš- 
nega sveta, družbenopolitične organizacije pa na svojo pobudo ali na predlog 
izvršnega sveta, povedo svetu svoja mnenja in stališča do vprašanj iz njegove 
pristojnosti. 

6. Izvršni svet poroča predsedstvu skupščine na lastno pobudo ali na 
njegovo zahtevo o vprašanjih iz svoje pristojnosti. 

7. Ce izvršni svet meni, da ne bo mogel zagotoviti izvajanja določene 
politike ali izvrševanja zakona ali drugega splošnega akta skupščine SR Slo- 
venije, katerega izdaja se predlaga, ali da ne more prevzeti odgovornosti za 
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opravljanje svoje funkcije, če ne bo sprejet predlagani zakon ali drug splošni 
akt, katerega izdajo predlaga, lahko postavi vprašanje zaupnice. 

Vsak zbor skupščine SR Slovenije lahko na predlog najmanj desetih 
poslancev, članov zbora, postavi vprašanje zaupnice izvršnemu svetu. 

■ Vprašanje zaupnice izvršnemu svetu mora skupščina SR Slovenije obrav- 
navati. 

Ce pristojna zbora izglasujeta nezaupnico izvršnemu svetu, je ta dolžan 
odstopiti. 

Najmanj deset poslancev kateregakoli zbora skupščine SR Slovenije lahko 
v svojem zboru sproži interpelacijo, naj se obravnavajo posamezna politična 
vprašanja v zvezi z delom izvršnega sveta. 

8. Ce izvršni svet kolektivno odstopi ali če mu je izglasovana nezaupnica, 
ostane izvršni svet v svoji funkciji do izvolitve novega izvršnega sveta. 

9. S tem amandmajem se nadomestijo določbe 184. člena, 4. alinee 186. 
člena, drugega odstavka 189. člena in prvega odstavka 196. člena ter razveljavi 
tretji odstavek 191. člena ustave SR Slovenije. 

Amandma LIH (amandma XLVII po osnutku) 

1. Za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil in za zagotovitev prehoda 
k njihovi uporabi se sprejme ustavni zakon. 

Bredlog ustavnega zakona se sprejme smiselno po določbah šestega, sed- 
mega in osmega odstavka 2. točke amandmaja X, ki veljajo za sprejemanje 
sprememb ustave SR Slovenije. 

2. Določbe ustave SR Slovenije, ki niso nadomeščene oziroma "razveljav- 
ljene z ustavnimi amandmaji XXV do Lil, se razlagajo in uporabljajo v skladu 
s temi amandmaji. 

OBRAZLOŽITEV 
besedila predloga ustavnih amandmajev od XXV do LIII k ustavi SR Slovenije 

Skupna komisija vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja 
je na svoji 7. seji dne 3. in 4. decembra 1971 sprejela besedilo predloga ustav- 
nih amandmajev od XXV do LIII k ustavi SR Slovenije. 

Obrazložitev izhodišč za pripravo sprememb republiške ustave je vsebovana 
v pobudi, da se začne postopek za spremembo ustave SR Slovenije v ekspozeju 
predsednika skupne komisije vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna 
vprašanja Sergeja Kraigherja k pobudi, v obrazložitvi osnutka ustavnih amand- 
majev in v ekspozeju predsednika Sergeja Kraigherja ob določitvi osnutka 
ustavnih amandmajev. 

Besedilo predloga ustavnih amadnmajev k ustavi SR Slovenije je sestav- 
ljeno ob upoštevanju pripomb in predlogov v javni razpravi in stališč, ki sta 
jih po javni razpravi sprejela predsedstvo in izvršni odbor republiške konfe- 
rence SZDL Slovenije. V teh stališčih je ugotovljeno, da je javna razprava 
zajela vse bistvene politične in družbene dejavnike od krajevnih organizacij 
Socialistične zveze in sindikalnih organizacij v delovnih organizacijah, ob- 
činskih političnih organizmov do republiških političnih in družbenih struktur; 
poglavitna značilnost te razprave so politična podpora in odobravanje osnovne 
smeri predloženih amandmajev ter volja, da jih uresničimo. 
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Zbori delovnih skupnosti so podprli osnutek ustavnih amandmajev in pred- 
lagali, da se ob določitvi predloga ustavnih amandmajev proučijo predlogi, 
mnenja in pripombe, ki so bili dani na sejah zborov. Tudi ti predlogi, mnenja 
in pripombe so bili upoštevani v tej obrazložitvi na ustreznih mestih. 

Ob pripravi predloga ustavnih amandmajev, kot je to pojasnjeno v obraz- 
ložitvi, so navedeni razlogi za vse spremembe, ki so nastale glede na osnutek. 
Obrazložitev skuša dati odgovor tudi na vse druge predloge in pripombe iz 
javne razprave, ki jih ni bilo mogoče upoštevati v pripravi besedila predloga 
bodisi, ker gre za vprašanja, pridržana za drugo fazo ustavnih sprememb, 
bodisi za zakonodajo, ali jih iz drugih razlogov, ki so navedem, ni bilo mogoče 
sprejeti. 

AMANDMA XXV 

V javni razpravi je bila dana načelna pripomba, da odnosov med občinami 
in republiko ne moremo in ne smemo urejati analogno, kot smo urejali odnose 
med republiko in federacijo. Znotraj republike mora teči proces demokracije, 
toda nobene potrebe ni, da bi ta proces dobil obliko federalizma znotraj re- 
publike. 

V zvezi s to pripombo menimo, da v predloženih ustavnih amandmajih ni 
opore za tako sklepanje. Na to nedvomno kaže tako sama opredelitev republike 
kot tudi odnosov v republiki, opredeljenih v teh amandmajih. 

V javni razpravi je bilo precej pripomb oziroma predlogov, da bi bilo 
nujno potrebno v zvezi z izoblikovanjem SR Slovenije kot suverene države 
in ob sprejemanju teh ustavnih amandmajev, zlasti pa ob sprejemanju nove 
republiške ustave, v ustavi določiti ustrezna načela glede odgovornosti nosilcev 
javnih funkcij in drugih ter njenega izvajanja in sankcije za kršilce takih 
načel oziroma da bi bilo treba v republiško ustavo vključiti še dodatni amandma 
o načelni opredelitvi individualne ter kolektivne odgovornosti. 

To vprašanje je nedvomno eno izmed osrednjih vprašanj našega samo- 
upravnega socializma in družbenega razvoja. Odgovornost moramo uresniče- 
vati v vseh celicah družbe in na vseh ravneh, v temeljni organizaciji združe- 
nega dela in vseh oblikah združenega dela, v krajevni skupnosti, samoupravnih 
interesnih skupnostih, v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti, v politično- 
izvršnilnih organih itd., v samoupravni, politični, strokovni in vsaki drugi de- 
javnosti. Mislimo, da nedavno sprejeti amandmaji k zvezni ustavi in tudi pred- 
lagani amandmaji k republiški ustavi prispevajo k jasnejšemu opredeljevanju 
odgovornosti samoupravnih organov in organizacij ter organov družbenopolitič- 
nih skupnosti v zadevah, ki jih določajo ti amandmaji. V tem amandmaju so 
jasno opredeljeni interesi, ki jih delovni ljudje in. občani uresničujejo v SR 
Sloveniji in oblike tega uresničevanja. V amandmaju o funkcijah organov in 
organizacij republike (amandma XLII po predlogu) ter v amandmaju o zakono- 
dajni funkciji (amandma XLIII po predlogu) pa so v skladu s temi izhodiščnimi 
opredelitvami jasno določene pravice in dolžnosti in s tem tudi odgovornost 
republiških organov in organizacij. Tudi vsi drugi amandmaji z jasnim oprede- 
ljevanjem položaja oziroma nalog, ki jih imajo posamezni družbeni nosilci, 
prispevajo h krepitvi podlage za uresničevanje odgovornosti. Izhodišče amand- 
majev z družbenoekonomskega področja, da je temelj socialističnih samo- 
upravnih odnosov družbenoekonomski položaj delovnega človeka, daje z vsemi 
konsekvencami te določbe zanesljivo podlago in kriterij tako za samoupravno 
uresničevanje takega položaja delovnega človeka kot tudi za vlogo države 
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in. državnih organov pri zagotavljanju takega položaja delovnega človeka ozi- 
roma usmerjanju družbenoekonomskega razvoja. V zvezni skupščini je prav 
sedaj sprejeta resolucija o odgovornosti nosilcev samoupravnih ter drugih 
družbenih in javnih funkcij (Uradni list SFRJ, št. 52-617/71), kar tudi kaže 
na prizadevanje družbenih sil na tem področju. Odgovornost mora biti pri- 
sotna pri našem vsakdanjem delu, ne izključujemo pa možnosti, da bomo lahko 
v drugi fazi ustavnih sprememb problem odgovornosti tudi ustavno še bolj 
jasno opredelili, kot je opredeljen v sedanjih določbah ustave. 

Odgovornost je opredeljena v sedanjih določbah republiške ustave na več 
mestih. Tako peti odstavek 16. člena določa, da delovni ljudje uresničujejo 
samoupravljanje v enotnem družbenoekonomskem sistemu v skladu z ustavo, 
zakoni in statutom ter so za svoje delo odgovorni. Drugi in tretji odstavek 
69. člena določata, da je nosilec javne ali druge družbene funkcije osebno od- 
govoren za izvrševanje te funkcije in da se z zakonom določijo vrste in pogoji 
odgovornosti nosilcev javnih in drugih družbenih funkcij. Prvi in drugi od- 
stavek 71. člena določata, da obravnava predstavniško telo pri izvrševanju druž- 
benega nadzorstva splošna vprašanja, ki se tičejo razpolaganja z družbenimi 
sredstvi, delitve dohodka in načina izvrševanja pravic in dolžnosti, da bi se 
zagotovili javnost in družbena odgovornost v delu državnih organov, organov 
družbenega samoupravljanja, organizacij, ki opravljajo zadeve javnega pro- 
meta, in družbenopolitičnih skupnosti ter da z družbenim nadzorstvom vplivajo 
predstavniška telesa na razvijanje odgovornosti in socialističnih norm pri samo- 
upravljanju, pri poslovanju in peri razpolaganju z družbenimi sredstvi. Menimo, 
da je težišče problema odgovornosti bolj v njenem praktičnem uveljavljanju 
kot v ustavnem in zakonskem urejanju. 

Pbsamična pripomba oziroma bojazen, ki je bila izražena v javni razpravi, 
da nova ustavna ureditev države ne bi prispevala k enotnosti Jugoslavije, 
ampak bi lahko vodila v še večji nacionalizem in šovinizem, ni upravičena. 

Dejansko gre tako pri že sprejetih zveznih ustavnih amandmajih kot tudi 
pri predlaganih republiških ustavnih amandmajih za takšne spremembe v druž- 
benem razvoju — zlasti glede temeljnega samoupravnega položaja delovnega 
človeka — ki zahtevajo spremenjeno vlogo federacije ter spremenjen položaj 
in vlogo republike v federaciji. Seveda pa te spremembe nikakor ne težijo 
h krepitvi nacionalizma in šovinizma, ampak ravno narobe h krepitvi interesov 
vseh'narodov in narodnosti Jugoslavije in tako tudi interesov slovenskega na- 
roda, ki jih uresničuje s povezovanjem in združevanjem njegovih delov na vseh 
področjih družbenega dela in življenja na samoupravnih družbenoekonomskih 
in političnih osnovah in pa z uveljavljanjem tistih suverenih pravic delovnih 
ljudi in občanov Slovenije v SFRJ, ki so v skupnem interesu delovnih ljudi 
in občanov ter narodov in narodnosti na podlagi sporazuma republik in avto- 
nomnih pokrajin določene z ustavo SFRJ. Bojazen o možnosti krepitve nacio- 
nalizma in šovinizma pirek take ustavne ureditve pa odpravlja tudi načelna 
določba 2. točke XXIX. zveznega amandmaja, da v SFRJ uresničujejo narodi 
in narodnosti ter delovni ljudje in občani skupne interese tudi z neposrednim 
sodelovanjem in dogovorom republik, avtonomnih pokrajin, občin in drugih 
družbenopolitičnih skupnosti. 

V javni razpravi je bil izražen pomislek, da bo morda okrnjena samo- 
stojnost SR Slovenije s tem, če bi prispevke z^ financiranje federacije določal 
zvezni zakon. 
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Ta pomislek ni utemeljen. 3. točka XXXIV. zveznega ustavnega amand- 
maja namreč jasno določa sistem, vire in skupen obseg sredstev za financiranje 
federacije, pri čemer način določanja teh dohodkov in njihovega odstopanja 
federaciji predpisuje zvezni zakon. Po zadnji alinei prvega odstavka 1. točke 
XXXIII. zveznega ustavnega amandmaja pa sodi ta zakon v okvir usklajevanja 
stališč oziroma usklajevalnega postopka med organi federacije in pristojnimi 
republiškimi in pokrajinskimi organi. Ker bo naša republika pri sprejemanju 
tega zakona aktivno udeležena v usklajevalnem postopku, ni mogoče sprejeti 
pomisleka, da bo morda s tem okrnjena njena samostojnost. 

Glede posamične pripombe, ki je bila izražena v javni razpravi, da je treba 
z ustavnimi amandmaji ustvariti ustavnopravne pogoje za izkoreninjenje pre- 
živelih elementov etatizma v našem sistemu na vseh ravneh od republike 
do občine in da bi bilo treba temu dati ustrezen poudarek, zlasti pa pojmu 
»države in državnosti« ter ga precizneje in jasneje razmejiti od pojma »eta- 
tizem«, je treiba omeniti, da predlagani amandmaji razmeroma jasno opre- 
deljujejo SR Slovenijo kot državo, ki temelji na suverenosti Slovenskega 
naroda in na oblasti in samoupravljanju delavskega razreda in vseh delovnih 
ljudi, in kot socialistično samoupravno demokratično skupnost delovnih ljudi 
in občanov, slovenskega naroda ter italijanske in madžarske narodnosti, in 
vlogo države in njenih organov in smer njihovega delovanja v razvoju naše 
družbe kot celote in posameznih družbenih dejavnosti in področij družbenega 
življenja. Seveda pa bosta sam nadaljnji razvoj samoupravnega sistema ter 
izvajanje teh amandmajev v praksi še določeneje omejevala vlogo države na 
njene še neobhodno potrebne družbene funkcije. V praksi so že presežene 
dileme oziroma teorije, po katerih si država in samoupravljanje na današnji 
stopnji našega samoupravnega socializma nasprotujeta tako, da drug drugega 
izključujeta. Zagovarjanje takih dilem oziroma vztrajanje pri takih dilemah 
le otežuje oceno resnične družbene vsebine delovanja tako državnih organov 
kot tudi obstoječih samoupravnih skupnosti in institucij. Zato je treba raz- 
mejiti funkcijo države in njenih organov, ki raste iz samoupravnih temeljev 
družbe kot izraz in instrument neposredne socialistične demokracije, od »eta- 
tizma« kot težnje in prakse v družbi, ki državo, njene funkcije in organe 
odtujuje od delavskega razreda In delovnih ljudi, njihovih interesov in samo- 
upravljalskih pravic ter krepi težnje v njihovem delovanju kot osamosvojene 
družbene sile. 

Bil je dan posamičen predlog, naj se v besedilu amandmajev poimensko 
navede, katere občine sestavljajo SR Slovenijo. 

Tega predloga ni mogoče sprejeti, ker SR Slovenija ni »federacija komun«. 
Občina je sicer temeljna družbenopolitična skupnost, vendar neposredno ni 
sestavina opredelitve SR Slovenije kot države in socialistične samoupravne 
demokratične skupnosti. 

1. točka: 

Opredelitev Socialistične republike Slovenije v prvem odstavku te točke 
je večina v javni razpravi sprejela in so bih dani le posamezni redki spreminje- 
valni predlogi, naj bi republiko predvsem opredelili kot »socialistično samo- 
upravno demokratično skupnost« in šele nato kot »državo«. 

Opredelitev SR Slovenije v prvem odstavku te točke je namreč v svojem 
prvem delu smiselno v celoti povzeta iz 3. točke XX. amandmaja k zvezni 
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ustavi. V tem se besedilo predloga amandmajev k ustavi SR Slovenije razlikuje 
od osnutkov amandmajev nekaterih drugih republik, ki vsaka po svoje opre- 
deljuje republiko, predvsem glede na njeno specifično nacionalno sestavo ter 
v zvezi s tem njeno suverenost in zagotavljanje enakopravnega položaja narodov 
in narodnosti. V republiški ustavni komisiji je bilo poudarjeno, da je suvere- 
nost slovenskega naroda konstitutivni element SR Slovenije kot države pa 
tudi SFR Jugoslavije. Ta kategorija določa ozemeljsko razsežnost Socialistične 
republike Slovenije, hkrati pa taka opredelitev republike določa tudi temeljno 
funkcionalno usmerjenost njenega državnega in samoupravnega mehanizma. 
Pri tem sta »oblast in samoupravljanje delavskega razreda in vseh delovnih 
ljudi« že po svoji razredni vsebini in zgodovinski vlogi hkrati poroštvo za 
enakopravnost in svobodo slovenskega naroda, vseh delovnih ljudi in občanov 
ter pripadnikov vseh narodov in narodnosti, naseljenih na ozemlju naše 
republike. Na drugi strani se isto zagotavlja z opredeljevanjem in uveljavlja- 
njem SR Slovenije kot socialistične samoupravne demokratične skupnosti de- 
lovnih ljudi in občanov, slovenskega naroda ter italijanske in madžarske na- 
rodnosti kot avtohtonih narodnostnih skupin na ozemlju SR Slovenije. 

Zaradi tega tudi ni potrebe, da bi sprejeli posamičen predlog, naj bi 
elementa »država« in pa »socialistična samoupravna demokratična skupnost« 
delili v dva odstavka. 

Precej razpravljalcev v javni razpravi je zavračalo dilemo, ali omeniti na 
prvem mestu v tem amandmaju »državo« ali »socialistično samoupravno demo- 
kratično skupnost«. Oba elementa sta dialektična celota in je zato nebistveno, 
kateri element naj bo označen kot prvi. 

Ustavna komisija v zvezi s prevladujočimi mnenji v javni razpravi ponovno 
poudarja, da bi bilo vsako poudarjanje enega elementa v škodo drugega prav- 
zaprav razdvajanje celote. Tudi na »državo« v tej celoviti strukturi ni mogoče 
več gledati na star način; ne gre več za državo klasičnega tipa, ampak za 
državo, v kateri je delavski razred organiziran kot država, ki temelji na oblasti 
in samoupravljanju delavskega razreda in vseh delovnih ljudi ter izraža novo 
bistvo socialističnih samoupravnih odnosov. 

Taka država izraža na sedanji stopnji družbenega razvoja specifično obliko 
zgodovinskega procesa transformacije državnih funkcij v družbene funkcije. 
Proces poteka seveda zelo neenakomerno v različnih družbenih dejavnostih in 
področjih družbenega življenja, odvisno od narave njihovih družbenih funkcij. 
V novi republiški ustavi bi bilo treba v uvodnem delu ta proces določno 
opredeliti. 

V javni razpravi je bilo precej pripomb oziroma predlogov, naj bi v prvem 
odstavku te točke omenili tudi »druge narode in narodnosti«. Hkrati pa so bili 
dani tudi nekateri predlogi, naj se tudi Rome posebej obravnava kot narodnost. 

Dejansko gre pri pripadnikih drugih narodov in narodnosti za delovne 
ljudi in občane, ki imajo iste pravice in dolžnosti kot drugi delovni ljudje in 
občani v SR Sloveniji pri oblikovanju države in razvijanju samoupravljanja 
ter pri uveljavljanju pravic in svoboščin človeka in občana. Seveda pa ni 
mogoče teh pripadnikov povsem enačiti s pripadniki avtohtonih narodnosti v 
SR Sloveniji — italijansko in madžarsko narodnostjo — v smislu pravic, ki 
bi jim pripadale kot avtohtonim narodnostim. Avtohtonost omenjenih dveh 
narodnosti namreč pomeni, da že dolga stoletja živita na slovenskem narod- 
nostnem ozemlju kot homogena nacionalna celota v sosedskem sožitju s pri- 
padniki slovenskega naroda, da pa sta ohranili svojo nacionalno kulturo, šege 
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navade, tradicijo kot tudi jezikovno povezavo z matičnima narodoma v so- 
sednjih državah. Hkrati pa sta ti dve narodnosti most, ki povezuje slovenski 
narod v dobrososedskih odnosih z matičnima narodoma teh dveh narodnosti 
v sosednjih dveh državah. 

V zvezi s posamičnim predlog v javni razpravi, da bi moral biti v tej 
točki naveden kot vsebinski simbol tako države kot suverenosti naroda jezik, je 
treba omeniti, da je jezik vsebinsko zajet v ustavni kategoriji, po kateri je 
SR Slovenija »država, ki temelji na suverenosti slovenskega naroda ...«. S 
tem je jezik avtomatično tisti atribut, ki je izražen v suverenosti in pa tudi 
eden izmed elementov, ki opredeljuje narod. Sicer pa že prvi in drugi odstavek 
74. člena sedanje republiške ustave načelno določata, da se poslovanje vseh 
državnih organov ter delovnih in drugih samoupravnih organizacij, ki izvršujejo 
družbeno službo na območju SR Slovenije, vodi v slovenskem jeziku in da 
ima vsakdo pravico, da svobodno izraža pripadnost k svojemu narodu ah 
narodnosti, goji svojo kulturo in uporablja svoj jezik. Prav zato so pripadnikom 
narodov in narodnosti zajamčene njihove pravice glede uporabe njihovega 
jezika v 75. in 76. členu republiške ustave. Iz teh razlogov bi na tem mestu 
opredeljevanje jezika kot vsebinskega simbola države in suverenosti naroda 
ne bi bilo primerno. 

Glede posamičnega predloga v javni razpravi, da je treba besedilo te točke 
nadomestiti z besedilom: »1. Socialistična republika Slovenija (SRS) je samo- 
upravna in demokratična skupnost delavcev in kmetov slovenskega naroda 
ter italijanske in madžarske narodnosti. 

SRS Slovenija sodeluje s SR Bosno in Hercegovino, SR Crno goro, SR 
Hrvaško, SR Makedonijo in SR Srbijo v zadevah skupnega pomena v skladu 
z ustavo Socialistične federativne republike Jugoslavije.«, je treba omeniti, da 
predlagano besedilo ne vsebuje elementa »države«; sodelovanje z drugimi so- 
cialističnimi republikami ureja XLVI. amandma po besedilu predloga. Pa tudi 
opredelitev v drugem odstavku predlaganega besedila ni v skladu s temeljno 
opredelitvijo 1. točke XX. amandmaja k zvezni ustavi, da delovni ljudje, narodi 
in narodnosti uresničujejo svoje suverene pravice v socialističnih republikah 
in socialističnih avtonomnih pokrajinah v skladu z njihovimi ustavnimi pravi- 
cami, v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji pa kadar je to v skupnem 
interesu določeno z ustavo SFRJ. Predlagano besedilo drugega odstavka pa 
nasprotno izhaja neposredno iz zvezne ustave in postavlja drugačno obliko 
federacije, kot pa je tista, ki je opredeljena v citirani 1. točki XX. amandmaja k 
zvezni ustavi. Taka sprememba bi zato pomenila odstop od dogovora med repu- 
blikami in pokrajinama oziroma narodi in narodnostmi Jugoslavije o uresni- 
čevanju suverenih pravic v republikah in avtonomnih pokrajinah in federaciji 
ter o življenju v skupni državi. 

V javni razpravi je bilo tudi nekaj predlogov, da bi bilo treba v okviru 
te točke ah v samostojni točki v tem amandmaju opredehti himno SR Slovenije. 

Himno republike naj bi uredil zakon po poprejšnji javni razpravi o raz- 
ličnih predlogih, zato je na tem mestu ne bi bilo treba izrecno navajati. 

2. točka: 

V zvezi s predlogi v javni razpravi, naj bi se besedilo: »zagotavljajo in 
uresničujejo enakopravnost ter pospešujejo vsestranski napredek italijanske in 
madžarske narodnosti;« nadomestilo z besedilom: »zagotavljajo in uresničujejo 
enakopravnost italijanske in madžarske narodnosti;« oziroma: »... ter pospe- 
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šujejo vsestranski napredek vseh manjšin , drugih narodnosti;« je potrebno 
omeniti, da je bilo sedanje besedilo nadomeščeno z besedilom »varujejo na- 
rodni značaj, zagotavljajo položaj, uresničujejo enakopravnost ter pospešujejo 
vsestranski napredek italijanske in madžarske narodnosti;«. 

Taka formulacija ustreza iz naslednjih razlogov: 
Vsebinsko iste zahteve postavljamo za zaščito slovenske narodnostne skup- 

nosti v sosednjih državah oziroma zamejstvu. »Varujemo narodnosti značaj« 
je tudi vsebinsko celovit pojem, ki zajema varovanje oziroma zaščito vseh 
bistvenih posebnih značilnosti obeh narodnih skupnosti. 

Seveda pa je razlika med »enakopravnostjo« in »zaščito« narodnosti. 
Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah nas po 27. členu ob- 
vezuje na »zaščito«. Italija ima v svoji ustavi tudi določbo o »zaščiti« narod- 
nostne manjšine. >> Enakopravnost« je inamreč formalno-pravna kategorija, 
medtem ko je »zaščita« vsebinska. V svetu kategorije »enakopravnosti« že 
presegajo. 

Predloga, ki sta bila dana v javni razpravi, naj se za omenjeno formulacijo 
glede varstva italijanske in madžarske narodnosti uvrsti formulacija: »izpol- 
njujejo dolžno skrb za Slovence v zamejstvu in tujini;« oziroma samo: »... v 
zamejstvu«, nista bila upoštevana na tem mestu, pač pa za formulacijo: »zago- 
tavljajo svoboščine in pravice človeka in občana;« s tem, da sta sem preneseni 
ločeni formulaciji, ki se glasita: »zagotavljajo in uresničujejo pogoje za vse- 
stranski razvoj in napredek slovenskega naroda; izpolnjujejo dolžno skrb in 
se zavzemajo za ureditev položaja slovenske narodne skupnosti v zamejstvu in 
Slovencev v tujini;«. 

Besedilo »zagotavljajo in uresničujejo pogoje za vsestranski razvoj in 
napredek slovenskega naroda;«, s katerim je dopolnjena ta točka, pomeni, da 
delovni ljudje in občani v naši republiki z zagotavljanjem in uresničevanjem 
teh pogojev omogočajo slovenskemu narodu celovit družbeni razvoj in na- 
predek, in sicer na vseh družbenih področjih, tako ekonomskemu, kulturnemu, 
socialnemu kot tudi drugih. 

Predlog, dan v okviru prosvetno-kulturnega zbora republiške skupščine, 
da se v to točko vnese besdilo: »zagotavljajo in uresničujejo duhovno rast 
naroda«, je smiselno upoštevan v citiranem dopolnilnem besedilu te točke. 
V tej zvezi namreč pogoji za vsestranski razvoj in napredek zajemajo vse bi- 
stvene družbene pogoje razvoja in napredka, tako ekonomske, kulturne, so- 
cialne itd. 

Smiselno enaka razlaga velja tudi za nadaljnji predlog, dan v okviru tega 
zbora, da je treba že v načelu opredeliti enotnost slovenskega kulturnega pro- 
stora, kjer enakovredno sodelujejo in tvorno vplivajo na kulturno življenje v 
matični deželi tudi slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem. 

Citirano formulacijo je namreč razumeti tudi v tem smislu, da delovni 
ljudje in občani zagotavljajo in uresničujejo pogoje za kulturni razvoj in 
napredek slovenskega naroda, kar je le eden od elementov njegovega razvoja 
in napredka, ki se odraža v življenju Slovencv povsod, kjer živijo kot narodna 
skupnost. 

Sedanja formulacija: »izpolnjujejo dolžno skrb za Slovence v zamejstvu in 
tujini;« pa je le ena od komponent vključitve delovnih ljudi in občanov v naši 
republiki, kot nosilcev suverenosti, v dejavnost na področju skrbi za Slovence 
v zamejstvu in tujini, ne samo glede zaščite njihovih pravic, ampak tudi glede 
njihovih možnosti, da se udeležujejo in da so deležni pridobitev vsestranskega 
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razvoja in napredka našega naroda. V novi formulaciji je tej komponenti do- 
dana še nova, in sicer: »se zavzemajo za ureditev položaja slovenske narodne 
skupnosti v zamejstvu in Slovencev v tujini«, s čimer je izražen aktiven odnos 
delovnih ljudi in občanov v SR Sloveniji za urejanje konkretnih odnosov naše 
narodne skupnosti v zamejstvu kot tudi Slovencev v tujini, to je zdomcev in 
izseljencev. Gre namreč za narodno skupnost Slovencev v zamejstvu (v Italiji 
in Avstriji), za katero želimo, da se kot taka manifestira tudi v odnosu do> 
države, v kateri živi. Slovenci v tujini pa so dejansko posamezniki, katerim 
mora naša republika posvečati potrebno skrb, saj gre za člane našega narodnega 
telesa, katerih položaj je v marsičem med drugim odvisen tudi od njihove lastne 
dejavnosti in ustrezne medsebojne povezanosti. 

Po dveh predlogih v javni razpravi naj bi v omenjeni formulaciji navedli 
tudi pravico teh dveh narodnosti do predstavništva oziroma zastopstva v pred- 
stavniških organih. 

Ker gre za spremembe na področju skupščinskega sistema, naj bi se 
to proučilo v drugi fazi ustavnih sprememb. 

Sedanje besedilo: »ustvarjajo pogoje za družbeni in gospodarski razvoj in 
ga usmerjajo;« je nadomeščeno z besedilom: »ustvarjajo pogoje za gospodarski, 
kulturni in socialni razvoj in ga usmerjajo;«. Dopolnitev s: »... kulturni... 
razvoj« pomeni vse oblike kulturnega življenja in ne le področje kulturnih 
dejavnosti. Dopolnitev s: »... in socialni razvoj...« pa zajema pojem vzajem- 
nosti in solidarnosti oziroma odpravljanja socialne diferenciacije. Beseda »druž- 
beni« je na tem mestu izpuščena, ker je kot taka celovito zajeta v besedilu 
»... gospodarski, kulturni in socialni razvoj ...«. 

Sedanja formulacija: »uresničujejo mednarodne odnose SR Slovenije...« 
se nadomešča z: »razvijajo mednarodne odnose SR Slovenije...«. Pojem »raz- 
vijajo« je ustreznejši kot pa »uresničujejo« glede na opredelitev mednarodnih 
odnosov po republiki v 2. točki XLIX. amandmaja v besedilu predloga. 

V javni razpravi je bil dan posamičen predlog, naj bi se v formulacijo: 
»urejajo družbene odnose in opravljajo vse druge družbene zadeve,. ..« vnesla 
beseda »socialistične«, tako da bi se formulacija glasila: »Urejajo socialistične 
družbene odnose ...«. 

Dopolnitev ni potrebna, ker je v drugem delu formulacije že navedeno, 
da gre za socialistični samoupravni demokratični družbeni razvoj. 

3. točka: 

V zvezi z uvodnim stavkom prvega odstavka te točke je bilo v javni raz- 
pravi dano opozorilo, da je treba poprej razčistiti, kaj pomenijo »skupni in- 
teresi« in kako se jih mora razumeti. 

Dejansko se s »skupnimi interesi« misli na »splošen nacionalni interes« 
in interese, kot se izoblikujejo v samoupravnem delovanju posameznih samo- 
upravnih skupnosti in njihovih organov, ki pa se tudi lahko dvignejo na 
raven »splošnega nacionalnega interesa«, kolikor to delovanje dobi za delovne 
ljudi in občane republike značaj pomembnih interesov. 

V javni razpravi je bil dan posamičen predlog, naj se uvodni stavek 
prvega odstavka (in tudi drugi odstavek) te točke dopolni še s »potrebami«, 
tako da bi se glasil: »V Socialistični republiki Sloveniji uresničujejo delovni 
ljudje in občani skupne interese in potrebe: . ..«. 

Pojem »potrebe« na tem mestu ni potreben, ker je že zajet v pojmu »in- 
tres«, saj je »interes« dejansko politično ali sploh družbeno oblikovana potreba. 
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V javni razpravi sta bili dani opozorili, da se v tej točki uporablja pojem 
»samoupravne interesne skupnosti«, v naslednji 4. točki pa pojem »interesne 
skupnosti« in da bi bilo treba oba pojma uskladiti z obstoječo prakso in po- 
enotiti. 

K temu pripominjamo', da gre dejansko za dva pojma, za samoupravne 
interesne skupnosti in interesne skupnosti. Obe kategoriji sta vsebovani v 
6. točki XXI. amandmaja k zvezni ustavi oziroma 6. točki predloga XXVII. 
amandmaja k republiški ustavi. V teh določbah je o interesnih skupnostih 
govor v zvezi z možnostjo-, da zakon lahko določa njihovo obvezno ustanav- 
ljanje, načela za njihovo organizacijo itd. Samoupravne interesne skupnosti 
ustanavljajo delavci v organizacijah združenega dela družbenih dejavnosti in 
uporabniki njihovih storitev oziroma delovni ljudje kot uporabniki. Pojem 
interesne skupnosti je vsebovan tudi v 6. točki XX. amandmaja k zvezni ustavi. 
V presoji te formulacije je prevladalo mnenje, da je v zvezi s samoupravnim 
položajem in pravicami delovnega človeka in občana v kontekstu 4. točke 
XXV. amndmaja ustrezneje uporabiti izraz interesna skupnost kot pa samo- 
upravna interesna skupnost. 

V javni razpravi so bili dani nekateri predlogi, naj bi se v uvodnem 
stavku prvega odstavka pojem »občani« nadomestil s pojmom »državljani« 
oziroma da bi se tudi nekateri drugi pojmi: »človek«, »delovni človek«, »de- 
lavec« itd. v naslednjih amandmajih jasno terminološko opredelili. 

Tudi neaktivni prebivalci, kot so upokojenci in gospodinje, spadajo med 
delovne ljudi, ker živijo bodisi od minulega bodisi od sedanjega dela. Ni nam- 
reč bistvenih razlik med pojmom »občan« in »delovni človek« in je samo vpra- 
šanje, za kateri pojem se je treba odločiti na posameznem mestu v republiški 
ustavi. 

Predlogi, naj bi se pojem »občani« nadomestil s pojmom »državljani«, ne 
ustrezajo glede na splošno uveljavljeno terminologijo v smislu te točke. Nanaša 
se namreč na to, da delovni ljudje in občani v naši republiki uresničujejo 
skupne interese. Pojem »državljani« v tej zvezi smiselno ne ustreza, ker ima 
povsem drug pomen. Vsekakor pa je to vprašanje (terminološko jasne oprede- 
litve), ki ga je treba zadržati za drugo fazo ustavnih sprememb. 

Seveda pa ti predlogi ne pomenijo le razpravo o terminih, pač pa tudi 
razpravo o položaju delovnega človeka in stanju družbe, ki se spreminja v zvezi 
s transformiranjem države na samoupravni osnovi in v zvezi s procesom od- 
pravljanja odtujevanja delovnega človeka. 

V javni razpravi je bil dan predlog, naj bi sei v prvo alineo te točke vključil 
tudi pojem »delovna organizacija« ah pa izpustila beseda »temeljnih«. 

To je nepotrebno, ker sta oba pojma smiselno zajeta v tej alinei s tem, 
da alinea določa: »— v temeljnih organizacijah združenega dela in vseh obli- 
kah njihovega združevanja ...«. 

K drugim določbam tega amandmaja v javni razpravi ni bilo pripomb in 
predlogov in zato tudi besedilo v zvezi s temi določbami ni dopolnjeno oziroma 
spremenjeno. 

Amandma XXVI (nov amandma) 

V javni razpravi je v dobršni meri prišla do izraza zahteva, da se že v 
sedanji fazi ustavnih sprememb jasneje opredeli vloga Socialistične zveze ozi- 
roma vloga in pravice delovnih ljudi in občanov v njej. Pri tem so zlasti po- 
udarjali, da je SZDL nosilec kandidacijskega postopka in predlagatelj kandi- 
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datur volivcem in volilnim telesom za izvolitev odbornikov in poslancev SR 
Slovenije. Zato je treba znotraj SZDL zagotoviti pravice in dolžnosti občana, 
organov in organizacij, samoupravnih in skupščinskih teles, družbenopolitičnih 
in strokovnih organizacij ter drugih organiziranih skupin občanov, da predla- 
gajo, evidentirajo in kandidirajo občane in njene člane za odbornike in 
poslance. 

V stališčih predsedstva izvršnega odbora republiške konference SZDL 
Slovenije, ki sta na svoji seji 22. oktobra 1971 razpravljala o poteku in obsegu 
javne razprave o osnutku ustavnih amandmajev, je poudarjeno, da sprejemata 
predlog, ki ga je v ekspozej.u v skupščini SR Slovenije predložil Sergej Krai- 
gher, da se dopolni republiška ustava z načelno določbo o tem, »da je zastopanje 
interesov in usklajevanje stališč v Socialistični zvezi ustavna pravica vsakega 
državljana bodisi neposredno bodisi prek organizacij in društev, v katerih 
uresničuje te interese«. Pri tem gre za ustavno zagotovitev pravice in možnosti, 
da delovni ljudje in občani v socialistični zvezi izražajo, soočajo in usklajujejo 
svoje interese, ki izvirajo iz dela in položaja v družbi ter tako oblikujejo svoje 
skupne interese kot podlago za njihovo konkretno sporazumevanje, dogovar- 
janje in odločanje v skupščinskem sistemu, pa tudi zunaj njega. 

Z načelno ureditvijo funkcije SZDL v ustavi bo laže urejati tudi druga 
vprašanja, ki se nanašajo na vlogo SZDL v političnem sistemu nasploh in v 
kandidacijskem postopku še posebej. Iz predlagane načelne določbe namreč 
logično sledi tudi predlog, da ljudje v Socialistični zvezi zagotavljajo in uresni- 
čujejo demokratičen postopek za kandidadiranje nosilcev javnih pooblastil. Pri 
opredeljevanju mesta in vloge Socialistične zveze v politčnem sistemu bi bilo 
treba upoštevati predvsem dokument »Socialistična zveza danes« ki je bil spre- 
jet po temeljiti razpravi v vsej Sloveniji in predstavlja vsebinsko in organiza- 
cijsko poglaviten programski zakon Socialistične zveze. Poleg tega je razprava, 
ki je zadnje mesece tekla pri nas, posebej opozorila, da si moramo o subjek- 
tivnem faktorju priti popolnoma na jasno in mu zagotoviti primerno mesto 
tudi v ustavi. To je poudarjeno v stališčih obeh organov. 

Široka razprava o sodobni vlogi Socialistične zveze traja pravzaprav že 
tri leta in pol, ko so začeli v Socialistični zvezi pripravljati dokument o Socia- 
listični zvezi danes in ga pred dobrim letom in pol sprejeli. Razen tega sta tudi 
dve republiški konferenci razpravljali o vlogi Socialistične zveze in sicer v 
smislu, kot je v predloženem amandmaju določena. Konferenci sta tudi izrecno 
predlagali, da se v ustavi opredeli vloga Socialistične zveze. Vse to kaže, da 
je smotrno v tem trenutku vključiti v spremembo ustave tudi vlogo Sociali- 
stične zveze in prav tako tudi sindikatov. 

Razen tega je pomembno, da že v tej fazi ustavnih sprememb nekaj rečemo 
o Socialistični zvezi in tudi o sindikatih zato, ker nas v naslednjem obdobju 
čakajo zlasti druga faza ustavnih sprememb in oblikovanje nove slovenske 
ustave, predvsem pa priprave na volitve. Pri tem bodo nedvomno družbeno- 
politične organizacije imele izredno odgovorne naloge in bi zato bilo prav, če 
bi se v tem obdobju ne ukvarjale same s seboj, z opredeljevanjem lastne vloge, 
ampak bi se usmerile k nalogam, ki stojijo pred njimi. 

V trenutku, ko govorimo o razvoju slovenske državnosti, je nedvomno 
pomembno tudi to, kako v SR Sloveniji kot samoupravni skupnosti in dr|avi 
organiziramo subjektivni faktor. Zato se nikakor ne moremo zadovoljiti le s 
tistim, kar je v zvezni ustavi doslej napisano o družbenopolitičnih organizacijah, 
medtem ko je v republiški ustavi njihova vloga obravnavana zelo skromno, 
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čeprav gre pri Socialistični zvezi Slovenije in njeni predhodnici — Osvobodilni 
fronti, za izrazito, Vsenarodno, nacionalno organizacijo in gibanje. 

Zaradi vseh teh razlogov je očitna potreba, ki je bila podprta tako v poli- 
tičnih dokumentih kot v praksi in teoretičnih razpravah o nadaljnjem razvoju 
političnega sistema, zgrajenega na samoupravljanju, da je treba vlogo Sociali- 
stične zveze v nekaterih vprašanjih postaviti dosti bolj določno, in sicer tako, 
da se z opredelitvijo njene vloge zagotovijo pravice in dolžnosti občanov, da 
uresničujejo svoje interese kot samoupravni dejavniki v razvoju celotne samo- 
upravne dejavnosti naše družbe. 

Predloženi amandma opredeljuje vlogo Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva Slovenije v političnem sistemu in družbenem življenju v nekaterih njenih 
temeljnih nalogah. Gre za prostovoljno in na samoupravnem socializmu zasno- 
vano demokratično zvezo delovnih ljudi in občanov kot posameznikov in v vseh 
oblikah njihovega interesnega povezovanja in združevanja, v katero se zdru- 
žujejo in v njej uresničujejo svoje pravice ne glede na svoj družbeni položaj, 
nazorske in druge razlike. Težišče je dano temeljnim samoupravnim pravicam 
delovnih ljudi in občanov, ki jih uresničujejo v Socialistični zvezi. Pri tem 
amandma povzema posamezne elemente iz sedanje opredelitve organizacije v 
temeljnih načelih zvezne ustave, ki pa jih poskuša prilagoditi novim razmeram 
in odnosom, do katerih je prišlo zlasti z uveljavljanjem ustavnih amandmajev, 
sprejetih junija letos, in jasneje opredeliti nekatere druge vidike samoupravne 
aktivnosti delovnih ljudi in občanov v organizaciji, ki jih praktično življenje 
vsak dan postavlja ter poskuša najti zanje najbolj ustrezne rešitve. Gre pred- 
vsem za pravice delovnih ljudi in občanov, da enakopravno in demokratično 
obravnavajo vsa skupna vprašanja, usklajujejo svoja mnenja ter se dogovar- 
jajo o skupnih stališčih, se dogovarjajo o svojih predlogih in stališčih v pro- 
cesu samoupravnega sporazumevanja, družbenega dogovarjanja ter obravnava- 
nja in odločanja o skupnih vprašanjih v ustreznih skupnostih in organih, se 
aktivno vključujejo v priprave za volitve in pospešujejo ter razvijajo delegat- 
sko povezanost samoupravne baze in njenih delegatov, obravnavajo delo skup- 
ščin in drugih nosilcev javnih funkcij. Za uresničevanje te svoje vloge si pri- 
zadevajo za svojo vsestransko informiranost, za demokratično uporabo sredstev 
javnega obveščanja in drugih pogojev javnega delovanja. V amandmaju so 
posebej podčrtane tudi nekatere trajnejše naloge in usmeritve delovnih ljudi 
in občanov v Socialistični zvezi, ki naj oblikujejo človeka v zavestnega, od- 
govornega nosilca družbenih procesov, z jasno postavljenimi družbenimi in 
političnimi izhodišči in cilji. 

Posebej je treba opozoriti na nekatere nove momente pri opredeljevanju 
samoupravnih pravic delovnih ljudi in občanov. Tu gre zlasti za njihovo mož- 
nost, da ob predlogih, ki jih pripravljajo pooblaščeni organi, občani v SZDL 
postavljajo tudi drugačne predloge in se zavzemajo za drugačne oziroma vari- 
antne rešitve, 'kar bo nedvomno omogočilo, da bodo posamezna vprašanja vse- 
stransko osvetljena. 

Druga pomembna določba, ki pa je že uveljavljena in tudi preizkušena v 
zakonodaji in praksi, se nanaša na vlogo delovnih ljudi in občanov v SZDL v 
celotnem postopku kandidiranja. Posebej je poudarjena njihova vloga pri 
oblikovanju p-rogramske usmeritve in družbenih kriterijev za izbiro kandidatov 
ter pravica, da v okviru organizirane družbenopolitične aktivnosti evidentirajo 
in predlagajo ter tudi določajo kandidate. Predlog izhaja iz potrebe, da se v 
vsaki sredini in samoupravni skupnosti po demokratičnem in čimširšem kandi- 
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dacijskem postopku pride do kandidatov, ki so v dani etapi oziroma za izva- 
janje določenega programa najbolj primerni. Taka ureditev ne zanika sedanjih 
ustavnih načel in določb o vlogi zborov volivcev v kandidacijskem postopku in 
pri opravljanju volilnih funkcij, ker je v okviru organizirane družbenopolitične 
aktivnosti zajeta tudi vloga občanov na zborih volivcev. 

Naslednja pomembnejša novost je izražena v možnosti delovnih ljudi in 
občanov, da uresničujejo in si prizadevajo v okviru SZDL za svojo vsestransko 
in objektivno obveščenost ter za demokratično uporabo sredstev javnega ob- 
veščanja in drugih pogojev javnega nastopanja in delovanja. Pri tem gre tako 
za zagotovitev potrebne javnosti dela samoupravnih organov in organov oblasti 
ter drugih nosilcev javnih funkcij, za zagotovitev nujnih pogojev za enako- 
pravno udeležbo delovnih ljudi in občanov v javnem življenju in odločanju o 
družbenih zadevah ter za zagotovitev potrebne družbene kontrole nad usme- 
ritvijo sredstev javnega obveščanja, ki naj postanejo resnična tribuna pro- 
gresivnih mnenj in predlogov. 

Predlagani amandma še posebej določa, da si Socialistična zveza ureja svojo 
organizacijo in delo tako, da bo delovnim ljudem in občanom v njej omogočeno 
in zagotovljeno uresničevanje vloge in pravic, ki jih ta amandma obravnava. 
Določitev konkretne organizacije in delovanja pa je seveda stvar članov te 
organizacije, ki ju člani urejajo s statutom in pravilniki. 

Amandma XXVII (amandma XXVI po osnutku) 

je glede na besedilo amandmaja v osnutku ostal nespremenjen. 
V javni razpravi je bil amandma deležen velike pozornosti, pripombe in 

predlogi pa se nanašajo predvsem na besedilo, povzeto po zveznem XXI. amand- 
maju. Večina predlogov in pripomb teži h konkretizaciji zveznih amandmajev 
na splošno; podrobnejši in razumljivejši opredelitvi temeljne organizacije zdru- 
ženega dela v organizacijskopravnem in ekonomskem pogledu, pri čemer je 
bila izražena tudi bojazen, da s temeljno organizacijo združenega dela drobimo 
ekonomske strukture na škodo integracijskih procesov. Dan je bil tudi predlog, 
naj se v 2. točki amandmaja bolj poudarijo obveznosti delavcev npr. obveznost 
delavcev, da razporedijo del ustvarjenih sredstev za razvoj organizacije združe- 
nega dela. 

Po skrbni proučitvi vseh omenjenih pripomb in predlogov je ustavna ko- 
misija ostala pri besedilu amandmaja, kakršno je bilo dano v javno razpravo. 
Po njenem mnenju namreč ni mogoče z ustavnimi določbami še nadrobneje 
definirati ustavnih načel in celo razlagati smisla posameznih ustavnih načel, 
temveč je to stvar samoupravne prakse in zakonov. Z vsakim podrobnejšim 
definiranjem temeljne organizacije združenega dela v sami ustavi bi samo 
ožili možnosti za formiranje temeljnih organizacij združenega dela v skladu 
z različnimi pogoji za njihovo ustanavljanje po panogah in vrstah dejavnosti. 
Po drugi strani pa bodo nekatera vprašanja temeljne organizacije združenega 
dela kljub 2. členu ustavnega zakona za izvedbo zveznih ustavnih amandmajev, 
ki določa, da se nekatere določbe zveznih amandmajev XXI in XXII, ki vse- 
bujeta temeljne pravice delovnih ljudi v združenem delu, uporabljajo nepo- 
sredno, urejena z zakoni, predvsem z zveznim zakonom o združenem delu. 
Ustavna komisija meni, da večino predlogov in pripomb, ki se nanašajo na 
temeljno organizacijo združenega dela, treba upoštevati pri izdelavi ustreznih 
zveznih zakonov. 
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Podobno se je ustavna komisija opredelila do pripomb in predlogov iz 
javne razprave, ki se nanašajo na minulo delo v 3. točki obravnavanega 
amandmaja, predvsem do zahtev za podrobnejšo opredelitev oblik in pravic 
iz minulega dela ter za določitev enakega postopka za uveljavljanje teh pravic, 
kot je ipredviden za delitev dohodka. Po njenem mnenju je za ustavo dovolj, 
da delavcu zagotovi omenjeno pravico kot ustavno pravico', stvar konkretne 
samoupravne prakse in zakonske izpeljave pa je uvedba tega ustavnega načela 
v življenje. V okviru ustavne komisije je organizirana posebna delovna skupina 
za proučevanje problematike minulega dela ter medsebojnih pravic in obvez- 
nosti delavcev in delovnih ljudi na tej osnovi, ki je potrebno v zvezi z naslednjo 
fazo ustavnih sprememb. 

K 6. točki tega amandmaja je bilo danih več predlogov za spremembe iz 
zveznega. amandmaja povzetega besedila, kot npr. da je nesmiselno govoriti 
o svobodni menjavi dela na področju družbenih služb; prav tako naj se že 
v ustavi opredelijo republiške interesne skupnosti; naj se iz 1. odstavka iz- 
pustijo besede »družbena dejavnost«; naj se namesto »družbenih dejavnosti« 
raje navedejo dejavnosti kot vzgojna, izobraževalna, znanstvena, kulturna, 
zdravstvena in druge. 

V ustavni komisiji je bilo še pred javno razpravo izraženo mnenje, naj 
bi samoupravne interesne skupnosti v republiški ustavi obdelali podrobneje, 
kot je to storjeno z zveznimi amandmaji, posebno še, ker v naši republiki 
razpolagamo z dokaj izdelanimi stališči. Vendar je v ustavni komisiji končno 
prevladalo mnenje, da za sedanjo fazo ustavnih sprememb zvezno* besedilo 
povsem zadošča, da pa bo omenjenemu vprašanju potrebno posvetiti posebno 
pozornost v naslednji fazi ustavnih sprememb in tedaj upoštevati tudi nekatere 
od navedenih predlogov iz javne razprave. 

Z 8. točko amandmaja, v kateri je govor o medsebojni pomoči organiza- 
cijam združenega dela, ki zaidejo v izredne ekonomske težave, se po mnenju 
nekaterih razpravlj alcev iz javne razprave podpirajo tiste delovne organizacije, 
ki niso sposobne za življenje in ki zaidejo v ekonomske težave iz subjektivnih 
razlogov, kot so malomarnost vodstev ali neodgovorno gospodarjenje in po- 
dobno. Zato naj bi z izpolnjeno ustavno določbo zagotovili pomoč le tistim 
delovnim organizacijam, ki zaidejo v ekonomske težave zaradi družbeno- 
ekonomskih ukrepov in drugih objektivnih razlogov. 

V zvezi z navedenimi pripombami ustavna komisija najprej opozarja, da 
gre tudi pri teh ustavnih določbah za pretežno zvezno ustavno besedilo1. Gre 
namreč za uresničevanje načela o solidarnosti delovnih ljudi in njihovi socialni 
varnosti kot bistvenega elementa socialističnih samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov in enotnosti delavskega razreda, ki je že uveljavljeno na območju 
Jugoslavije in katerega ni potrebno niti ga ni mogoče spreminjati z republiško 
ustavo. Ustavna komisija tudi ugotavlja, da gornje pripombe deloma izvirajo 
tudi iz napačne interpretacije 8. točke obravnavanega amandmaja, iz katere 
sledi, da so organizacije združenega dela dolžne poskrbeti za pomoč organi- 
zacijam, ki zaidejo v težave, predvsem na samoupravni osnovi, to je v okviru 
samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov. Predvsem stvar sporazuma 
med organizacijami združenega dela torej je, pod katerimi pogoji bodo po- 
magale tistim organizacijam združenega dela, ki zaidejo v izredne ekonomske 
težave. 

Ustavna komisija je obravnavala tudi pripombe in predloge, izražene na 
sejah gospodarskega, prosvetno-kulturnega in socialno-zdravstvenega zbora 
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dne 22. novembra 1971, ko je bil na dnevnem redu osnutek ustavnih amand- 
majev k ustavi SR Slovenije. Do posameznih pripomb in predlogov je zavzela 
naslednja stališča: 

— Ob predlogu, danem na seji prosvetno-kulturnega zbora, naj se podrob- 
neje opredelita vsebina in izraz temeljne organizacije združenega dela v drugi 
točki tega amandmaja, ustavna komisija ponovno pojasnjuje, da je temeljna 
organizacija združenega dela pojem, ki so ga uvedli in opredelili že sprejeti 
amandmaji k zvezni ustavi. Temeljne pravice delovnih ljudi v združenem delu 
in položaj temeljnih organizacij združenega dela sta osnovna družbenoeko- 
nomska odnosa, ki sta bistveni sestavini v enotnosti temeljev družbenoeko- 
nomskega sistega in zato glede tega ne more biti razlik med zvezno in repu- 
bliško ustavo. V republiški ustavi ni mogoče tega pojma kako drugače 
prikrojevati niti podrobneje opredeljevati in je zato ustavna določba o temeljni 
organizaciji združenega dela v naših amandmajih v celoti povzeta po besedilu 
zveznih ustavnih amandmajev. Sedaj je potrebna konkretizacija ustavnih 
določb o temeljni organizaciji združenega dela, To pa je stvar samoupravne 
prakse vsake delovne organizacije in ustreznih zakonov. Nekatere določbe 
amandmajev, ki zadevajo pravice delavcev v organizacijah združenega dela in 
same organizacije združenega dela, pa se neposredno uporabljajo že od raz- 
glasitve zveznih ustavnih amandmajev. Kot je bilo že rečeno v tej obrazložitvi, 
bi podrobnejše definiranje temeljne organizacije združenega dela tudi zaradi 
tega lahko le ožilo stalno zagotovljeno neposredno pravico delovnih ljudi, 
da ustanavljajo temeljne organizacije združenega dela v skladu s konkretnimi 
pogoji in specifičnostmi posameznih družbenih dejavnosti. Po drugi strani pa 
bodo nekatera vprašanja, ki se nanašajo na temeljno organizacijo združenega 
dela, urejena še z zakoni, predvsem s predvidenim zveznim zakonom o zdru- 
ženem delu. 

— Nadaljnja pripomba na prosvetno-kulturnem,' zboru, je bila, da je v 6. 
točki tega amandmaja premalo natančno opredeljen odnos samoupravne inte- 
resne skupnosti nasproti družbenopolitični skupnosti; zlasti ni zagotovljeno 
njeno enakopravno sodelovanje pri vrsti odločitev, ki bistveno vplivajo na 
njeno delo. Ob tej pripombi ni bil dan konkreten predlog za spremembe 
oziroma dopolnitev besedila. 

Ob proučitvi te pripombe je ustavna komisija ugotovila, da po ustavnih 
amandmajih obstoji vrsta možnosti za medsebojno vplivanje in sodelovanje 
družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti glede raz- 
ličnih vprašanj, ki jih lahko ti in še drugi partnerji urejajo^ na samoupravnih 
osnovah, z družbenim dogovarjanjem ali na drug način in da obstoji glede tega 
zelo velika raznovrstnost med posameznimi družbenimi dejavnostmi. Zato ne 
bi bilo primerno v ustavi v tem amandmaju še posebej in podrobneje urejati 
teh vprašanj; pač pa bo navedena pripomba v vsej meri upoštevana pri izdelavi 
nove ustave, ko se bo na novo pisalo besedilo1, ki sedaj ustavno ureja odnose 
v posameznih družbenih dejavnostih. 

—■ V zvezi s pripombo na prosvetno-kulturnem zboru, da je v 9. točki tega 
amandmaja treba opredeliti dejavnosti, ki j;ih vključujemo v pojem »splošne 
družbene potrebe«, še zlasti glede na XXVIII. amandma, ki govori o »dejavnosti 
posebnega družbenega pomena«, ustavna komisija pojasnjuje, da med 9. točko 
amandmaja XXVII in amandmajem XXVIII ni smiselne povezave, in gre za 
povsem različni zadevi. V 9. točki amandmaja XXVII se postavlja načelo, da 
za splošne družbene potrebe, ki se po ustavi financirajo iz proračunov družbeno- 
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političnih skupnosti, plačujejo delavci iz dohodka temeljne organizacije zdru- 
ženega dela ali iz svojih osebnih dohodkov na podlagi zakona določene davke. 
Amandma XXVIII pa govori o zadevah in dejavnostih organizacij združenega 
dela, ki so posebnega družbenega pomena. Pač pa je 9. točka amandmaja XXVII 
smiselno povezana s 3. točko amandmaja XL, kjer je določno povedano, za 
kakšne družbene potrebe se uporabljajo sredstva republiškega proračuna, med- 
tem ko je namembnost sredstev občinskih proračunov stvar občinskih statutov. 

Amandma XXVIII (amandma XXVII po osnutku) 

Tudi ta amandma je povzročil izredno zanimanje javnosti, ki se je, v 
celoti vzeto, zavzela zanj. Splošne pripombe k osnutku amandmaja se nanašajo 
predvsem na ustreznejše definiranje obravnavanih dejavnosti od sedaj veljav- 
nega pojma »dejavnosti posebnega družbenega pomena«. Omenjata se predvsem 
dva nova termina: »dejavnost skupnega pomena« in »dejavnosti splošnega 
družbenega pomena«. Oba sta bila prisotna že pri izdelavi osnutka amandmajev, 
vendar se je republiška ustavna komisija ponovno opredelila za »dejavnosti 
posebnega družbenega pomena«, v glavnem zaradi skladnosti z istim pojmom, 
vsebovanim v veljavnih določbah zvezne in republiške ustave, ki ostanejo 
v sedanji fazi ustavnih sprememb nespremenjene. 

Republiška ustavna komisija je delno sprejela predlog, naj bi se zadeve iz 
2. odstavka prve točke amandmaja določale tudi s samoupravnim sporazumom 
in družbenim dogovorom. Menila je, da bi bilo izrecno navajanje samouprav- 
nega sporazuma v 1. stavku, ki govori o določanju temeljnih pogojev za delo, 
neprimerno. V večini primerov bo namreč šlo za take primere oziroma situacije, 
kadar zaradi zaostritve nasprotij med porabniki in družbenopolitičnimi skup- 
nostmi na eni in delavci v posameznih dejavnostih na drugi strani nasprotnih 
interesov ne bo .mogoče reševati in usklajevati s samoupravnimi sporazumi, 
temveč z zakonom, na podlagi zakona, v nekaterih primerih pa tudi z družbenim 
dogovarjanjem. 

Pač pa je ustavna komisija menila, da je v drugi stavek drugega odstavka 
1. točke poleg pogodbe primerno vnesti samoupravni sporazum, s katerim so 
dane vse možnosti za samoupravno in pogodbeno urejanje konkretnih razmerij 
med vsemi zainteresiranimi, seveda v okviru temeljnih pogojev za delo in 
način upravljanja ter poslovanja, določenih po prvem odstavku. 

Ustavna komisija ni mogla sprejeti pogojev, naj bi se prispevek iz 4. 
točke amandmaja uvedel šele po prejšnji obravnavi in soglasju občanov, ker 
po njenem mnenju povsem zadošča tisti del ustavnega besedila, ki določa, da 
se z zakonom oziroma odlokom občinske skupščine zagotavlja način soodlo- 
čanja uporabnikov in drugih zavezancev o uporabi zbranih sredstev. 

V celoti pa so bili upoštevani predlogi, dani k drugi in tretji točki tega 
amandmaja. Tako so v drugi točki predloženega besedila »občanom« dodani 
tudi »drugi porabniki storitev«, s čimer se misli na porabnike organizacije 
združenega dela; v tretji točki pa je »obvezno ustanavljanje interesnih skup- 
nosti« nadomeščeno z »obveznim združevanjem v poslovne skupnosti ali druge 
oblike povezovanja«, kar po mnenju ustavne komisije bolj ustreza naravi 
dejavnosti, ki jih obravnava ta amandma. 

Na seji prosvetno-kulturnega zbora republiške skupščine je bila ponovljena 
zahteva, naj se pojem »dejavnosti posebnega družbenega pomena« razjasni in 
opredelijo dejavnosti, ki so takšnega pomena. Iz obrazložitve osnutka tega 
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amandmaja namreč izhaja, da gre predvsem za komunalne, stanovanjske in 
podobne delovne organizacije, pa tudi za cestna podjetja, vodno gospodarstvo 
in podobne organizacije in za velike tehnične sisteme s področja energetike, 
prometa, informacij, zvez itd., niso pa omenjene dejavnosti s področja vzgoje 
in izobraževanja, znanosti in kulture, ki so po veljavni zakonodaji prav tako 
posebnega družbenega pomena. 

Ponovljena je bila tudi zahteva, naj se v 4. točki na koncu 1. stavka dodajo 
besede »po prejšnji obravnavi«. 

V zvezi z omenjenima predlogama ustavna komisija ponovno pojasnjuje, 
da je bil pojem »zadeve« oziroma »dejavnosti posebnega družbenega pomena«, 
ki se v tem amandmaju ohranja, že doslej ustavna kategorija po ustavi iz leta 
1963 in se je doslej redno uporabljal v zakonodaji; Zato podrobnejša precizacija 
samega pojma v ustavi ne bi bila potrebna. Pač pa bo treba v prihodnje pazljivo 
odločati o vprašanju, kdaj in za katere dejavnosti bodo uporabljena posebna 
pooblastila iz tega amandmaja, ki se vežejo na poseben značaj posameznih zadev 
oziroma dejavnosti. Čeprav v obrazložitvi osnutka v tej zvezi niso bile posebej 
omenjene dejavnosti s področij vzgoje in izobraževanja, znanosti in kulture, 
pa ni nobenega dvoma, da tudi te dejavnosti kot doslej tudi še poslej sodijo 
med dejavnosti posebnega družbenega pomena, za katere je mogoče z zakonom 
oziroma odlokom občinske skupščine določiti temeljne pogoje za delo in način 
upravljanja ter poslovanja. Vendar ne bi bito primerno že z ustavo podrobno 
in dokončno opredeliti vseh takih zadev in dejavnosti, ker bi bila taka rešitev 
pretoga in za ustavo prepodrobna. Zato bolj ustreza, da se vsak primer posebej 
ugotovi in uredi z zakonom oziroma odlokom občinske skupščine. 

Še posebej predlagana dopolnitev 4. točke tega amandmaja pa ni potrebna, 
saj je razumljivo, da se vsak zakon oziroma odlok sprejme »po poprejšnji 
obravnavi« in tega ni treba prav v tem primeru posebej zapisati v ustavo. 

Amandma XXIX (amandma XXVII po osnutku) 

Ustavna komisija v besedilo tega amandmaja ni vnesla nobenih sprememb 
ali dopolnitev. 

V javni razpravi so bile izražene naslednje pripombe in predlogi: 
— v amandmaju so premalo izražene težnje po tehnološkem in finančnem 

združevanju v gospodarstvu in vloga akumulacije; 
— samoupravni sporazumi, omenjeni v 2. odstavku 1. točke, pomenijo 

kratenje samoupravnih pravic delavcev; 
— stavek na začetku 3. odstavka 3. točke naj se spremeni tako<, da se 

glasi: »Z združevanjem sredstev ni mogoče pridobiti nobenih trajnih lastninskih 
pravic.«; 

— ponovljen je bil predlog, ki ga je ustavna komisija zavrnila že ob 
izdelavi osnutka ustavnih amandmajev, naj se na koncu 5. točke dodajo besede 
»v skladu z načeli, ki jih določa zakon«. Na predloženem besedilu je namreč 
po mnenju predlagatelja pojem »ugodnosti« preširok in nedoločen; 

— s tem, da se zavarovalnice in trgovske delovne organizacije v 8. točki 
enačijo z bančnimi organizacijami, s katerimi pa nimajo nič skupnega, se 
omejujejo samoupravne pravice delavcev teh dejavnosti. Oboje naj se izločijo 
iz te točke in obravnavajo enako kot organizacije združenega dela drugih 
gospodarskih dejavnosti; 
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— zbornice, obravnavane v 9. točki, naj se opredelijo kot »splošne samo- 
upravne asociacije gospodarstva«, ker združevanje v zbornice še zdaleč ni edina 
oblika medsebojnega povezovanja organizacij združenega dela; 

— v 9. točki je treba predvideti možnost za obvezno združevanje zasebnih 
obrtnikov v zbornice. 

Ustavna komisija je pri opredeljevanju za omenjene predloge izhajala 
najprej iz dejstva, da se vse pripombe, razen pripomb k 9. točki, nanašajo na 
besedilo zveznega XXII. amandmaja, ki ga ni mogoče spremeniti z republiško 
ustavo. Nadalje ustavna komisija ni mogla upoštevati omenjenih predlogov 
tudi zato, ker izvirajo ali iz napačnega tolmačenja ustavnega besedila, kar 
velja predvsem za prve tri pripombe, ali pa iz želje spremeniti smisel in namen 
zveznih ustavnih načel. Namen npr. samoupravnega sporazumevanja je namreč 
ravno krepiti samoupravne odnose med delovnimi ljudmi; trgovine in zavaro- 
valne organizacije glede ustavnega obravnavanja niso v celoti izenačene z 
bankami, ki jih amandma obravnava v posebni 7. točki. 

Z 8. točko obravnavanega amandmaja se omogoča le medsebojno vplivanje 
na poslovno politiko in soodločanje pri delitvi skupno ustvarjenega dohodka 
vsem tistim, ki so v resnici s svojim tekočim in minulim delom prispevali k 
formiranju dohodka v okviru zavarovalnice ali trgovske organizaje. Osnovni 
namen tega amandmaja je po mnenju ustavne komisije ravno v tem, da se 
odstranijo vse možnosti in oblike za odtujevanje sredstev, ki jih ustvari delavec 
v temeljni organizaciji združenega dela, s čimer se krepi samoupravljanje, s tem 
pa ustvarijo tudi osnove za- integracijo. 

Glede predloga, navedenega v 4. alinei zgoraj, je ustavna komisija še 
posebej ugotovila, da ga tudi tokrat ni mogoče upoštevati, čeprav je bil že prej 
večkrat izražen. Z določbo 5. točke obravnavanega amandmaja se omogoča 
aktiviranje prihrankov občanov za potrebe razširjene reprodukcije s tem, da 
se zainteresiranim organizacijam združenega dela prepusti odločitev o tem, ali 
bodo občane stimulirale samo z obrestmi ali še kako drugače, npr. s prednostnim 
vrstnim redom pri nabavi proizvodov in podobno. Omenjeno ustavno določbo 
ocenjuje ustavna komisija za primerno ekonomsko rešitev spreminjanja sedanje 
čiste potrošniške porabe osebnega dohodka. Možnost zakonske intervencije pa je 
dana že, če se za to pokaže potreba v praksi. Z zakonom pa obvezne intervencije 
ni potrebno z ustavo predvideti že vnaprej. 

Zgoraj omenjena predloga za dopolnitev 9. točke sta po mnenju ustavne 
komisije prav tako nepotrebna. Sedanje besedilo 9. točke ni ovira za prosto- 
voljno medsebojno povezovanje temeljnih organizacij združenega dela na 
samoupravni podlagi v smislu drugih določb tega amandmaja in XXX. amand- 
maja. Vprašanje obveznega združevanja zasebnih obrtnikov v zbornice pa je 
treba prepustiti zakonu. 

Na seji gospodarskega zbora republiške skupščine je bil ponovljen smiselno 
enak predlog, naj bi v prvem odstavku 9. točke tega amandmaja na koncu 
prvega stavka za besedo »zbornice« dodali besede »in druge poslovne in stro- 
kovne asociacije«. Po mnenju predlagatelja je treba odpreti več možnosti za 
medsebojno povezovanje organizacij združenega dela že v ustavi in ne togo 
vztrajati samo pri sedanjih oblikah združevanja v gospodarske zbornice in 
poslovne skupnosti. 

V zvezi z omenjenim predlogom ustavna komisija ponovno ugotavlja, da 
dopolnitev besedila te točke amandmaja z dodatkom »in druge poslovne in 
strokovne asociacije« ni potrebna, kajti sedanje besedilo 9. točke ni ovira za 
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prostovoljno medsebojno povezovanje temeljnih organizacij združenega dela 
na samoupravni podlagi v različna poslovna in drugačna združenja v smislu 
drugih določb tega amandmaja. Poleg tega je združevanje delovnih organizacij 
v poslovna združenja omogočeno v smislu določb prvih treh odstavkov 23. 
člena republiške ustave. Združevanje v strokovne asociacije pa vsekakor ni 
vprašanje, ki naj se neposredno obravnava v ustavi. Kolikor gre v tej zvezi za 
strokovna društva, pa je to tvarina ustreznega zakona. 

Amandma XXX (amandma XXIX po osnutku) 

Tudi besedilo tega amandmaja je ostalo nespremenjeno. 
Pripombe javne razprave k temu amandmaju so bile: 
— že z ustavo je treba zagotoviti sodno varstvo ustavnosti in zakonitosti 

s tem, da bi besedilo amandmaja dopolnili z določbami: »Da morajo< biti splošni 
akti organizacije združenega dela v skladu s samoupravnimi sporazumi, druž- 
benimi dogovori, zakoni in ustavo; da morajo biti samoupravni sporazumi 
v skladu z družbenimi dogovori, zakoni in ustavo; da morajo biti družbeni 
dogovori v skladu z zakoni in ustavo; da se pri presoji teh medsebojnih sklad- 
nosti smiselno uporabljajo ustavne in zakonske določbe, ki urejajo oceno 
ustavnosti in zakonitosti predpisov.«; 

— v amandmaju naj se kot subjekt samoupravnega sporazumevanja in 
družbenega dogovarjanja določi tudi krajevna skupnost; 

— v amandmaju naj .se določi, da je sklepanje družbenega in samouprav- 
nega dogovora povezano z materialno odgovornostjo. 

Ustavna komisija omenjenih predlogov ni mogla sprejeti v ustavno be- 
sedilo. Pri tem je izhajala iz dejstva, da se vsi predlogi in pripombe nanašajo 
na besedilo, povzeto iz zvezne ustave. Prvi predlogi posegajo v ustavno materijo 
o ustavnosti in zakonitosti, ki so predmet druge faze ustavnih sprememb, 
oziroma v vprašanja, ki bodo morala biti urejena z zakoni. V zvezi ž drugim 
in tretjim predlogom pa ustavna komisija opozarja na 1. odstavek 1. točke in 
1. odstavek 2. točke obravnavanega amandmaja, kjer je med samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi in drugimi samoupravnimi organizacijami tudi mesto 
za krajevno skupnost, ter na drugi odstavek 3. točke tega amandmaja, kjer je 
določeno, da samoupravni sporazum in družbeni dogovor določata materialno 
in družbeno odgovornost udeležencev. 

Amandma XXXI (nov amandma) 

Podobno kot glede socialistične zveze je bilo v javni razpravi tudi glede 
sindikatov predlagano, da se njihova funkcija v ustavnih amandmajih jasneje 
opredeli oziroma konkretizira. 

Tako potrebo sta posebej podpirala tudi predsedstvo in izvršni odbor RK 
SZDL Slovenije v stališčih, sprejetih na seji dne 22. oktobra 1971. ko sta 
ocenjevala rezultate javne razprave o ustavnih dopolnilih. 

Predlagani amandma ima namen opredeliti položaj in pravice delavcev, ki 
jih uveljavljajo v okviru sindikalne organizacije oziroma prek sindikata. Pri 
tem se izhaja iz prepričanja, da se samoupravni odnosi ne razvijajo in ne 
reproducirajo samo idejno in sami po sebi, temveč da vsakodnevna bitka za 
samoupravne odnose zahteva organizirano politično podporo in akcijo tistih, ki 
so najbolj zainteresirani za samoupravljanje. Gre torej za opredelitev sindikata 
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kot politične opore samoupravnega družbenega razvoja in kot instrumenta 
delavcev za uveljavljanje samoupravnih razmerij in odnosov. Prav tako kot 
Socialistična zveza so tudi sindikati postali pri nas sestavni del sistema samo- 
upravljanja in celotnega političnega sistema. Posebna potreba po drugačni 
ustavni opredelitvi pravic delavcev v sindikatih pa ,se kaže po uveljavitvi 
amandmajev k zvezni ustavi, posebej še XXI. in XXII. amandmaja, ki popol- 
noma na novo postavljata vlogo delavca v temeljni organizaciji združenega 
dela pri ustvarjanju in delitvi dohodka, pri odločanju o razširjeni in celotni 
družbeni reprodukciji ter njegove pravice in obveznosti na podlagi vzajemnosti 
in solidarnosti. Amandmaji postavljajo na nove osnove tudi položaj delavcev pri 
zasebnih delodajalcih. 

Predlagani amandma določa nekatere primarne pravice in interese de- 
lavcev, ki jih lahko uveljavljajo s pomočjo sindikata. 

Med temi je na prvem mestu poudarjeno uresničevanje neodtujljivih pravic 
delavca, ki izhaja iz XXI. in XXII. zveznega ustavnega amandmaja in se nana- 
šajo na njegove pravice pri ustvarjanju in delitvi dohodka; obenem se za- 
vzemajo za take družbenoekonomske in politične odnose, ki omogočajo popolno 
izražanje in uresničevanje njihovih interesov. 

Delavci si dejavno prizadevajo za zboljševanje delovnih in življenjskih 
razmer ter se zavzemajo za dosledno uresničevanje in zaščito pravic delavcev 
v združenem delu in delavcev, zaposlenih pri občanih, ki delajo z lastnimi 
sredstvi, ter organizirajo ustrezne oblike pomoči. Razen tega imajo pravico 
predlagati družbene ukrepe v primerih hujše kršitve samoupravljanja v delov- 
nih organizacijah in dajati pobudo za postopek, da se zavarujejo pravice de- 
lavcev in pravice delovnih skupnosti v temeljnih organizacijah združenega dela. 

Na načelu samoupravljanja, delitve po rezultatih dela ter vzajemnosti in 
solidarnosti delavcev v sindikatih tudi oblikujejo družbena merila za zagotav- 
ljanje svoje 'socialne varnosti; spodbujajo samoupravno sporazumevanje in 
družbeno dogovarjanje in v njem sodelujejo ter krepijo odgovornost za ures- 
ničevanje sprejetih obveznosti v sporazumih in dogovorih. 

Kot izredno pomembna pravica delavcev, ki jo uveljavljajo v sindikatih in 
tudi v Socialistični zvezi, je v amandmaju poudarjena njihova odgovornost za 
zagotavljanje demokratičnega kandidacijskega postopka in njihovo sodelovanje 
pri izbiri kandidatov za organe upravljanja v organizacijah združenega dela, 
v samoupravnih interesnih skupnostih in za delegate v skupščinah družbeno- 
političnih skupnosti. Posebej je omenjena pravica, da dajejo zahtevo za izdajo 
zakonov in drugih aktov tako v občinski kot v republiški skupščini, zastavljajo 
vprašanja ter sporočajo stališča in predloge samoupravnim, predstavniškim in 
upravnim organom, ki so dolžni obravnavati taka stališča in predloge, preden 
o njih dokončno odločijo, ter obenem obveščati sindikate tudi o drugih zadevah, 
ki so pomembne za položaj delavcev v združenem delu in v družbi. 

Amandma XXXII (nov amandma) 

XXXII. amandma je nov amandma o smotrnem gospodarjenju s prostorom 
ter o varstvu okolja. V javni razpravi je bil deležen vse podpore in je izdelan 
v skladu z zahtevami in predlogi, izraženimi med javno razpravo. Naša družba 
je namreč dosegla tisto stopnjo družbenega razvoja, na kateri pospešen razvoj 
industrializacije resno ogroža naravni ritem življenja in ravnotežja v naravi, 
ki sta temeljni pogo-j za normalno življenje človeka. Jasno pa je, da je ohranitev 
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naravnega okolja mogoča edino ob zavestnem ravnanju vseh, zlasti pa samih 
delovnih ljudi in občanov. Isto velja za smotrno gospodarjenje s prostorom, 
saj sta oba pojma tako povezana med seboj, da ju je treba urediti v skupnem 
amandmaju. 

Predloženi amandma je formuliran v skladu z najnovejšimi stališči Orga- 
nizacije združenih narodov. Pravica delovnega človeka in občana živeti ter 
delati v zdravem okolju je v amandmaju postavljena kot pravica človeka, ki 
jo jamči ustava kot druga človekova pravica. Vendar tudi te pravice ne more 
zajamčiti le neka abstraktna družba zunaj upravičencev samih, zato so v 2. 
odstavku 1. točke jasno določene tudi dolžnosti delovnih ljudi in občanov ter 
opredeljene konkretne naloge organizacij združenega dela, družbenopolitičnih 
skupnosti in njihovih organov in družbenih organizacij, med njimi predvsem 
smotrno gospodarjenje s prostorom in skladno urejanje naselij. 

Amandma XXXIII (nov amandma) 

XXXIII. amandma je nov amandma o zadovoljevanju stanovanjskih po- 
treb in o gospodarjenju s stanovanji in je izdelan v skladu z zahtevami in 
predlogi, izraženimi med javno razpravo. 

V amandmaju so .formulirana temeljna načela sedanje in prihodnje stano- 
vanjske ureditve v naši republiki. Temelji na rezultatih več kot enoletne 
razprave o osnovah stanovanjske politike, vsebovane v osnutku aktov, ki so 
se že obravnavali v republiški skupščini. Nekatera vprašanja, kot na primer 
pravice iz lastništva, pa bodo morale biti podrobneje urejena z zakoni v bližnji 
prihodnosti. 

Predloženi amandma postavlja zadovoljevanje stanovanjskih potreb pred- 
vsem kot nalogo samih delovnih ljudi in občanov, ki v ta namen samostojno in 
po samoupravni poti ter po načelih vzajemnosti in solidarnosti zagotavljajo 
potrebna sredstva in jih združujejo z delom, dohodka, ustvarjenega v temeljnih 
organizacijah združenega dela. Naloga družbenopolitičnih skupnosti je predvsem 
usmerjanje razvoja stanovanjskega gospodarstva in določanja temeljev gospo- 
darske politike ter predpisovanje materialnih obveznosti za te namene. 

Pri zadovoljevanju stanovanjskih potreb gre za vrsto dejavnosti, od gradnje 
do graditve stanovanj, priprave zemljišč za gradnjo, dajanja ugodnejših kreditov 
graditeljem, subvencioniranje stanarin, torej za področje dejavnosti z izrazitimi 
elementi vzajemnosti, solidarnosti in socialnosti, kar vse skupaj pojmujemo 
s skupnim izrazom stanovanjska politika. Zato je s predloženim amandmajem 
za področje stanovanjskega gospodarstva vzpostavljen sistem upravljanja, fi- 
nanciranja in gospodarjenja v smislu 6. točke XXVII. republiškega amandmaja 
in ustavnih načel XXVIII. republiškega amandmaja. V 2. točki predloženega 
amandmaja je namreč določeno, da delovni ljudje in občani svoje interese na 
tem področju -uresničujejo samostojno, po hišnih svetih in v samoupravnih 
stanovanjskih skupnostih, skupaj z organizacijami združenega dela, ter s po- 
sebnimi organizacijami za gospodarjenje s stanovanji v družbeni lastnini 
(sedanjimi stanovanjskimi podjetji). Slednje naj bi v prihodnje opravljale 
le tiste naloge, ki jim bodo zaupane s strani stanovanjskih skupnosti. 

Ker je s 6. točko predloženega amandmaja stanovanjsko gospodarstvo že 
z ustavo določeno kot dejavnost posebnega družbenega pomena, je z ostalimi 
ustavnimi določbami usklajen tudi v 3. točki tega amandmaja predvideni način 
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obveznega zbiranja sredstev za potrebe stanovanjske izgradnje in za uresni- 
čevanje socialne politike na stanovanjskem področju, kadar sredstev za te 
namene ni mogoče v zadostni meri zagotoviti po samoupravni poti. 

Amandma XXXIV (amandma XXX po osnutku) 

Predloženo besedilo se razlikuje od osnutka samo glede 6. točke osnutka, ki 
je morala odpasti zaradi novega XXXV. amandmaja o kmetijstvu. 

V javni razpravi so bile določbe osnutka tega amandmaja deležne izrednega 
zanimanja. 

Večina splošnih pripomb se je osredotočila v zahtevi, naj se položaj kmeta 
uredi s samostojnim amandmajem, kar je ustavna komisija sprejela in izdelala 
besedilo novega amandmaja o kmetijstvu. 

Preostale pripombe in predlogi pa se nanašajo predvsem na 1. in 5. točko 
tega amandmaja. V zvezi s 1. točko prevladujejo predlogi v zvezi z naštevanjem 
dejavnosti, ki se že po ustavi lahko opravljajo s samostojnim osebnim delom, 
naj se »turistična dejavnost« prepusti zakonu, naj se že v ustavi naštejejo 
dejavnosti, v katerih samostojno osebno delo ni mogoče. Ustavna komisija 
omenjenih predlogov ni sprejela, saj je bila z enakimi dilemami soočena že pri 
izdelavi osnutka. Tedaj je bilo ugotovljeno, da so pristojnosti federacije na tem 
področju izčrpane v ustavnih načelih, zato imajo republike vse možnosti za 
nadaljnje reguliranje osebnega dela. Predloženo besedilo v glavnem prepušča 
nadaljnje urejanje osebnega dela republiškemu zakonu. Vendar je republiška 
ustavna komisija menila, da je v republiški ustavi vendarle treba našteti 
dejavnosti, glede katerih ni dvoma, da njihovo opravljanje v osnovi ustreza 
načinu, materialni podlagi in možnostim osebnega dela. Nadaljnji namen ome- 
njenih ustavnih določb je, da je v tem okviru že z ustavo zajamčena pravna 
varnost za samostojno opravljanje osebnega dela na področjih, ki so še posebej 
prikladna za zasebno dejavnost in pomembna za gospodarski razvoj. 

V zvezi s predlogom, naj bi v 1. točki tega amandmaja našteli tudi de- 
javnosti, v katerih je samostojno opravljanje osebnega dela prepovedano, pa 
ustavna komisija pojasnjuje, da je bila ob pripravi osnutka sicer izdelana 
ustavna določba, s katero je bilo prepovedano samostojno opravljanje osebnega 
dela v šolstvu in vzgojnovarstVeni dejavnosti, v javnem informiranju, banč- 
ništvu, trgovini na debelo, založništvu, tiskarstvu, posredništvu in izrabljanju 
rudnega bogastva. Zadnje negativne opredelitve dejavnosti samostojnega oseb- 
nega dela ustavna komisija ni sprejela, ker je ugotovila, da se k vsaki od 
prepovedanih dejavnosti lahko stavi pridržke, ki bi zahtevali za ustavo ne- 
sprejemljive prepovedi oziroma specifikacije. Zato se te prepovedi oziroma 
specifikacije v posameznih dejavnostih prepuščajo zakonu. 

Pri tem amandmaju je treba opozoriti še na določbo, ki dopolnjuje zvezni 
amandma s tem, da se delovnim ljudem, ki z osebnim delom samostojno poklicno 
opravljajo umetniško ali drugo kulturno, raziskovalno, športno in drugo po- 
dobno dejavnost, zagotavlja na način, ki ga določi zakon, soodločanje pri ustvar- 
janju pogojev za delo ter razpolaganje z rezultati njihovega dela. Ustavna 
komisija je menila, da je potrebno v ustavi določiti podlago za to, da se z 
zakonom uredi položaj pisateljev in prevajalcev v odnosu do založniške de- 
javnosti, slikarjev in kiparjev v odnosu do galerij ipd. 

V sklopu predlogov k 1. točki velja omeniti še posamičen predlog, da je 
treba občane, ki opravljajo samostojno osebno dejavnost s sredstvi v njihovi 
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lastnini, povsem izenačiti glede položaja, pravic in dolžnosti z delovnimi ljudmi 
v združenem delu. Ustavna komisija tega predloga ni sprejela, ker je v na- 
sprotju z 2. odstavkom 1. točke XXIV. zveznega amandmaja, po katerem imajo 
»načeloma enak družbenoekonomski položaj in v osnovi enake pravice ter 
obveznosti«. 

V javni razpravi so nekateri opozarjali na nevarnost, da amandma o 
osebnem delu preveč omogoča razmah te dejavnosti oziroma ne zagotavlja za- 
dostnega vpliva družbe na usmerjanje te dejavnosti. K 5. točki tega amandmaja 
sta bila dana naslednja predloga: 

— v 3. vrstici 5. točke naj se za besedami »tega amandmaja, ki...« dodajo 
še besede »lahko do določenega obsega«; in na koncu točke doda nov stavek. 
»Največji možni obseg preseganja meje dopolnilnega dela se določi z zakonom.« 
Dopolnitvi naj bi bili potrebni zato, ker dosedanje besedilo dopušča neomenjeno 
velika privatna podjetja in s tem prevelike zasebne profite ter preveliko moč 
posameznih privatnikov; 

— ker po posamičnem mnenju v turizmu, gostinstvu in obrti ustavni 
amandma ne predvideva nobenih omejitev, četudi je popolnoma jasno, da so na 
teh področjih mogoča odstopanja, naj bi 5. točko tega amandmaja dopolnili 
z dvema novima odstavkoma, ki bi se glasila takole: 

»Na podlagi tega amandmaja mora skupščina v najkrajšem roku sprejeti 
zakon, ki bo urejal obseg poslovanja v turizmu, gostinstvu in obrti na podlagi 
osebnega dela in imetja. Ta obseg mora biti v skladu s splošnim povečevanjem 
družbenega sektorja in ne sme biti v nasprotju z razrednim obeležjem naše 
družbe. 

Občanom, ki vlagajo svoja sredstva in delo v turizem, gostinstvo in obrt, 
je zagotovljen razvoj do obsega poslovanja, ki ni v nasprotju s cilji družbenega 
sektorja in razrednim obeležjem naše družbe. Zakon bo določil, kolikšen je 
ta obseg, kako se ga da razširiti in v kakšnih pogojih.« 

Ustavna komisija ni mogla upoštevati nobenega od zadnjih predlogov, ker 
ima republika že po 4. odstavku 1. točke tega amandmaja vse možnosti z 
zakonom omejevati samostojno osebno delo glede obsega uporabe dopolnilnega 
dela drugih oseb in obsega uporabe delovnih sredstev tudi po posameznih 
vrstah dejavnosti. 

Na sejah zborov republiške skupščine so bila dana naslednja mnenja, pri- 
pombe in predlogi: 

— na gospodarskem zboru so se zavzeli za poseben amandma o kmetijstvu 
ter za to, naj bi zemljiški maksimum prilagodil potrebam sodobne kmetijske 
proizvodnje. Te misli je ustavna komisija smiselno upoštevala v intencijah 
posebnega amandmaja o kmetijstvu. Kar zadeva zemljiški maksimum v rav- 
ninskih predelih, pa z republiško ustavo ni mogoče spreminjati obstoječe 
ureditve po zvezni ustavi; 

— na gospodarskem zboru je bilo izraženo mnenje, da ni jasno, kaj si 
predlagatelj osnutka predstavlja pod »turistično dejavnostjo«, ki se omenja 
poleg »gostinske dejavnosti«, kajti lahko bi šlo tudi za turistične agencije. 
Ustavna komisija je menila, da je opozorilo primerno, vendar podrobnejše 
opredeljevanje dovoljene zasebne dejavnosti v okviru »turistične dejavnosti« 
ne sodi v ustavo. Vsa podrobnejša vprašanja, ki se nanašajo na pogoje za 
opravljanje posameznih dejavnosti s samostojnim osebnim delom občanov, 
naj bi uredili z zakonom, kot je to predvideno v četrtem odstavku 1. točke 
tega amandmaja; 
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— v prosvetno-kulturnem zboru je bilo izraženo mnenje, naj se samostojno 
opravljanje umetniške, kulturne, raziskovalne in športne dejavnosti kot de- 
javnosti posebnega družbenega pomena izločijo v posebno točko amandmaja. 
Ustavna komisja ugotavlja, da je to deloma materija še veljavnega 26. člena 
republiške ustave, poleg tega pa je smisel pripombe upoštevan že s tem, da je 
ta del samostojne osebne dejavnosti obravnavan v posebnem odstavku, kar 
pomeni, da gre pri teh dejavnostih za specifičen položaj in pomen. Izločanje 
tega odstavka iz 1. točke obravnavanega amandmaja v posebno točko bi povzro- 
čilo. tudi težave v zvezi z zadnjim odstavkom te točke, ki se smiselno nanaša 
na vse tri prejšnje odstavke. 

Amandma XXXV (nov amandma) 

Nov samostojen amandma o kmetijstvu, s katerim se nadomešča 6. točka 
XXX. amandmaja k osnutku, je bil, kot je bilo že omenjeno, v javni razpravi 
deležen splošne podpore. 

Amandma v glavnem izvaja načela XXXIV. amandmaja o osebnem delu 
na področju kmetijstva, pri čemer pa glede oblik in načinov medsebojnega 
povezovanja kmetov v skupnosti na podlagi pogodbe, njihovega združevanja 
v zadruge, njihovega povezovanja prek kooperacije in drugih načinov poslov- 
nega sodelovanja z organizacijami združenega dela sledi nekaterim rešitvam 
ustavnega pomena, ki so se oblikovale ob javni obravnavi osnutka republiškega 
zakona o združevanju kmetov v zadruge, v organizacije združenega dela in 
pogodbene skupnosti. V zadnji točki pa utrjuje temeljna načela republiškega 
zakona glede skupnega gospodarjenja z gozdovi. 

S predloženim besedilom se želi zagotoviti predvsem: 
— v načelu enak družbenoekonomski položaj kmeta in v osnovi enake 

pravice in obveznosti kmeta, kot jih imajo delovni ljudje v združenem delu; 
— združevanje kmetov v zadruge, obrate za kooperacije in v skupnosti na 

podlagi pogodbe zaradi izboljšanja svojega in družbenega položaja in enako- 
pravnega nastopanja na tržišču; 

— z ustavnim zagotovilom, da se kmetom omogočijo z ukrepi gospodarske 
politike enakopravno vključevanje v tržišče, je ugodeno predlogom iz javne 
razprave, naj se tudi kmetu omogoči z ustrezno kreditno politiko, z ustrezno 
politiko cen in drugimi gospodarskimi ukrepi enakopravno vključevanje v 
tržišče; 

— kmetom, združenim v kmetijske zadruge, pravica do upravljanja za- 
druge in razpolaganja z dohodkom; 

— kmetom, ki združujejo' svoje delo in delovna sredstva v zadrugah 
in v obratih za kooperacijo z delom delavcev in družbenimi sredstvi, pravica 
soupravljanja in sodelovanja pri delitvi skupno ustvarjenega dohodka v skladu 
z načeli, ki veljajo za delitev dohodka v temeljni organizaciji združenega dela. 
S tem je storjen tudi odločen korak za uresničitev zahteve iz javne razprave, 
da je tudi kmetu treba priznati pravice iz minulega dela; 

— delovnim ljudem, ki se zaposlujejo pri kmetu ali skupnosti na podlagi 
pogodbe, pravica do osebnega dohodka po delu in do drugih pravic, da bo 
zagotovljena njegova socialna varnost in stabilnost; 

— lastninska pravica kmeta na delovnih sredstvih tudi v primeru, ko 
kmet ta sredstva združuje z družbenimi sredstvi, razen če se s pogodbo ne 
določi drugače; 
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— skuipno gospodarjenje z gozdovi ne glede na lastništvo in sodelovanje 
kmetov lastnikov gozdov pri tem gospodarjenju; v skladu z zakonom samo- 
stojno odločanje kmetov lastnikov gozdov v posameznih zadevah gospodarjenja 
z njihovimi gozdovi; v okviru zakona samostojno odločanje kmetov o dohodku, 
ki so ga ustvarili s svojim delom in s svojimi sredstvi v gozdu. 

V zvezi z obravnavanim amandmajem velja opozoriti na pripombe in 
predloge iz javne razprave, ki jih je bilo največ in ki se nanašajo' na zemljiški 
maksimum, predvsem v smeri prožnejše ureditve. Tovrstne pripombe in pred- 
loge je mogoče razvrstiti na takšne, ki se zavzemajo za odpravo vsakršnih, to 
je ustavnih in zakonskih omejitev lastnine ne glede na značilnosti zemljišča; 
nadalje na predloge, naj republiška ustava ne bi vsebovala določbe o omejitvi 
lastnine, s čimer bi na podlagi zvezne ustave prepustili vprašanje republiškemu 
zakonu; ter na predloge, da bi že v republiški ustavi določili največjo dovoljeno 
površino obdelovalnega kmetijskega zemljišča na gospodarstvo, ki pa mora biti 
večja od sedanje; ter končno še na posamičen predlog, naj bi poleg gorskih, 
hribovitih in hribovito-kraških predelov upoštevali še »pasivno-gričevne pre- 
dele«. 

Drugi predlogi se nanašajo na priznanje pravic iz minulega dela tudi za 
kmete; za uvedbo takega sistema dedovanja, ki naj bi preprečil drobljenje 
kmečkih posestev; na enakopraven položaj kmeta na enotnem tržišču ter na 
potrebo, da se z ustavo zagotovi lastninska pravica na gozdovih in opredeli 
gospodarjenje z gozdovi v osebni lastnini. 

Iz besedila obravnavanega amandmaja je razvidno-, da je ustavna komisija 
upoštevala večino omenjenih predlogov, glede agrarnega maksimuma pa seveda 
v okviru 6. točke XXIV. zveznega amandmaja. 

V razpravi na socialno-zdravstvenem zboru je bil poseben amandma o 
kmetijstvu podprt in predlagana konkretna dopolnitev, naj se že v ustavi 
določi status pravne osebe in poslovanje po lastnem računu kmetom-koope- 
rantom v družbeni kmetijski organizaciji. Ustavna komisija meni, da je položaj 
kmetov, ki sodelujejo z družbeno kmetijsko organizacijo v predloženem be- 
sedilu amandmaja sicer opredeljen, vendar pa določitev o tem, ali je in kdaj je 
podano svojstvo pravne osebe in poslovna samostojnost, ne sodi v ustavo, ker 
gre lahko za različne razmere in odnose ter je ustrezneje, če se vprašanje 
statusa pravne osebe, podobno kot pri organizacijah združenega dela, ureja 
bodisi z zakonom bodisi sporazumno s statutarnim aktom kmetijske organiza- 
cije. 

Amandma XXXVI (amandma XXXI po osnutku) 

K temu amandmaju v javni razpravi razen nekaj vprašanj in mnenj ni 
bilo izraženih konkretnih pripomb in predlogov. Zato je amandma glede na 
besedilo osnutka nespremenjen. 

Amandma XXXVII (amandma XXXII po osnutku) 

Amandma ostane nespremenjen, vendar je ustavna komisija mnenja, da 
bo treba usmerjanju družbenega razvoja, predvsem usmerjevalni vlogi repu- 
blike, v naslednji fazi ustavnih sprememb posvetiti več pozornosti in storiti 
določen napor v smeri izpopolnitve tega amandmaja. Družbeni plan je sicer 
samo eden od instrumentov za usmerjanje celotnega družbenega razvoja repu- 
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blike, vendar poglaviten. To bi bilo tudi v skladu s precej splošnimi pripombami 
iz javne razprave, ki pa vse po vrsti težijo k izboljšanju sedanjega besedila. 

Amandma XXXVIII (amandma XXXIII po osnutku) 

Javna razprava ni dala predlogov, ki bi jih ustavna komisija lahko upo- 
rabila za izboljšanje ustavnega besedila. Amandma je dopolnjen le v 1. točki 
zaradi uskladitve z 2. točko XXVII. amandmaja k ustavi SFRJ. 

Amandma XXXIX (amandma XXXIV po osnutku) 

Tega amandmaja ustavna komisija ni spreminjala. 
Velja opozoriti na predlog iz javne razprave, naj se na koncu tega amand- 

maja doda nov odstavek z naslednjim besedilom: »Služba družbenega knjigo- 
vodstva v SR Sloveniji je enotna, neodvisna in samostojna organizacija, ki 
ima svojstvo pravne osebe.« Ustavna komisija ni sprejela tega predloga, ker 
mora biti po njenem mnenju služba družbenega knjigovodstva enotna, ne- 
odvisna in samostojna na območju celotne SFRJ. Gre torej za temeljna načela 
poslovanja te službe, ki pa jih v skladu s XXX. zveznim amandmajem, predpiše 
federacija. 

Ustavna komisija tudi ni upoštevala naslednjih pripomb iz javne razprave: 
iz republiške ustave naj se črta določba, po kateri služba družbenega knjigo- 
vodstva opravlja plačilni promet v republiki; poseben amandma o službi 
družbenega knjigovodstva ni potreben, ker z njim ta služba ogroža samo- 
upravno družbo; s predloženim amandmajem je ta služba obeležena kot 
finančna policija. 

V zvezi s prvo pripombo ustavna komisija ugotavlja, da služba družbenega 
knjigovodstva opravlja plačilni promet v državi že na podlagi 5. točke XXVII. 
amandmaja k zvezni ustavi in je zato na mestu določba v republiški ustavi, 
po kateri opravlja plačilni promet tudi na območju republike. Drugih dveh 
pripomb pa ustavna komisija ni mogla upoštevati iz istih razlogov, kot so 
navedeni v obrazložitvi osnutka tega amandmaja, S predloženim amandmajem 
se namreč služba družbenega knjigovodstva izvzema iz bančnega in monetar- 
nega sistema in obravnava posebej za to, ker gre za posebno finančno-nad- 
zorno službo, ki mora imeti zagotovljeno docela samostojno in od raznih vplivov 
neodvisno delovanje. 

Amandma XL (amandma XXXV po osnutku) 

Iz besedila amandmaja je bila črtana 6. točka osnutka, ki določa, da 
SR Slovenija usklajuje temelje davčne politike in davčni sistem z drugimi 
republikami in avtonomnima pokrajinama z namenom zagotoviti enotnost in 
stabilnost jugoslovanskega trga. Po mnenju ustavne komisije omenjena do- 
ločba po vsebini bolj ustreza XXXVI. amandmaju, ki obravnava enotno tržišče 
in je zato vsebovana v 3. točki omenjenega amandmaja. Zaradi boljše siste- 
matike pa je v predloženem besedilu 3. točka v osnutku prenesena za 4. točko 
kot 5. točka predloženega besedila. 

Ustavna komisija je bila soočena z naslednjimi konkretnimi pripombami 
iz javne razprave: 
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— 1. odstavek tega amandmaja naj se formulira tako, da delavci plačujejo 
davke, takse in druge davščine ne samo alternativno iz dohodka temeljne orga- 
nizacije združenega dela ali iz svojih osebnih dohodkov, ampak iz obeh osnov. 
Ustava naj zagotovi tudi možnost, da bi davčna osnova lahko bil tudi družinski 
dohodek, ne pa samo dohodek posameznika; 

— da bi se republiški zakoni, s katerimi se določajo meje občinam in 
samoupravnim interesnim skupnostim za določanje davčnih stopenj in stopenj 
prispevkov, sprejemali v republiški skupščini s kvalificirano večino, naj se 
v 5. točki (v osnutku 3. točka) tega amandmaja doda besedilo: »Zakon je 
sprejet, če zanj glasuje večina vseh poslancev v pristojnih zborih skupščine.«; 

— v 2. odstavku 3. točke (v osnutku 4. točke) naj se za besedami »za 
financiranje republiških organov in organizacij« dodajo besede »ter drugih 
organov in organizacij, ki jih po zakonu financira republika«, med katerimi 
predlagatelj misli' predvsem na občinska sodišča in občinska javna tožilstva; 

— v 2. odstavku 3. točke (v osnutku 4. točke) naj se za besedami »za 
zaščito borcev« doda naslednje besedilo : »In za druge nujne ukrepe na področju 
socialne politike ter socialnega varstva in za druge obveznosti republike, ki se 
posebej določijo z zakonom.«; 

— v 4. točki (v osnutku 5. točki) naj se jasneje opredeli, da davki in pri- 
spevki pripadajo družbenopolitični skupnosti oziroma interesni skupnosti, kjer 
imajo delavec ah njegovi družinski člani stalno prebivališče. 

Ustavna komisija omenjenih predlogov ni mogla upoštevati. Prva pripom- 
ba se nanaša na besedilo1, ki je v celoti povzeto iz 9. točke XXI. zveznega 
amandmaja, katero pa ustavna komisija razume natančno tako, kot se to želi 
doseči z omenjeno pripombo. Pripomba, naj se zagotovi možnost za obdavčitev 
družinskega dohodka, se nanaša na zakonsko materijo. V skladu s stališči 
republiške konference Zveze komunistov Slovenije do socialne diferenciacije 
naj se razlike v družinskih dohodkih upoštevajo predvsem v različnih pri- 
spevkih za vzdrževanje posameznih služb in za reševanje zahtev iz teh področij 
na podlagi vzajemnosti in solidarnosti. 

V zvezi z drugo pripombo ustavna komisija ugotavlja, da gredo po se- 
danjem poslovniku republiške skupščine in zakonodajnem postopku vsi zakoni, 
s katerimi se neposredno prizadevajo interesi občin, v poprejšnje mnenje 
zasedanju delegatov občin, med njimi tudi zakoni o prispevkih in davkih 
občanov, kar v zadostni meri omogoča predstavnikom občinskih skupščin, da 
povedo svoje mnenje o navedenih predpisih. Poleg tega pa je treba upoštevati, 
da gre za izjemne ukrepe republike, ki jih zaradi čimprejšnjega učinkovanja 
ni mogoče sprejemati po kompliciranem postopku. Pripombe iz 3. in 4. alinee 
po vsebini zahtevata enak odgovor, saj se obe nanašata na vprašanje, kaj že 
v ustavi opredeliti kot izdatek proračuna oziroma kaj prepustiti zakonu. Ustav- 
na komisija ne vidi razloga, zakaj bi področje socialne politike ter socialnega 
varstva ter določene potrebe pravosodnih organov izvzemala iz okvira še 
drugih morebitnih potreb, za katere je dana možnost financiranja iz republi- 
škega proračuna na podlagi zakona. Sedanje besedilo namreč ne preprečuje 
proračunskih intervencij v primeru resnično velikih potreb tudi na področju 
socialnega varstva in drugod, če se te potrebe ugotovijo z zakonom. Tudi zadnja 
pripomba je neutemeljena, ker je po mnenju ustavne komisije besedilo 4. točke 
tega amandmaja, ki je prevzeto iz ustreznega zveznega amandmaja, dovolj 
razumljivo. 
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Na seji socialno-zdravstvenega zbora je bil ponovljen predlog, naj se v 
drugem odstavku 3. točke (v osnutku 4. točke) amandmaja določno predvidijo 
tudi »drugi nujni ukrepi na področju socialne politike ter socialnega varstva«. 
Ustavna komisija ponovno pojasnjuje, da omenjena dopolnitev ne bi bila 
primerna, ker bi to povzročilo podrobno naštevanje tudi drugih enakovrednih 
potreb, ki naj bi se financirale neposredno iz republiškega proračuna, čeprav 
za njihovo financiranje ne prihaja v poštev predvsem ali edino le republiški 
proračun. Zato je bolje, da ostane dosedanje besedilo, ki je dovolj široko, da 
vedno omogoča upoštevanje posebnih potreb oziroma obveznosti, ki se posebej 
določijo z zakonom. Tako je odprta možnost tudi za financiranje potreb v zvezi 
s socialno politiko in socialnim varstvom kot tudi drugih upravičenih splošnih 
družbenih potreb. 

Amandma XLI (amandma XXXVI po osnutku) 

Besedilo tega amandmaja je ostalo nespremenjeno, velja pa opozoriti na 
naslednje pripombe in predloge iz javne razprave. 

— bodisi v ustavi bodisi v zakonu naj se določijo konkretni viri, ki bi 
omogočili izvirno financiranje skupnih potreb v krajevni skupnosti; 

— v ustavi naj se določijo stalni viri sredstev za realizacijo programov 
krajevne skupnosti; 

— na koncu amandmaja naj se doda nov odstavek z naslednjim besedilom: 
»Sredstva, s katerimi razpolagajo delovni ljudje in občani v krajevni 

skupnosti, lahko s samoupravnim sporazumom oziroma z družbenim dogovorom 
krajevna skupnost združuje s sredstvi drugih krajevnih skupnosti, temeljnih 
organizacij združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti, drugih orga- 
nizacij in družbenopolitčnih skupnosti za dosego določenih ciljev in usklaje- 
vanje medsebojnih interesov v korist občanov v krajevni skupnosti.«; 

— tudi financiranje krajevne skupnosti naj se namesto v sedanji fazi 
ustavnih sprememb rešuje v naslednji fazi ustavnih sprememb, ko bomo obrav- 
navali krajevne skupnosti v njihovi celovitosti; 

—• krajevni prispevek naj se iz prve alinee prenese v zadnjo* alinee, ker je 
dopolnilni in ne osnovni vir za financiranje potreb v krajevni skupnosti; 

— v drugi alinei naj se odpre možnost za samoupravno sporazumevanje 
in družbeno dogovarjanje med temeljnimi organizacijami združenega dela in 
krajevnimi skupnostmi, v katerih živijo njihovi delavci; 

— tretja alinea naj se sploh črta, ker bodo sredstva, zbrana v smislu te 
alinee, majhna; 

— v tretji alinei naj se besedilo nadomesti z novim naslednjim besedilom: 
»Občina mora zagotavljati krajevnim skupnostim finančna sredstva za 

njihovo osnovno dejavnost z delom davkov, taks in drugih prispevkov, zbranih 
na območju občine, ki jih občina odstopi krajevnim skupnostim za uresniče- 
vanje njihovih osnovnih nalog.«; 

-— besedilo četrte alinee naj se spremeni tako, da mora občina s pro- 
računskimi in drugimi sredstvi zagotavljati sredstva krajevnim skupnostim. 

V javni razpravi je bilo izrečenih še veliko drugih pripomb in predlogov, 
vendar med njimi prevladujejo tiste, ki zadevajo širši položaj in vlogo krajevne 
skupnosti v okviru komunalnega sistema, širši položaj občana v krajevni skup- 
nosti in podobno. 



Priloge 1255 

Ustavna komisija v sedanji fazi ne sprejema nobene od navedenih pripomb, 
ker meni, da se s predloženim besedilom rešujejo trenutno najnujnejša vpra- 
šanja materialne podlage za delo krajevnih skupnosti. Hkrati pa izraža mnenje, 
da zgoraj navedene pripombe pomenijo pomembno gradivo za naslednjo fazo 
ustavnih sprememb, ko bo ob nadaljnjem izpolnjevanju komunalnega sistema 
in v tem okviru krajevne skupnosti nujno ponovno preveriti tudi položaj in 
sistem financiranja krajevne skupnosti. 

Ustavna komisija je obravnavala tudi besedilo posebnega amandmaja o 
statistiki in ga ni podprla. Bila je mnenja, da je ustrezneje, če naloge SR Slo- 
venije in njenih organov na področju statistike opredelita XLII. in XLIII. 
amandma. 

Ustavna komisija je obravnavala tudi predlog amandmaja o družbeno- 
ekonomskem položaju študentov, ki ga je predložila skupnost študentov Slo- 
venije. 

»(Študentje se kot člani delovne skupnosti visokošolskih ustanov skupaj 
z drugimi visokošolskimi delavci prostovoljno združujejo v organizacije zdru- 
ženega dela na področju visokega šolstva in imajo v načinu enak družbeno- 
ekonomski položaj kot delovni ljudje na drugih področjih združenega dela. 

Njihov položaj temelji na študiju kot družbeno potrebnem in priznanem 
delu. Način realizacije pravic in dolžnosti, ki izhaja iz študija kot dela, določajo 
zakon in drugi splošni akti. 

Študentje neposredno in enakopravno sodelujejo s pedagoško znanstvenimi 
in drugimi delavci v upravljanju visokošolskih ustanov. Način realizacije 
pravic in dolžnosti v upravljanju visokošolskih ustanov urejujejo njihovi statuti 
in drugi splošni akti v skladu z ustavo in zakonom.« 

V ustavni komisiji je prevladovalo mnenje, da gre pri tej problematiki 
za veliko bolj kompleksna vprašanja, kot jih obsega predloženi amandma in 
jih bo zato treba poglobljeno in z vso odgovornostjo proučiti. Problemi, ki jih 
predloženo dopolnilo vsebuje, so nedvomno pereči in družbeno pomembni. 
V razpravi je bila zlasti pozdravljena zahteva, da se poiščeje možnosti, kako 
doseči tak položaj študentov, da bodo soudeleženi pri samoupravljanju visoko- 
šolskih zavodov na podlagi svojega družbenoekonomskega položaja, ne pa na 
podlagi neke politične deklaracije. Tu je situacija bistveno drugačna kot pri 
dijaškem ali osnovnošolskem samoupravljanju, kjer gre za nepolnoletne občane. 
Pri študentih gre za občane, ki imajo vse državljanske pravice, treba pa je 
ugotoviti najprimernejše družbenoekonomske osnove, na podlagi katerih bi 
jih lahko realizirah. Po nekaterih mnenjih spada celotna omenjena problematika 
na področje pravic človeka in. občana, o katerih bi razpravljali v okviru na- 
slednje faze ustavnih sprememb. Odprto je tudi vprašanje, kako naj se meri 
delo študenta in kako naj bo opredeljena odgovornost študenta kot nosilca 
družbenega financiranja njegovega študija. Prisotno je bilo tudi mnenje, da 
bi bilo za družbo kot celoto racionalneje, da prizna rednemu študentu določene 
elemente produktivnega dela, seveda z ustreznimi obveznostmi, ker bi tako 
strokovnjaki hitreje prišli na svoja delovna mesta, vendar so v zvezi s tem 
odprta mnoga vprašanja, ki bi jih bilo treba proučiti. V razpravi v ustavni 
komisiji je bilo opozorjeno tudi na obsežno doslej pripravljeno gradivo o tej 
problematiki, ki bi ga kazalo upoštevati in po potrebi dopolniti. 
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Zaradi vsega navedenega je bilo na seji ustavne komisije dogovorjeno, da 
se ustanovi posebna delovna skupina iz članov komisije, ki naj skupaj s 
predstavniki študentov in v sodelovanju z univerzo skrbno prouči celotno 
problematiko samoupravljanja na visokošolskih zavodih in pripravi iz vidika 
ustavnega urejanja tega vprašanja ustrezne predloge za obravnavo v komisiji. 

Amandma XLII (amandma XXXVII po osnutku) 

I. 

Iz pripomb in predlogov k prvotnemu osnutku amandmaja XXXVII iz- 
hajajo predvsem prizadevanja, da bi izboljšali formulacije besedila tega amand- 
maja, izpopolnili posamezne to-čke in jih precizneje opredelili, nekatere pa tudi 
smiselno razširili še z navedbo nekaterih dodatnih funkcij oziroma nalog', ki 
jih republika izvaja po republiških organih in organizacijah. Na podlagi teh 
širokih pobud je bilo besedilo na številnih mestih spremenjeno-, dopolnjeno in 
preoblikovano. Ustavna komisija oziroma njene delovne skupine so poskušale 
vsako pripombo oziroma predlog kolikor mogoče upoštevati v celoti ah delno, 
z neposrednim prevzemom predložene spremembe oziroma dopolnitve ali pa 
s smiselno prilagoditvijo besedila. 

Večji del pripomb in predlogov javne razprave k osnutku tega amandmaja 
je bilo na ta način upoštevanih. Komisija pa ni mogla uporabiti tistih po- 
sameznih pripomb in predlogov, ki so izhajali iz nerazumevanja tega amand- 
maja oziroma so bili smiselno nezdružljivi z njegovo koncepcijo. Kolikor jih 
je bilo mogoče smiselno upoštevati pri besedilu kakšnega drugega amandmaja, 
v katerem se ureja del takih vprašanj ali vsebinsko sorodna problematika, so 
bili nekateri predlogi upoštevani tudi na tak način in so torej prišli smiselno 
do izraza na ustreznejšem mestu. To velja zlasti za precejšnje število pripomb 
in predlogov, ki so se nanašali na »urejanje« nekaterih vprašanj kot na naloge 
republiških organov po XLII. amandmaju; vse, kar se tiče urejanja, pa razen 
splošnega pooblastila za izdajanje zakonov in drugih predpisov sodi v amand- 
ma XLIII. 

Tako je prišlo v primerjavi z besedilom osnutka amandmaja XXXVII do 
številnih sprememb in dopolnitev, ki so v novem besedilu posebej označene. 

II. 

Do posameznih pripomb in predlogov iz javne razprave ter tistih, ki so bili 
dani na sejah zborov delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije, so bila zavzeta 
naslednja stališča; 

Pripombe in predlogi v zvezi z besedilom 2. točke 

Uvodni stavek v besedilu 2. točke ni bil spremenjen. Predlogi, po katerih 
naj bi med republiške organe in organizacije uvrstili tudi samoupravne inte- 
resne skupnosti, so izhajali iz nerazumevanja smisla tega amandmaja. Ne- 
dvomno imajo samoupravne interesne skupnosti pomembno mesto med orga- 
nizmi, v katerih delovni ljudje in občani v SR Sloveniji uresničujejo svoje 
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interese, kar povsem jasno izhaja iz 3. točke amandma XXV. Po vlogi in 
funkciji pa samoupravnih interesnih skupnosti ni mogoče uvrščati med repu- 
bliške organe in organizacije, po katerih republika izvršuje svoje z ustavo in 
zakoni določene pravice in dolžnosti — samo v tem pa je smisel posebnega 
amandmaja XLII. Amandma namreč realizira misel iz zadnjega odstavka 3. 
točke amandmaja XXV: »Skupni interesi, ki se v SR Sloveniji uresničujejo 
po njenih organih in organizacijah, so določeni s to ustavo.« 

Predlog je zgolj redakcijsko dopolnitev uvodnega stavka besedila 2. točke, 
po katerem naj bi republiške organe in organizacije še natančneje opredelili 
s tem, da bi dodali »ki jih ustanavlja za izvrševanje svojih nalog«, pa ne pri- 
speva k izboljšanju besedila in taka dopolnitev predstavlja le ponavljanje 
smisla prejšnjega besedila; poleg tega pa taka dopolnitev ne bi ustrezala niti 
zgoraj omenjeni določbi amandmaja XXV niti povezavi uvodnega besedila 
s 27. podtočko (30. podtočko predloga) tega amandmaja, po kateri republika 
»ustanavlja republiške organe in organizacije, ki so pomembne za opravljanje 
in uresničevanje njihovih nalog;«. Zato menimo, daše najbolj ustreza v osnutku 
predloženo besedilo. 

Točka 2/1 

Predlog v tem smislu, da se posebej omeni »skrb za nemoten in vse- 
stranski razvoj slovenskega naroda« je smiselno upoštevan tako, da je bilo 
v skladu s tem predlogom dopolnjeno besedilo 2. točke amandmaja XXV, kjer 
je sedaj navedeno »zagotavljajo in uresničujejo pogoje za vsestranski razvoj 
in napredek slovenskega naroda«. Ta dolžnost je namreč toliko splošna, saj 
zadeva vse delovne ljudi in občane ter njihove organizme, da sodi v 2. točko 
amandmaja XXV in bi njeno omejevanje zgolj na dolžnosti republiških organov 
in organizacij pomenilo slabitev te misli, poleg tega pa je tudi ni mogoče 
opredeliti kot konkretno nalogo določenih republiških organov. 

Točka 2/2 

Predlog, ki se nanaša na dopolnitev besedila zaradi zagotavljanja varstva 
samoupravnih pravic in združenega dela, je bil upoštevan z razširitvijo 2. pod- 
točke v tem smislu, da je navedeno tudi zagotavljanje uresničevanja in varstva 
samoupravnih pravic in dolžnosti človeka in občana v združenem delu in na 
drugih področjih. 

Točka 2/3 

Številni predlogi, da se v amandmajih določneje opredeli kot dolžnost 
republiških organov tudi skrb republike za razvoj manj razvitih območij, so 
bili upoštevani. Čeprav je ta skrb smiselno izhajala že iz dosedanjega besedila 
3. podtočke glede politike skladnega gospodarskega in družbenega razvoja ter 
skrbi za izvajanje te politke — ob tem pa je ta skrb za razvoj manj razvitih 
območij izrecno in konkretno opredeljena še v drugih amandmajih, na primer 
v zvezi z uporabo sredstev republiškega proračuna, sprejemanjem zakonov 
o pospeševanju razvoja manj razvitih območij — je bila ob besedilu 3. pod- 
točke dodana nova 4. podtočka v tem smislu, da se uveljavlja izenačevanje 
splošnih pogojev za delo in življenje delovnih ljudi in občanov na podlagi 
vzajemnosti in solidarnosti. Tako besedilo ustrezneje izraža smisel in cilj 
družbene solidarnosti kot družbenoekonomskega odnosa in obveznosti na bazi 
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družbene lastnine pri reševanju teh vprašanj. V novi 4. podtočki je vsebovana 
tudi prejšnja 25. podtočka ter dodano zaposlovanje in poklicno usmerjanje. 

V tem sklopu so upoštevani tudi predlogi odbora za socialno in otroško 
varstvo socialno-zdravstvenega zbora glede socialnega razvoja in politike so- 
cialne varnosti. 

Točka 2/4 (po predlogu 2/5) 

Predlog, da se beseda »občani« nadomesti z besedo »državljani«, ne ustreza 
glede na splošno uveljavljeno terminologijo v smislu te podtočke. Nanaša se 
namreč na urejanje zadev, ki so skupnega pomena za delovne ljudi in občane 
v SR Sloveniji. Pojem »državljan« v tej zvezi smiselno ne ustreza, ker ima 
povsem drug pomen. 

Točka 2/6 (po predlogu 2/8) 

Predlog je bil upoštevan in je bilo sprejeto besedilo »zagotavlja varstvo 
ustavnosti in zakonitosti«. 

Točka 2/7 (po predlogu 2/9) 

Pripombe in predlogi so bili smiselno upoštevani s tem, da se v 'novem 
besedilu izrecno poudarja tudi varovanje narodnostnega značaja in uresniče- 
vanje enakopravnosti italijanske in madžarske narodnosti in ne le zagotavljanje 
njunega položaja in pravic. 

Upoštevan je bil tudi predlog, da se zadnji del prvotnega besedila obravnava 
posebej in je tako nastala nova 10. podtočka, ki se nanaša na pravice pri- 
padnikov drugih narodov in narodnosti Jugoslavije, ki živijo na območju 
republike. 

Točka 2/8 (po predlogu 2/6) 

Prvotno besedilo te podtočke je v novi 6. podtočki poenostavljeno, ker sta 
sodelovanje in udeležba pri določanju in izvajanju politike federacije na po- 
sameznih področjih ter o različnih oblikah urejena natančneje na drugih ustrez- 
nih mestih v amandmajih. 

Točka 2/10 (po predlogu 2/12 in 2/13) 

Predlogi za preciznejšo formulacijo besedila te podtočke so bili smiselno 
upoštevani, kar izhaja iz novega besedila, ki je bilo v celoti preoblikovano in 
uvrščeno v dve zaporedni podtočki 12 in 13. V novi 13. podtočki je poudarjeno 
tudi varstvo pravic in interesov delovnih ljudi in občanov SR Slovenije v tujini, 
na kar so predlogi javne razprave še posebej opozorili. 

Točka 2/11 (po predlogu 2/14) 

Predloga, da se na tem mestu govori o ustanavljanju republiških upravnih 
organov in organizacij, ni bilo mogoče upoštevati, ker tudi republiški upravni 
organi sodijo med republiške organe, o katerih ustanavljanju govori nova 
podtočka 30 in je to vprašanje torej v celoti urejeno. 

Točka 2/13 (po predlogu 2/16) 

Podrobnejše opredeljevanje skrbi za pregon storilcev kaznivih dejanj, 
gospodarskih prestopkov in prekrškov ni potrebno, ker je to smiselno ustrezneje 
pokrito s splošnejšimi formulacijami, ki se nanašajo na naloge sodstva in jav- 
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nega tožilstva. Beseda »ureja« pa je v novi 16. podtočki zamenjana z besedilom 
»skrbi za delovanje«, ker urejanje sicer pomeni zakonodajno regulativo, kar 
je generalno rešeno v novi podtočki 5 (v osnutku podtočka 4). 

Točka 2/14 (po predlogu 2/18) 

Predlog je bil upoštevan v toliko, da je dodana posebna podtočka, ki se 
nanaša na naloge javnega tožilstva. Tisti del predloga, ki se nanaša na ure- 
janje odvetništva in drugih oblik pravne pomoči, pa je upoštevan v amandmaju 
XLIII, kjer so opredeljene zakonodajne pristojnosti. 

Tudi predlog, da se na tem mestu vključijo naloge javnega pravobranistva, 
je bil v celoti upoštevan. 

Točka 2/15 (po predlogu 2/19) 

Pripomba glede podrobnejše opredelitve pojma »družbena samozaščita« 
ni mogla biti upoštevana na tem mestu, pač pa je upoštevana pri oblikovanju 
novega besedila amandmaja L, ki je v 1. točki v celoti posvečen družbeni 
samozaščiti. 

Točka 2/17 (po predlogu 2/21) 

Sprejeti so bili predlogi '■—• med njimi tudi odbora za socialno otroško 
varstvo socialno-zdravstvenega zbora — ki so se nanašali na varstvo španskih 
borcev in predvojnih revolucionarjev. 

Mnenje, da republika ne bo mogla s svojimi zakoni urejati varstva de- 
lovnih invalidov, se je izkazalo kot zmotno, saj bo republiški zakon moral 
urediti vrsto načelnih vprašanj, kajti zvezni zakon se bo omejil le na nekatere 
temeljne pravice. To izhaja tudi iz že znanega projekta zvezne zakonodaje na 
tem področju. Seveda je ob tem treba varovati maksimalne možnosti samo- 
upravnega odločanja zavarovancev. 

Točka 2/18 (po predlogu 2/23) 

V skladu s predlogi je bilo podrobneje precizirano besedilo te podtočke 
(nova 23. podtočka) o gospodarjenju s prostorom in varstvu okolja; kolikor 
pa so se predlogi nanašali na urejanje posameznih vprašanj s tega področja, 
so bili v celoti ali smiselno obravnavani in upoštevani pri dopolnjevanju 
amandmaja XLIII. 

(Točka 2/24 po predlogu) 

Gre za novo podtočko, po kateri republika po republiških organih in 
organizacijah določa temelje stanovanjske politike. Ta opredelitev je usklajena 
z določbo prvega odstavka 4. točke predloga XXXIII. amandmaja. 

Točka 2/19 (po predlogu 2/25) 

Predlog odbora za vzgojo in izobraževanje prosvetno-kulturnega zbora 
skupščine SR Slovenije, da se pojem »raziskovalno delo« na tem mestu nado- 
mesti s pojmom »raziskovalna dejavnost«, je sicer zgolj terminološkega značaja, 
vendar bi smiselno utegnil le zožiti misel v tej podtočki, kajti »delo« predstavlja 
v določenem smislu širši pojem kot pa »dejavnost«, ki se lahko tolmači v smislu 
določene panoge oziroma posebej opredeljene dejavnosti na nekaterih področjih. 
Zato je ostalo prvotno besedilo nespremenjeno. 
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Točka 2/20 (po predlogu 2/26) 

Glede na številne pripombe v zvezi s posameznimi uporabljenimi termini 
in smisli teh terminov, med njimi tudi odbora za vzgojo in izobraževanje 
prosvetno-kulturnega zbora, je bilo prvotno besedilo te podtočke spremenjeno 
tako, da sedaj obsega najširšo opredelitev nalog na tem področju, in sicer: 
»Skrbi za sistem in napredek vzgoje in izobraževanja, za izenačevanje pogojev 
vzgoje in izobraževanja v republiki, pospešuje in podpira razvoj šolstva;«. Ta 
najširša opredelitev smiselno upošteva tako pripombe terminološkega značaja 
kot tudi tiste, ki so terjale bolj določno obveznost. 

Predlog, da se ob tej točki poudari še skrb za vzgojo in smotrno zaposlo- 
vanje strokovnjakov, je, kar zadeva vzgojo, upoštevan v najširšem smislu v novi 
formulaciji te podtočke, glede zaposlovanja pa je upoštevan v novem besedilu 
4. podtočke, kjer je dodatno določeno, da republika po republiških organih in 
organizacijah določa temelje politike socialne varnosti, zaposlovanja in poklic- 
nega usmerjanja. 

Točka 2/21 (po predlogu 2/27) 

Podtočka se nanaša na razvoj kulture in kulturna prizadevanja slovenskega 
naroda v najširšem smislu, zaradi česar ni bilo mogoče konkretizirati smisla 
pripomb, ki menijo, da posamezni vidiki morda niso zadosti jasno opredeljeni. 

Predlog, po katerem naj bi se na tem področju republika bolj zavezala 
z uporabo terminov »ureja in zagotavlja«, je smiselno upoštevan delno v amand- 
maju XLIII, kjer je predvideno urejanje tega področja z zakonom; tisti del, ki 
govori o zagotavljanju, pa je smiselno obsežen v ustreznejših pojmih »pospešuje 
in podpira«, kajti le to je lahko na tem področju funkcija republiških organov 
in organizacij. 

Točka 2/22 (po predlogu 2/29) 

Predlogi za dopolnitev te podtočke glede aktivne rekreacije in dejavnosti 
za smotrno in aktivno uporabo prostega časa so bili v novem besedilu v celoti 
upoštevani (nova podtočka 29). 

Predlog, da se za to podtočko vstavi nova podtočka glede varstva pri delu, 
na tem mestu ni mogel biti upoštevan, pač, pa je republiška funkcija na tem 
področju, kolikor zadeva zakonodajno urejanje, urejena v amandmaju XLIII, 
kjer je v novem besedilu varstvo pri delu posebej izraženo. 

Točka 2/23 (po predlogu 2/22) 

Začetno besedilo je v novi podtočki 22 splošnejše: »pospešuje in podpira 
zdravstveno varstvo«. Določanje splošnih pogojev po prvotnem besedilu je 
preozko in nedoločno ter je zato izpadlo. 

Točka 2/24 (po predlogu vključena v 2/26) 

Pripomba javne razprave je bila v celoti upoštevana, prav tako predlog 
odbora za vzgojo in izobraževanje prosvetno-kulturnega zbora in se novo 
besedilo v tej podtočki glasi tako, kot je bilo predlagano: »Pospešuje in podpira 
vzgojnovarstveno dejavnost in otroško varstvo;«. 

Tudi predlogi, ki so se nanašali na nekatere možne variante besedila te 
podtočke, so smiselno absorbirani v tem besedilu. 
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Točka 2/25 (po predlogu vključeno v 2/4) 

Predlog, da se »socialna politika» nadomesti z izrazom »politika socialne 
varnosti«, je bil v celoti upoštevan, novo besedilo te podtočke pa je bilo nato 
uvrščeno v 4. podtočki v delu, kjer govori »določa temeljne politike socialne 
varnosti«. 

Novo besedilo v širšem smislu upošteva tudi predlog, ki se je nanašal 
na pospeševanje in podpiranje razvoja socialnega varstva, ki je le ožji vidik 
socialne varnosti. 

Točka 2/26 (po predlogu 2/28) 

Po proučitvi pripomb in predlogov iz javne razprave je bilo prvotno be- 
sedilo postavljeno v širši okvir tako, da se ne nanaša zgolj na sredstva infor- 
macij, temveč na pospeševanje in podpiranje razvoja celotne informativne 
dejavnosti. S tem so upoštevane nekatere tendence pripomb in predlogov. Ni 
pa bilo mogoče sprejeti mnenja, da bi morali v tej podtočki poudariti, da repu- 
blika predvsem tudi usmerja razvoj sredstev informacij. To ne more biti 
zadeva državnih organov. Kolikor gre za usmerjanje oziroma zagotavljanje 
družbenega vplivanja na tem področju, je to stvar delovanja in vloge Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva, ki je obravnavana v posebnem amandmaju 
XXVI. 

Predlog, da se ob tej podtočki uredi tudi vprašanje statistike, je bil upo- 
števan tako, da se je na ustreznem mestu dopolnilo besedilo amandmaja XLIII. 

Točka 2/27 (po predlogu 2/30) 

Pripombe in predlogi za izboljšanje formulacije te podtočke glede repu- 
bliških organov in organizacij niso prispevali k ustreznejšemu besedilu in 
smiselno ne posegajo v vsebino. Zaradi povezave s preostalim delom besedila 
tega amandmaja, zlasti pa uvodnega stavka 2. točke, redakcijsko še najbolj 
ustreza želenemu smislu dosedanje besedilo. 

Glede pripomb v zvezi s tem, da se posebej omenijo zavodi, pa je bilo 
ugotovljeno, da posebno navajanje organizacij te vrste ni potrebno, ker so 
deloma zajete z »organizacijami« v tej podtočki; sicer pa velja splošno ustavno 
načelo (20. člen), po katerem kot ustanovitelj zavoda lahko nastopi tudi družbe- 
nopolitična skupnost. 

Dodatni predlogi: 
Predlog o uvrstitvi posebne podtočke, ki naj bi se nanašala na zdravstveno 

varstvo živine in veterinarsko službo, je bil smiselno upoštevan tako, da se je 
v amandma XLIII vnesla nova točka o varstvu živine in rastlin pred kužnimi 
boleznimi, kar naj se ureja z republiško zakonodajo. V tem sklopu bodo ure- 
jena tudi druga vprašanja s tega področja, kot je delovanje veterinarske službe 
in izvajanje veterinarskih ukrepov. 

Do posebnega amandmaja o telesni kulturi, ki je bil predlagan v javni 
razpravi, je bilo zavzeto stališče, da sprejem posebnega amandmaja ne bi 
ustrezal načelni odločitvi o restriktivnosti pristopa k ustavnim spremembam 
v tej fazi. Moral se bo torej upoštevati v drugi fazi pri izdelavi nove ustave. 
Smisel predloženega posebnega amandmaja pa je upoštevan v razširjenem be- 
sedilu nove 29. podtočke v 2. točki tega amandmaja. 
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Amandma XLIII (amandma XXXVIII po osnutku) 

I. 

Tudi pripombe in predlogi k besedilu osnutka amandmaja XXXVIII se v 
največji meri nanašajo na posamezne izboljšave formulacij in dopolnitve be- 
sedila v tem smislu, da se zagotovi možnost izdaje republiških zakonov za ure- 
janje zadev, ki so evidentno skupnega pomena za delovne ljudi in občane. 
Nekatere splošne pripombe pa so se nanašale na koncepcijo opredelitve zakono- 
dajne funkcije ter na predvidene posebne načine sprejemanja nekaterih za- 
konov. 

Ustavna komisija je tudi te pripombe podrobno obravnavala in jih posku- 
šala kolikor mogoče upoštevati, in sicer z neposredno uporabo predlaganih spre- 
menjenih oziroma dodatnih besedil ali pa smiselno. 

II. 

V zvezi s pripombami o neustreznosti taksativnega naštevanja zadev, ki 
naj se v skupnem interesu urejajo z zakonodajo, komisija ni spremenila svo- 
jega stališča, opredeljenega v osnutku amandmaja. Tak način opredelitve 
zakonodajne funkcije republike ustreza izhodišču, da delovni ljudje in občani 
na samoupravni podlagi neposredno odločajo o svojih skupnih interesih v 
temeljni organizaciji združenega dela in vseh oblikah njihovega združevanja, 
samoupravnih interesnih skupnostih, krajevnih skupnostih in občinah, v repu- 
bliki pa urejajo le tiste zadeve skupnega pomena za delovne ljudi in občane, 
ki so opredeljene v ustavi SR Slovenije; z zvezno ustavo pa je sporazumno 
določeno, katere skupne zadeve urejajo v federaciji in na kakšen način. Iz tega 
določno izhaja, da vse, kar ni opredeljeno v ustavi kot pravica in dolžnost 
republike in njenih organov oziroma kot republiška zakonodajna funkcija 
(v zvezni ustavi pa zvezna), predstavlja področje samoupravnega urejanja de- 
lovnih ljudi in občanov v občini in samoupravnih skupnostih in organizacijah 
združenega dela. Ob taki opredelitvi zakonodajne funkcije se je treba zavedati, 
da je tudi ta rešitev lahkot le prehodnega značaja in bo treba obseg zakonodajnih 
pooblastil ponovno revidirati v naslednji fazi ustavnih sprememb, ko bo do- 
ločneje urejeno vprašanje samoupravljanja v občini, krajevni skupnosti in 
drugih samoupravnih skupnostih. 

Predlog gospodarske zbornice SR Slovenije, da se ji ustavno zagotovi 
pravica predlaganja zakonov, ni mogel biti upoštevan, ker ni utemeljenih 
razlogov za to, da bi status gospodarske zbornice v tem smislu uredil drugače, 
kot ga imajo druga združenja oziroma skupnosti na republiški ravni. Taka 
rešitev bi zahtevala poglobljeno prehodno proučevanje in prilagoditev vseh 
struktur, ki bi na podoben način lahko prišle v poštev pri neposrednem predla- 
ganju zakonov. To pa sodi v področje skupščinskega sistema, se pravi v drugo 
fazo ustavnih sprememb. Sicer pa ima gospodarska zbornica že v obstoječi 
ureditvi vse možnosti, da uveljavlja svoje zakonske iniciative prek ustreznih 
organov, ki nastopajo v zakonodajnem postopku in zahteva izdajo zakona v 
smislu zadnjega odstavka 156. člena ustave SR Slovenije. 
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Do posameznih konkretnih pripomb in predlogov iz javne razprave, ter 
tistih, ki so bili dani na sejah zborov delovnih skupnosti skupščine SR Slove- 
nije, so bila zavzeta naslednja stališča: 

K točki 1/1 (po predlogu 1/1 in 1/2) 
Dopolnitev besedila z novo podtočko, ki bi vsebovala »način uresničevanja 

z ustavo zagotovljenih svoboščin in pravic človeka in občana«, ni potrebna, ker 
je to vprašanje že popolno urejeno v 70, členu zvezne ustave, ki je po izrecni 
določbi amandmaja XX k ustavi SR Slovenije sestavni del republiške ustave. 
Po omenjeni ustavni določbi se te svoboščine in pravice uresničujejo na pod- 
lagi same ustave. Način uresničevanja posameznih svoboščin in pravic se sme 
predpisovati samo z zakonom, in to samo, če je v ustavi tako določeno ali če je 
to za njihovo uresničevanje neogibno potrebno. 

Ob taki ustavni določbi še posebno zakonodajno pooblastilo ni potrebno, 
zlasti ne iztrgano iz omenjene celote. 

V zvezi z različnimi pripombami in predlogi glede zakonodajne funkcije 
na področju planiranja v republiki je bilo besedilo nekoliko spremenjeno, iz- 
puščeno pa je bilo besedilo o pospeševanju razvoja dejavnosti splošnega po- 
mena. Pospeševanje razvoja manj razvitih območij v republiki je bilo vključeno 
v novo širše besedilo »uveljavljanje izenačevanja splošnih pogojev za delo in 
življenje delovnih ljudi in občanov na podlagi vzajemnosti in solidarnosti«. 
Besedilo prvotne podtočke 1 je bilo nato razdeljeno na dve podtočki in redak- 
cijsko ustrezno preoblikovano. Pod vplivom opozoril in predlogov javne raz- 
prave so bile dopolnjene in preoblikovane tiste sestavine te podtočke, ki se 
nanašajo na medsebojna razmerja pri delu, zaposlovanje, varstvo pri delu ter 
osebno delo s sredstvi v lastnini občanov in njihovo združevanje. Glede na 
dane predloge je bilo spremenjeno tudi besedilo, ki se nanaša na združevanje v 
zbornice. Prvotna ozka formulacija, ki je upoštevala le združevanje v repu- 
bliško gospodarsko zbornico, je sedaj postavljena najširše in govori o združe- 
vanju v zbornice. Predlog, da se v podtočko uvrsti še besedilo o investiranju 
družbenih sredstev v zvezi s to podtočko, ni mogel biti upoštevan, ker sodi v 
naslednjo podtočko (novo 3. podtočko), tam pa je to vprašanje smiselno zajeto 
v novem besedilu, ki se nanaša na gradnjo objektov. 

K točki 1/2 (po predlogu 1/3) 
Besedilo te podtočke, ki je v predloženem besedilu predloga amandmajev 

postala nova 3. podtočka, je bilo pod vplivom predlogov in pripomb bistveno 
preurejeno in upošteva vse predloge, ki so zadevali gospodarjenje s prostorom, 
varstvo kmetijskih površin, gozdov, voda itd., varstvo človekovega okolja, iz- 
mero zemljišč in izdelavo zemljiškega katastra; zbiranje in uporabo hidro- 
metereoloških podatkov, projektiranje in gradnjo objektov ter uvrstitev tu- 
rizma kot posebne kategorije poleg gostinstva in obrtnih dejavnosti. 

Predlagano obsežno dopolnilno besedilo1, s katerim naj bi na enem mestu 
uredili vse pravice in dolžnosti republiških organov na področju prometa, pre- 
sega okvir tega amandmaja in se v znatnem delu nanaša že na podrobno* 
zakonsko materijo, ki jo je mogoče obseči s splošnimi termini na ustreznih 
mestih tako, kot je sedaj to storjeno. Zaradi tega ne kaže posebej obravnavati 
družbenega načrtovanja na tem področju, prav tako ne določanja enotne poli- 
tike, osnov in pogojev gospodarjenja, združevanja, oblikovanja cen itd., ker 
so ustrezna pooblastila zakonodajalcu sistemsko razvrščena tako, da se nana- 
šajo na vse dejavnosti in gospodarske panoge. 
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K točki 1/5 (po predlogu 1/7) 
Predlogi v zvezi s to podtočko so bili upoštevani in se »referendum« v 

novem besedilu omejuje na tem mestu le na »republiški referendum«. 

K točki 1/6 (po predlogu 1/8) 
V celoti sta bila upoštevana predloga iz javne razprave, da se prejšnje 

besedilo: »prispevke, davke, takse in druge davščine« nadomesti z novim: 
»sistem, vire in vrste davščin in republiške davke, takse in druge davščine«; 
besedilo »hranilno-kreditne organizacije« pa z novim besedilom »kreditno-mo- 
netarno in bančno dejavnost«. 

K točki 1/7 (po predlogu 1/9) 
Ob predlogu, da se prvi del besedila spremeni tako, da bi se črtala stano- 

vanjska pravica in se poleg razlastitve dodale še »druge omejitve lastninske 
pravice«, je bilo ugotovljeno, da stanovanjske pravice kot posebej pomembne 
ne bi kazalo enačiti s stanovanjskimi razmerji; drugih omejitev lastninske pra- 
vice pa ni potrebno dodajati, ker so smiselno obsežene v pojmih »lastninska 
razmerja« in »razlastitev«. 

K točki 1/8 (po predlogu 1/10) 
Kljub temu, da republika v okviru svojih pravic in dolžnosti izvršuje 

naloge javnega tožilstva, po obstoječi ureditvi še nima možnosti sprejeti zakona 
o javnem tožilstvu, ker je zakonsko urejanje te službe še v zvezni pristojnosti. 
Celotno področje ureditve pravosodja bo namreč predmet druge faze ustavnih 
sprememb. Zato predloga za uvrstitev javnega tožilstva med zadeve, ki se 
urejajo z republiškim zakonom, ni bilo mogoče upoštevati. 

Pač pa je bilo v skladu s predlogom kasneje vneseno v besedilo te točke 
javno pravobranilstvo, ki je v republiški zakonodajni pristojnosti. 

Nadalje je bil upoštevan predlog, da se na tem mestu poravnalni sveti v 
besedilu izpustijo in navedejo v 3. (sedaj 4.) točki tega amandmaja, ker sodijo 
med zadeve, za katere lahko republiški zakon določi le temeljna načela. 

K točki 1/9 (po predlogu 1/11) 
Predlog, da se ta podtočka dopolni tudi z določanjem varnostnih in vzgoj- 

nih ukrepov ter varstvenih ukrepov, je bil v celoti upoštevan ter je vsebovan 
v novem besedilu te podtočke. 

Prav tako je bil upoštevan predlog, da se v tej podtočki črta besedilo 
»kazenska odgovornost«. 

K točki 1/10 (po predlogu 1/12) 
Pripombe javne razprave, med njimi odbora za prosveto in kulturo repu- 

bliškega zbora ter odbora za vzgojo in izobraževanje prosvetno-kulturnega 
zbora, za posamezne izboljšave besedila, ki smisla ne spreminjajo, so bile v 
novem besedilu upoštevane. Tako je beseda »pouk« nadomeščena z besedo 
»vzgoja«, »raziskovalna dejavnost« pa je precizneje opredeljena kot »znanost 
in raziskovalno delo«. 

Pripombe, izražene še posebej v odboru za vzgojo in izobraževanje pro- 
svetno-kulturnega zbora ter na sejah prosvetno-kulturnega in socialno-zdrav- 
stvenega zbora v zvezi s telesnokulturno dejavnostjo in rekreacijo, so bile v 
celoti upoštevane v novi 29. podtočki 2. točke amandmaja XLII; na tem mestu 
pa zadostuje splošni termin »sistemska ureditev telesnokulturne dejavnosti«, 
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v katerem je smiselno zajeta tudi rekreacijska dejavnost. Če bo republiški 
zakon karkoli urejal na področju rekreacijske dejavnosti, ima zakonodajalec 
zadostno podlago v pojmu »telesnokulturna dejavnost«. 

K točki 1/11 (po predlogu 1/13) 
V novem besedilu so upoštevani predlogi, da se v tej podtočki izrecno 

navede še varstvo španskih borcev in predvojnih revolucionarjev. 
Upoštevan je bil tudi predlog, da se zakonska zveza, družina, posvojitev, 

skrbništvo in rejništvo kot celota izločijo iz besedila te podtočke in uvrstijo v 
posebno podtočko (nova podtočka 14). 

Predlogi za dopolnitev besedila z izrecnim navajanjem sistema socialnega 
in otroškega varstva so bili smiselno upoštevani tako, da je bila v 4. točki 
(prej 3. točka) dodana nova 10. podtočka z besedilom »otroško in socialno var- 
stvo«; v novi podtočki 14 pa je dodano besedilo »ter skupne oblike otroškega 
varstva«., 

Upoštevan je bil tudi predlog, da se izpusti navajanje službe socialnega 
varstva, ker ta sodi v pristojnost občin in delovnih organizacij. 

Glede pripombe republiškega zavoda za socialno zavarovanje, da v repu- 
bliki ni mogoče urejati »sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja«, 
češ da bo načela tega zavarovanja uredil zvezni zakon, vse podrobnosti pa 
republiška skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja, je bilo ugo- 
tovljeno, da bo vendarle potrebno zagotoviti republiki možnost, da uredi dolo- 
čena vprašanja sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Zvezni za- 
kon bo namreč opredelil le temeljne pravice zavarovancev, sistem pa bo treba 
urediti z republiškim zakonom; kar pa seveda ne pomeni, da bo zakon tudi 
podrobno izdelal in izpopolnil vsebino tega sistema. Sistemske rešitve v repu- 
bliškem zakonu bodo predstavljale le najnujnejšo osnovo, celovito neposredno 
urejanje teh področij in vsa konkretizacija sistema pa bo stvar samoupravnega 
urejanja v ustreznih samoupravnih interesnih skupnostih. 

K točki 1/12 (po- predlogu 1/15) 
Pripomba je bila upoštevana in je v predlogu amandmaja besedilo ustrezno 

spremenjeno tako, da se v tem delu glasi: »gibanje in nastanitev občanov«. 

K točki 1/13 (po predlogu 1/16) 
V zvezi s pripombo, naj bi se z ustavo ali ustreznim zakonom podrobneje 

opredelil odnos verskih organizacij do vprašanj vzgoje otrok, je bilo ugo- 
tovljeno, da je v ustavi (46. člen zvezne ustave, ki je po amandmaju XX k 
ustavi SR Slovenije sestavni del republiške ustave) to vprašanje ustrezno 
urejeno in te določbe v sedanji fazi ne kaže dopolnjevati; vse nadaljnje po- 
drobnosti pa sodijo v zakon, ki je po sprejetju zveznih ustavnih amandmajev v 
republiški zakonodajni pristojnosti. 

K točki 1/14 (po predlogu 1/17) 
Predlogi za dopolnitev te podtočke so v celoti upoštevani. V besedilu pred- 

loga amandmaja so področja varnosti prometa zajeta najširše s pojmom »var- 
nost prometa« in se več ne definira po posameznih področjih. Dodano pa je še 
besedilo, ki se nanaša na proizvodnjo in hrambo plinov, strupov in drugih 
nevarnih snovi ter prevoz plinov in drugih nevarnih snovi. 

80 
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K točki 1/15 (po predlogu 1/19) 
Predlogi so upoštevani v novem besedilu tako, da to ne govori več o po- 

žarih in »drugih« naravnih nesrečah, ker požar največkrat ni naravna nesreča, 
zaradi česar je izpuščena beseda »drugih«. Zaradi take terminološke spremembe 
tudi ni treba še posebej omenjati »poplave«, kajti te so smiselno obsežene v 
pojmu »naravne nesreče«. 

K točki 1/16 (po predlogu 1/21) 
Po predlogu javne razprave je dodan »register prebivalstva«. 
V zvezi z dodatnimi predlogi iz javne razprave so bile dodane v besedilu 

predloga nove podtočke, in sicer: 
18. Varstvo življenja in zdravja ljudi pred nalezljivimi boleznimi; 
20. Varstvo živine in rastlin pred kužnimi boleznimi; 
22. Žigi, pečati in overitev podpisov; 
23. Zbiranje, urejanje in objavljanje statističnih podatkov, ki imajo pomen 

za republiko. 
Poseben predlog, po katerem naj bi republika izdajala tudi zakone, ki bi 

se nanašali na »pravice italijanske in madžarske narodnosti« ali na »urejanje 
položaja narodnosti«, je bil upoštevan tako, da je bila v to točko amandmaja 
uvrščena posebna nova 4. podtočka z besedilom: »varstvo in zagotavljanje po- 
ložaja in pravic italijanske in madžarske narodnosti«. 

K 2. točki: 
Oba predloga v zvezi z besedilom te točke glede sprejemanja zakona po 

posebnih določbah republiške in zvezne ustave sta bila v celoti upoštevana. 
V prvem odstavku je bila v skladu s predlogom opravljeria redakcijska izbolj- 
šava besedila; dodana pa je bila še beseda »lahko«, ker gre za fakultativno 
pooblastilo in ne za neposredno obveznost. Tretji odstavek pa je v smislu 
predloga iz javne razprave izločen v posebno točko (nova 3. točka). 

K 3. točki (po predlogu 4. točki) 
V novem besedilu te točke so bile upoštevane predvsem tiste načelne pri- 

pombe, ki so se nanašale na določanje splošnih načel z republiškim zakonom 
in na določbo, da- se tak zakon ne uporablja neposredno. Uvodno besedilo te 
točke je sedaj spremenjeno v tem smislu, da na omenjenih področjih lahko 
zakon določi »temeljna načela«. Odpadel je zadnji odstavek 3. točke, ki je 
določal, da se tak zakon ne uporablja neposredno, s čimer je za posamezne pri- 
mere omogočena tudi neposredna uporaba temeljnih načel. V zvezi s temi spre- 
membami je odpadla tudi 4. točka osnutka tega amandmaja glede obveznosti, 
da morajo biti odkloni in drugi splošni akti v skladu s »splošnimi« načeli iz 
republiškega zakona. 

Po teh spremembah je še jasneje izraženo, da republiškega zakona iz te 
točke ustavnega amandmaja ni mogoče avtomatično enačiti z nekdanjim zvez- 
nim splošnim zakonom, ki je določal splošna načela za urejanje odnosov, po- 
membna za temeljno enotnost družbenega in političnega sistema, ter se ni 
uporabljal neposredno. Gre za posebno vrsto republiškega zakona, s katerim se 
na določenih področjih na nov način opredeljuje razmerje republiške zakono- 
dajne funkcije do samostojnega in samoupravnega urejanja zadev v občini, 
krajevni skupnosti, samoupravnih interesnih skupnostih in organizacijah zdru- 
ženega dela. Republiška zakonodajna pristojnost je na teh področjih omejena 
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na eventualno določanje temeljnih načel zato, ker naj bi bilo urejanje družbe- 
nih zadev na teh področjih predvsem pravica in dolžnost delovnih ljudi in 
občanov v občinah in omenjenih primarnih samoupravnih skupnostih. Repu- 
bliškemu zakonu ni naloženo, da obvezno poseže na ta področja s temeljnimi 
načeli; to pooblastilo je fakultativno in le omogoča, da ga republiška skupščina 
uporabi po potrebi, če je resnično izkazan skupni interes. Sicer pa bo zakono- 
daja na teh področjih dajala prednost urejanja skupnih interesov z družbenimi 
dogovori. 

V zvezi s pripombami javne razprave je bilo ponovno proučeno tudi 
vprašanje vloge zasedanja delegatov občin, ki po zadnjem odstavku te točke 
neposredno sodelujejo pri sprejemanju zakonov tako, da je sprejem zakona od- 
visen od soglasja zasedanja delegatov občin. Gre za zakone, s katerimi se do- 
ločajo temeljna načela tudi v drugih zadevah, ki jih delovni ljudje in občani 
samostojno urejajo v občini, krajevni skupnosti, v samoupravnih interesnih 
skupnostih in organizacijah združenega dela. 

Pripombe so bile v tem smislu, da taka ureditev ni v skladu s sedanjim 
položajem zasedanja delegatov, ki v določenih zadevah daje le svoje mnenje 
pristojnim skupščinskim zborom in naj bi zato tudi v tem primeru veljala 
enaka ureditev. Na drugi strani pa je bilo v javni razpravi izraženo tudi sta- 
lišče, da bi bilo potrebno vlogo zasedanja delegatov občin v tem primeru 
izenačiti z vlogo drugih zborov republiške skupščine in mu dati pri spreje- 
manju zakonov enakopraven položaj, s čimer bi zagotovili večji vpliv občin 
na zakonsko urejanje vprašanj skupnega pomena. 

Po proučitvi vseh pripomb v navedenih smereh je bilo zavzeto stališče, 
naj ostane besedilo amandmaja glede tega nespremenjeno. Zasedanje delegatov 
občin ima namreč že po obstoječi ureditvi zagotovljen vpliv na odločanje o 
zadevah, ki zadevajo interese občanov v občini. Tak vpliv pa mora biti tembolj 
izrazit in odločujoč takrat, kadar republiška skupščina odloča o zadevah, ki 
sicer sodijo v samostojno pristojnost občin in samoupravnih organizmov v 
občini, pa se naj za tako področje določi, da obstoji skupen interes, da se z 
republiškim zakonom določajo temeljna načela za njihovo ureditev. Zato taka 
ureditev ne predstavlja odmika od obstoječega skupščinskega sistema, kot se 
zatrjuje v nekaterih pripombah, temveč gre le za ustrezno izpopolnitev vloge 
zasedanja delegatov občin v obstoječem skupščinskem sistemu v skladu z uve- 
ljavljanjem samoupravnih pravic občanov v občinah. 

Posamezni konkretni predlogi za spremembe in dopolnitve so se nanašali 
na zadeve oziroma področja, ki so našteta v 3. točki (sedaj 4. točki) tega amand-^ 
maja. Po ponovni proučitvi tu naštetih zadev in področij je bilo že ob osnutku 
opozorjeno, da so naštete le kot primeri in jih bo treba še natančneje proučiti. 
Zato je bilo ob upoštevanju predlogov iz javne razprave besedilo te točke 
nekoliko preurejeno, in sicer: 

a) nova 2. podtočka se nanaša na financiranje skupnih potreb v krajevni 
skupnosti in občini ter nadomešča podtočki 4 in 5 besedila osnutka; 

b) prejšnja 2. podtočka postane 3. podtočka z dodatkom: »in medsebojna 
razmerja delavcev na teh področjih«; izpuščeno je kot nepotrebno naštevanje 
področij, na katerih delujejo samoupravne interesne skupnosti. 

c) podtočka 3 se črta v celoti. Ta podtočka je odpadla zato, ker spadata 
delovanje in organizacija zavodov in služb na omenjenih področjih (vzgoja in 
izobraževanje, znanost, kultura, zdravstveno in socialno varstvo ter otroško 

80» 
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varstvo) v ureditev po amadmaju XXVIII, ki se nanaša na zadeve in dejavnosti 
organizacij združenega dela, ki so posebnega družbenega pomena. 

Po drugem odstavku 1. točke omenjenega amandmaja se lahko z zakonom, 
odlokom občinske skupščine ali družbenim dogovorom določijo temeljni pogoji 
za delo in način upravljanja ter poslovanja organizacij združenega dela, ki 
opravljajo zadeve ali dejavnosti posebnega družbenega pomena. 

č) prejšnja 7. podtočka (sedaj 5. podtočka) se spremeni tako, da se nanaša 
le na urejanje in uporabo stavbnih zemljišč. »Pridobivanje« zemljišč na tem 
mestu odpade, ker je vsebovano v 9. podtočki 1. točke tega amandmaja pod 
pojmom »promet z nepremičninami«. 

d) doda se nova 10. podtočka, ki se nanaša na področje otroškega in social- 
nega varstva. 

Amandma XLIV (nov amandma) 

S tem novim amandmajem se na enem mestu urejajo vsi tisti primeri, ko 
republiška skupščina daje soglasje k aktom organov federacije, in sicer o spre- 
membi ustave SFRJ po XXXII. amandmaju k zvezni ustavi, za ustanovitev 
sklada ali prevzem obveznosti po federaciji po prvem odstavku 4. točke XXXIV. 
amandmaja k zvezni ustavi in za sklepanje mednarodnih pogodb SFRJ, ki 
terjajo izdajo novih ali spremembo veljavnih republiških zakonov ah iz njih 
izvirajo posebne obveznosti za republiko, ter k zveznemu zakonu, ki ureja 
postopek za sklepanje takšnih pogodb po 1. točki XXXV. amadnmaja k zvezni 
ustavi. 

Drugi odstavek tega amandmaja pa ureja postopek dajanja soglasja repu- 
bliške skupščine s tem, da je v navedenih primerih dajanja soglasja predvidena 
kvalificirana in sicer absolutna večina glasov poslancev v pristojnih zborih 
republiške skupščine. 

Amandma XLV (amandma XL po osnutku) 

Glede na ureditev v novem XLIV. amandmaju v tem amandmaju ni prejš- 
nje 2. točke, ki je bila v okviru XL. amandmaja po osnutku in ki je določala, 
da republiška skupščina daje soglasje v zadevah, o katerih odloča zvezna skup- 
ščina na podlagi soglasja skupščin republik in avtonomnih pokrajin. 

»V sedanji 2. točki tega amandmaja je spremenjeno besedilo v pravilno 
»daje soglasje«, ker ne gre za »posredovanje soglasja« zveznemu upravnemu 
organu po republiškem upravnem organu. 

V zvezi s 3. točko tega amandmaja, ki ureja ustanavljanje medrepubliških 
komitejev za posamezna področja, je treba omeniti, naj bi bili delegirani v te 
komiteje člani, ki izoblikujejo strokovno kvalificirano politično mnenje in so 
za to tudi odgovorni. Vprašanje politične ocene teh članov, posebej predsednika 
republiškega izvršnega sveta, pa je, ali vztrajajo pri takšnem mnenju oziroma 
stališču in kakšne kompromise lahko v zvezi s tem naredijo. S tem je strokovno- 
politično kvalificirano postavljena odgovornost teh članov za njihovo delovanje 
v medrepubliških komitejih. Ce bi republiški izvršni svet menil, da mora pri 
sodelovanju v usklajevalnem postopku imeti večjo podporo politične strukture 
v republiki, si bo to podporo tudi poiskal. Stvar njegove ocene pa bo, ali bo 
zahteval sklic republiške skupščine, mnenje družbenopolitičnih organizacij 
oziroma drugih družbenopohtičnih ali samoupravnih faktorjev. 
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V javni razpravi je bilo v zvezi z zadnjim odstavkom sedanje 3. točke tega 
amandmaja, ki določa, da dajo v primeru, ko je za določeno področje ustanov- 
ljen medrepubliški komite, stališče predstavniki republike v takšnem komiteju, 
postavljeno vprašanje, ali s takšno določbo ni izključena možnost neposrednega 
sporazumu med zveznim izvršnim svetom in izvršnimi sveti republik in avto- 
nomnih pokrajin. 

To namreč rešuje sedanja 2. točka tega amandmaja, ki tak neposreden 
sporazum omogoča. Da pa ne bi prišlo pri praktični uporabi zadnjega odstavka 
sedanje 3. točke tega amandmaja do morebitnih napačnih tolmačenj oziroma 
nesporazumov, je odstavek dopolnjen s tem, da se je uskladilo podajanje sta- 
lišča prek predstavnikov republike v medrepubliškem komiteju s sedanjo 2. 
točko tega amandmaja. To pomeni, da ti predstavniki ne bi mogli dati stališča 
do posameznega vprašanja, o katerem odločajo zvezni organi na podlagi uskla- 
jenih stališč z republiškimi organi, ki ne bi bilo v skladu s politiko (v prvem 
odstavku sedanje 2. točke je pojem »splošna politika« nadomeščen z ustrez- 
nejšim »politika«), ki jo določi republiška skupščina oziroma ki ne bi bilo v 
skladu s stališči in sklepi republiškega izvršnega sveta po sedanji 2. točki tega 
amandmaja. 

K preostalim določbam tega amandmaja v javni razpravi ni bilo pripomb 
in predlogov in zato tudi besedilo v zvezi s temi določbami ni dopolnjeno ozi- 
roma spremenjeno. 

Amandma XLVI (amandma XXXIX po osnutku) 

K temu amandmaju je bil v javni razpravi dan le predlog, naj bi se tretji 
odstavek 1. točke dopolnil z ustreznim besedilom o načinu financiranja skupnih 
nalog republik in avtonomnih pokrajin glede na to, da amandma ne govori o 
financiranju zadev skupnega medrepubliškega pomena tako, kot je to oprede- 
ljeno za financiranje nalog federacije v XXXIV. amandmaju k zvezni ustavi. 

Dopolnitev ni potrebna, ker je predlagano področje sodelovanja med repu- 
blikami in avtonomnima pokrajinama smiselno že zajeto v okvir možnosti tretje- 
ga in četrtega odstavka 1. točke, to je, da lahko republiški organi v dogovoru s 
pristojnimi organi drugih republik in avtonomnih pokrajin ustanavljajo skupne 
organe, organizacije in druga telesa in da sklepi medrepubliških teles zavezujejo 
organe in organizacije v republiki samo, če jih sprejme pristojni republiški 
organ in o tem izda ustrezen akt. 

Ker ne gresamo za uresničevanje medrepubliškega sodelovanja prek držav- 
nih organov, pač pa tudi prek samoupravnih subjektov, kot to opredeljuje 
drugi odstavek 1. točke, je bil ta odstavek dopolnjen še s pojmoma »razvijajo« 
in »spodbujajo«. To je tudi v skladu z načelnim izhodiščem v 3. točki XXV. 
amandmaja, ki opredeljuje, kako oziroma prek katerih oblik uresničujejo de- 
lovni ljudje in občani v naši republiki skupne interese. Hkrati pa je to sode- 
lovanje širše opredeljeno, ker ne gre samo za uresničevanje na določeni oziroma 
sedaj doseženi ravni, ampak tudi za nadaljnji razvoj in spodbujanje tega so- 
delovanja. 

K preostalim določbam tega amandmaja v javni razpravi ni bilo pripomb 
in predlogov in zato tudi besedilo v zvezi s temi določbami ni dopolnjeno ozi- 
roma spremenjeno. 
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Amandma XLVII (amandma XLI po osnutku) 
J.. TOCrCci; 
Predloga v javni razpravi, naj bi kandidate za člane predsedstva SFRJ 

predlagal katerikoli zbor skupščine SR Slovenije, ni bilo mogoče sprejeti. 
Posamezen zbor republiške skupščine je namreč volilno telo za člane pred- 

sedstva SFRJ iz SR Slovenije in zato ne more biti hkrati nosilec oziroma pred- 
lagatelj kandidature zanje. Ločiti je treba med pravico kandidiranja in pravico 
dajanja pobud. V kandidacijskem postopku v okviru Socialistične zveze delov- 
nega ljudstva pa imajo možnost dajanja pobud občani in delovni ljudje in vsi 
samoupravni dejavniki, med katere spadajo tudi poslanci. 

Po nekaterih mnenjih iz javne razprave je formulacija drugega odstavka 
te točke takšna, da bi se lahko razlagala, kot da niso možne pobude predlaga- 
nja kandidatov prek različnih subjektov, ampak samo prek republiške kon- 
ference SZDL. Zaradi tega naj bi se odstavek preoblikoval ali pa črtal, hkrati 
pa se določi, naj načela kandidacijskega postopka za volitve članov predsedstva 
SFRJ uredi zakon. 

Nedvomno mora biti v kandidacijskem postopku v okviru SZDL zagotov- 
ljena pravica in možnost vseh pobud, ki temeljijo na samoupravnih družbenih 
osnovah. Drugega odstavka te točke pa ni mogoče razlagati tako, da bi imela 
le republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva pravico dajati 
pobude za možne kandidate. Smisel tega odstavka je le v tem, da kandidate za 
člane predsedstva SFRJ predlaga skupščini SR Slovenije Socialistična zveza 
delovnega ljudstva in nihče drug. Postopek kandidiranja pa mora biti odprt 
za vse pobude. 

V javni razpravi so bili tudi nekateri predlogi, da bi bilo potrebno določiti, 
da sta postopka kandidiranja in volitev za poslance zbora narodov zvezne skup- 
ščine in za člane predsedstva SFRJ v načelu enaka oziroma izenačena. 

Menimo, da gre pri tem za vprašanje nadaljnjega razvijanja vloge Sociali- 
stične zveze v kandidacijskem postopku, za zakon, ki bo določal načela kandi- 
dacijskega postopka oziroma za pravilnik Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva, ki bo ustrezno urejal kandidacijske postopke za različna telesa oziroma 
organe. Zatorej tako izenačevanje v okviru tega amandmaja ne bi bilo pri- 
merno. 

2. točka: 
V javni razpravi je bilo precej predlogov, naj se v tej točki črta besedilo: 

».. . v primerih, določenih z zakonom ...«, ker ni sprejemljivo, da bi bila repu- 
bliška skupščina pri odpoklicu članov predsedstva SFRJ, ki jih je sama izvolila, 
kakorkoli omejena. 

Predlogi so smiselno upoštevani s tem, da ta točka izrecno opredeljuje 
razloge, zaradi katerih republiška skupščina odpokliče posameznega člana 
predsedstva SFRJ iz SR Slovenije, s čimer je dana ustavna podlaga za tak 
odpoklic, medtem ko bo zakon urejal postopek odpoklica. Zato je besedilo 
2. točke dopolnjeno z novim drugim odstavkom, da skupščina SR Slovenije 
odpokliče posameznega člana predsedstva SFRJ iz SR Slovenije, če ugotovi, 
da je pri izvrševanju svoje funkcije deloval v nasprotju z ustavo ali v nasprotju 
s temelji politike skupščine SR Slovenije. 

Menimo, da je z opredelitvijo razlogov za odpoklic upoštevan predlog iz 
javne razprave za uvedbo interpelacije o delu članov predsedstva SFRJ v repu- 
bliški skupščini. 
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3. točka: 
V javni razpravi je bilo danih več predlogov glede tega, naj se formulacija 

v tej točki spremeni tako, da zakon ureja »kandidacijski postopek« in ne samo 
»načela kandidacijskega postopka«. Nekateri pa so menili, naj sedanja formu- 
lacija ostane. 

Vprašanje kandidiranja in volitev članov predsedstva SFRJ je del širšega 
političnega vprašanja o kandidiranju in volitvah nasploh. Predlagana ureditev, 
po kateri je glede kandidacijskega postopka zakon omejen na določitev načel, 
ima v okviru tega vprašanja prednost pred predlagano ureditvijo, po kateri 
zakon, določi ves kandidacijski postopek, ker mora biti omogočeno Socialistični 
zvezi delovnega ljudstva Slovenije, da s svojimi pravili v skladu z načeli, ki 
jih določa zakon, neposredno in konkretno uredi kandidacijski postopek za 
volitve članov predsedstva. 

Ker gre v bistvu za procesualen zakon — načela kandidacijskega postopka, 
postopek izvolitve in odpoklica — ne kaže upoštevati nekaterih predlogov v 
javni razpravi, da bi bilo treba poleg sprejema takega zakona s kvalificirano 
večino v ustavi predpisati še obvezno poprejšnjo javno razpravo. Sicer pa ima 
republiška skupščina tako ali tako vedno možnost dati posamezna vprašanja 
v javno razpravo. 

Predlog iz javne razprave, .naj kandidacijska lista obvezno obsega več 
kandidatov, kot je volilnih mest, oziroma naj ima vsak kandidat za poslanca 
ali odbornika najmanj enega protikandidata, bo treba proučiti v drugi fazi 
ustavnih sprememb pri obravnavi nadaljnjega razvoja skupščinskega, delegat- 
skega, volilnega ter komunalnega sistema. Poleg tega pa se z novim amand- 
majem o Socialistični zvezi pristopa k bližjemu opredeljevanju vloge in odgo- 
vornosti Socialistične zveze v vodenju kadrovske politike in zagotavljanju od- 
govornosti nosilcev javnih funkcij. 

K preostalim določbam tega amandmaja v javni razpravi ni bilo pripomb 
in predlogov in zato tudi besedilo v zvezi s temi določbami ni dopolnjeno ozi- 
roma spremenjeno. 

Amandma XLVIII (amandma XLII po osnutku) 

V javni razpravi je bila dana pripomba, da bi morali v republiško ustavo 
zapisati pravico do uporabe slovenskega jezika v jugoslovanski ljudski armadi. 

Vprašanje uporabe jezikov narodov in narodnosti Jugoslavije v oboroženih 
silah SFR Jugoslavije ureja 4. točka XLI. amandmaja k zvezni ustavi s tem, 
da določa, da je v oboroženih silah SFR Jugoslavije v skladu z ustavo SFRJ 
zagotovljena enakopravnost jezikov narodov in narodnosti Jugoslavije in nji- 
hove pisave ter da se pri poveljevanju in vojaškem pouku v Jugoslovanski 
ljudski armadi v skladu z zveznim zakonom uporablja eden izmed jezikov na- 
rodov Jugoslavije, v njenih delih pa — jeziki narodov in narodnosti. Zaradi 
tega ne bi bilo potrebno še posebej v tem amandmaju urejati pravice do 
uporabe slovenskega jezika v Jugoslovanski ljudski armadi. 

1. točka: 
V tej točki je črtano besedilo: »... in pripadnikov drugih narodov in 

narodnosti Jugoslavije...«, ker je to že zajeto v opredelitvi: »... delovnih 
ljudi in občanov v SR Sloveniji je.. .«. V zvezi s tem veljajo enake ugotovitve 
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kot pri 1. točki XXV. amandmaja glede »pripadnikov drugih narodov in 
narodnosti«. 

2. točka: 
Vprašanje, ki je bilo postavljeno na seji republiške ustavne komisije, da 

bi se v tej točki izrecno določilo, da nima nihče pravice poklicati v SR Slovenijo 
tujih oboroženih ali policijskih sil, bi bilo treba proučiti v drugi fazi ustavnih 
sprememb. 

3. in 4. točka: 
V teh dveh točkah je izpuščena beseda »oborožen«, upoštevaje nekatere 

predloge iz javne razprave. Pri tem gre namreč za celo vrsto oblik delovanja 
in odpora prebivalstva v primeru napada, ki pa ne pomenijo neposredno le 
oboroženega odpora. 

Tudi III. točka uvodnih načel republiškega zakona o splošnem ljudskem 
odporu opredeljuje, da splošni ljudski odpor temelji na izkušnjah in tradicijah 
narodnoosvobodilnega boja, izhaja iz samoupravnega socialističnega sistema, 
iz boja za enakopravne odnose in za svetovni mir, iz neodtujljive pravice in 
dolžnosti napadenih, da se branijo pred napadalcem ter upošteva tudi geo- 
grafski položaj Slovenije in Jugoslavije, in da je organiziranje vseh možnih 
oblik dejavnosti in odpora celotnega naroda in da se v vojni njegova moč in 
učinkovitost izražata predvsem v oboroženem boju in v stalnem procesu kre- 
pitve in uveljavljanja raznih drugih oblik odpora, v katerega so vključeni vsi 
delovni ljudje in občani. Prav tako prvi odstavek 2. točke XLI. amandmaja 
k zvezni ustavi v zvezi s pravicami in dolžnostmi občin in republik na tem 
področju govori le o »vodstvu ljudskega odpora« brez pristavka »oborožen«. 
Enako določa tudi zvezni zakon o narodni obrambi v 51. in 55. členu, in sicer, 
da republika oziroma občina »vodi na svojem ozemlju splošni narodni odpor«. 

V 3. točki je za besedilom: »... in v drugih oblikah odpora...« dodana 
beseda: ».. . prebivalstva.. .«. 2e citirana III. točka uvodnih načel republiškega 
zakona o splošnem ljudskem odporu opredeljuje, da gre za vse možne oblike 
dejavnosti in odpora celotnega naroda oziroma za razne druge oblike odpora, 
v katerega so vključeni vsi delovni ljudje in občani. Zato je pri^tavek »pre- 
bivalstva« v tej točki potreben. 

Ker so partizanske enote v SR Sloveniji enote teritorialne obrambe, je 
sedanja opredelitev v 3. točki tega amandmaja- »partizanske enote« zaradi 
jasnosti dopolnjena še z besedilom: »kot enote teritorialne obrambe«. Taka 
opredelitev je tudi v tretjem odstavku III. točke uvodnih načel republiškega 
zakona o splošnem ljudskem odporu. Izhaja pa tudi iz določbe prvega odstavka 
3. točke XLI. amandmaja k zvezni ustavi, da oborožene sile Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije tvorijo enotno celoto in so sestavljene iz Jugo- 
slovanske armade kot skupne oborožene sile vseh narodov in narodnosti in 
vseh delovnih ljudi in občanov in iz teritorialne obrambe kot najširše oblike 
organiziranega oboroženega ljudskega odpora. 

Zaradi terminološke uskladitve s prvim odstavkom 2. točke XLI. amand- 
maja k zvezni ustavi je v 3. in 4. točki tega amandmaja besedilo: »... ter med 
vojno ...« nadomeščeno z besedilom: »... ter ob napadu ...«. 

V javni razpravi je bilo opozorjeno na morebitno nejasnost, ker so v 
4. točki navedene naloge občine na področju organiziranja in vodenja splošnega 
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ljudskega odpora, drugi odstavek 6. točke pa določa, da partizanske enote v 
republiki v miru in vojni vodi glavni štab SR Slovenije za splošni ljudski odpor. 

Dejansko ne gre za nejasnost. 4. točka govori namreč o pravicah in dolž- 
nostih oziroma pristojnostih občine na področju splošnega ljudskega odpora, 
medtem ko drugi odstavek 6. točke dejansko le opredeljuje, da je glavni štab 
SR Slovenije za splošni ljudski odpor operativno najvišje poveljstvo partizan- 
skih enot v republiki, ki jih vodi v miru in vojni. Tako ureditev vsebujeta že 
21. in 22. člen republiškega zakona o splošnem ljudskem odporu. 

5. točka: 
V javni razpravi je bilo izraženo opozorilo, da v amandmaju ni rešeno 

vpirašnje financiranja splošnega ljudskega odpora in ker dosedanji način pro- 
stovoljnega združevanja sredstev ni ustrezal, je bil dan predlog za dopolnitev 
te točke z novim odstavkom, ki bi se glasil: »Način financiranja splošnega 
ljudskega odpora določa zakon.« 

V to točko oziroma amandma ni potrebno vključiti še besedilo o financi- 
ranju splošnega ljudskega odpora, ker je to le eno izmed področij, ki je sistemsko 
urejeno v okviru zakonodaje, ki je predvidena v 5. podtočki 1. točke XLIII. 
amandmaja v besedilu predloga,. 

K preostalim določbam tega amandmaja v javni razpravi ni bilo pripomb 
in predlogov in zato tudi besedilo v zvezi s temi določbami ni bilo dopolnjeno 
oziroma spremenjeno. 

Amandma XLIX (amandma XLIII po osnutku) 
1. točka: 
V prvem odstavku je besedilo: »... pri določanju in izvajanju zunanje 

politike Socialistične federativne republike Jugoslavije in njenih odnosov z 
drugimi državami in meddržavnimi organizacijami.« nadomeščeno z besedilom: 
»... pri oblikovanju, sprejemanju in izvajanju politike odnosov Socialistične 
federativne republike Jugoslavije s tujino.«. 

S tem se ustrezneje poudarja aktivna vloga naše republike v zunanji po- 
litiki federacije oziroma načelo soodgovornosti SR Slovenije v zunanji politiki 
federacije, ki se je v praksi že razvilo s številnimi uspešnimi oblikami odnosov 
na mednarodnem področju. 

V javni razpravi je bil dan predlog, naj bi se na koncu prvega odstavka 
1. točke morda dodalo besedilo: ».. . zlasti z našimi sosedi.«, s čimer naj bi se 
odstavek konkretiziral. 

Taka dopolnitev bi dejansko pomenila zoževanje vloge republike v zunanji 
politiki predvsem na stike s sosednjimi državami, kar pa ni smoter tega odstav- 
ka, ki poudarja aktivno oziroma soodgovorno vlogo republike v celotnem kom- 
pleksu zunanje politike federacije. 

Za besedami »... vzpostavlja, vzdržuje in razvija ...« je bilo v drugem 
odstavku zaradi večje vsebinske jasnosti dodano besedilo »politične, ekonomske, 
kulturne in druge .. .«. 

V drugem odstavku sta črtani besedi: ». .. sodeluje ter. ..«, ker je sodelo- 
vanje republike kot načelo že postavljeno v prvem odstavku, v drugem od- 
stavku pa gre za konkretiziranje raznovrstnih odnosov republike z organi in 
organizacijami drugih držav ter z mednarodnimi organi in organizacijami v 
skladu z zunanjo politiko federacije in mednarodnimi pogodbami. 
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2. točka: 
V javni razpravi so bili dani nekateri predlogi, da bi bilo treba v tem 

amindmaju konkretizirati skrb republike za Slovence v zamejstvu in tujini, 
ki je sicer načelno postavljena v 2. točki XXV. amandmaja. 

Upoštevajoč te predloge, je bilo besedilo : »... ki so pomembni za republiko 
ali za pravice in interese njenih delovnih ljudi ter občanov, ter skrbi za delovne 
ljudi na začasnem delu v tujini in za izseljence s svojega območja.« nadome- 
ščeno z besedilom: »... ki so pomembni za položaj in razvoj slovenskega naroda 
ter slovenske narodne skupnosti v zamejstvu, skrbi za pravice in interese njenih 
delovnih ljudi ter občanov na začasnem delu v tujini in za izseljence s svojega 
območja.«. 

V tej točki je opredeljen splet odnosov s tujino, ki zadevajo slovenski 
narod, slovensko narodno skupnost v zamejstvu, pravice in interese delovnih 
ljudi in občanov ter izseljencev z območja SR Slovenije. 

Ce bi V tej točki ohranili besedi »za republiko«, bi to pomenilo ponavljanje, 
hkrati pa tudi omejevanje in pogojevanje 1. točke. Formulacija brez omenjenih 
dveh besed pa je primerna tudi zaradi tega, ker postavlja skrb SR Slovenije kot 
države za svoje občane, delovne ljudi, izseljence, za slovenski narod ter slo- 
vensko narodno skupnost v zamejstvu v okviru meddržavnih odnosov z drža- 
vami, kjer živijo, oziroma v okviru odnosov z mednarodnimi organi in organi- 
zacijami, ki lahko vplivajo na njihov položaj. 

V javni razpravi je bil dan tudi predlog, naj se točka nadomesti z besedilom: 
»Socialistična republika Slovenija pri izvrševanju pravic in dolžnosti iz prejš- 
nje (1.) točke razvija zlasti tiste odnose, ki so posebej pomembni za republiko 
ali za pravice in interese njenih delovnih ljudi in občanov.«. 

Poudarjanje »zlasti tistih odnosov« ne ustreza. Vsa mednarodna politika 
republike je namreč pomembna (tako v odnosu do politike nevezanih držav, 
meddržavnih odnosov, uveljavljanja interesov v tujini itd.) in ni primerno, da 
jo vežemo zlasti na tiste odnose, ki so zanjo posebej pomembni ali ki so po- 
membni za pravice in interese njenih delovnih ljudi in občanov. 

K preostalim določbam tega amandmaja v javni razpravi ni bilo pripomb 
in predlogov in zato tudi besedilo v zvezi s temi določbami ni bilo dopolnjeno 
oziroma spremenjeno'. 

Amandma L (amandma XLIV po osnutku) 
1. točka: 
V zvezi s predlogi iz javne razprave, naj bi se amandma glede družbene 

samozaščite konkretiziral oziroma vsebinsko razširil z navedbo elementov, ki 
opredeljujejo družbeno samozaščito kot tudi njene nosilce ter njihovo odgovor- 
nost in pristojnost, je bila 1. točka nadomeščena z novim besedilom o družbeni 
samozaščiti. 

V prvem odstavku spremenjenega oziroma dopolnjenega besedila so dane 
sestavine družbene samozaščite z vsemi elementi, ki vsebinsko opredeljujejo 
pravice in dolžnosti vseh njenih nosilcev. 

Drugi odstavek spremenjenega oziroma dopolnjenega besedila ureja na- 
loge oziroma funkcije delovnih ljudi in občanov in drugih nosilcev družbene 
samozaščite pri uresničevanju družbene samozaščite. 

V tretjem odstavku spremenjenega oziroma dopolnjenega besedila pa je 
še posebej poudarjena skrb družbenopolitičnih skupnosti za učinkovit sistem 
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družbene samozaščite, ki pomeni del samoupravne dejavnosti občanov v vseh 
oblikah njihovega povezovanja in združevanja. 

K preostalim določbam tega amandmaja v javni razpravi ni bilo pripomb 
in predlogov in zato besedilo teh določb ni dopolnjeno oziroma spremenjeno. 

Amandma LI (amandma XLV po osnutku) 

V javni razpravi so v načelu podprli predlog, da se ustanovi predsedstvo 
skupščine SR Slovenije kot z ustavo določen organ. Izrazili pa so tudi pomisleke, 
predvsem ali je potrebno že v sedanji fazi sprememb uvajati predsedstvo skup- 
ščine kot ustavno kategorijo in pa zlasti, ali niso funkcije predsedstva v na- 
sprotju z našim skupščinskim sistemom. Poleg tega so bili tudi pomisleki, da 
bo z uvedbo predsedstva nejasno, kdo je odgovoren za politično-izvršilno funk- 
cijo, oziroma da bomo imeli dva politično izvršilna organa, izvršni svet in pred- 
sedstvo skupščine, kar bi slabilo odgovornost in zmanjševalo učinkovitost 
izvajanja skupščinske politike. 

K argumentom, ki so bili navedeni že ob predložitvi osnutka ustavnih 
amandmajev republiškemu zboru, naj na tem mestu damo le nekaj ugotovitev: 

Predvsem velja poudariti, da ustavno opredeljevanje predsedstva skupščine 
ni v nasprotju s skupščinskim sistemom in s potrebo njegovega nadaljnjega 
razvoja in krepitve, ampak naj predsedstvo skupščine po eni strani prispeva 
k uresničevanju vseh tistih nalog, ki jih republika prevzema glede na svoj nov 
položaj in odgovornost v smislu že sprejetih zveznih ustavnih amandmajev in 
predloženih amandmajev k republiški ustavi. Po drugi strani pa naj ustanovitev 
tega organa zagotovi potrebno usklajevanje med vsemi tistimi družbenopolitič- 
nimi in samoupravnimi faktorji v republiki, katerih naloge in dejavnost so 
nujnost in pogoj za kar najbolj učinkovito delovanje skupščine v okviru njenih 
nalog. Pri skupščinskem sistemu velja navesti še to, da nanj ne moremo 
gledati kot na kak abstrakten mehanizem, ampak je njegova naloga, da v njem 
oziroma z njim delovni ljudje in občani uresničujejo svoje interese, ter še po- 
sebej da zagotovi uresničevanje družbene politike in integracije družbe na socia- 
lističnih samoupravnih osnovah. Skupščinski sistem mora tudi zagotoviti kar 
najbolj racionalno in učnikovito usklajevanje različnih oziroma razreševanje 
protislovnih interesov, bodisi tistih, ki so posledica našega razvoja ali pa se 
kot novi pojavljajo v tekoči praksi. 

V republiki se je pokazala potreba po organu, ki bo imel potrebna po- 
oblastila in bo prevzel vso odgovornost za opravljanje usklajevalne funkcije 
glede razprave o vprašanjih splošnega političnega pomena, zlasti o temeljnih 
vprašanjih gospodarskega in družbenega razvoja, splošnega ljudskega odpora, 
mednarodnih odnosov, varstva z ustavo določenega reda, kadrovske politike in 
drugih vprašanj, ki so splošnega pomena za republiko, ki bo dajal pobudo za 
obravnavo teh vprašanj v skupščini, v izvršnem svetu, samoupravnih skupno- 
stih in organizacijah ter predlagal razpravo o teh vprašanjih v družbenopolitič- 
nih organizacijah. 

Pokazala se je potreba, da bi neposredno v skupščini na podlagi ustave 
in ne samo na podlagi poslovnika deloval organ, ki bi spremljal izvajanje 
politike, zakonov in drugih splošnih aktov republiške skupščine in bi v tej 
zvezi sporočal izvršnemu svetu tudi svoja mnenja in stališča ter lahko od njega 
zahteval, da mu poroča o vprašanjih iz svoje pristojnosti. Dalje se je pokazala 
potreba po organu, ki bi skrbel za sodelovanje republiške skupščine s predsed- 
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stvom SFRJ in drugimi organi federacije in z organi drugih republik in avto- 
nomnih pokrajin. In slednjič se je glede na nov položaj republike in njeno 
odgovornost za družbeni razvoj v njej in v vsej Socialistični federativni repu- 
bliki Jugoslaviji pokazala potreba, da se v republiki ustanovi organ, ki bi 
opravljal funkcije »šefa države«. 

Iz navedenih razlogov se predlaga ustanovitev predsedstva skupščine kot. 
ustavnega organa z nalogami, ki so v ustavi jasno opredeljene, in z odgovor- 
nostjo, ki je tudi jasno opredeljena. Predlagano predsedstvo skupščine je pre- 
hodna rešitev v času do sprejema nove republiške ustave. Predsedstvo skup- 
ščine bi v smislu predloga opravljalo funkcije koordinacije in dajanja pobud 
oziroma predlogov ter zagotavljalo, da bi skupščina lahko kar najbolj učinko- 
vito delovala. Poleg tega predsedstvo v smislu predloga predstavlja Socialistično 
republiko Slovenijo in ima pristojnosti »šefa države«, in sicer glede razglašanja 
republiških zakonov, dajanja pomilostitev, podeljevanja odlikovanj itd. 

Predsedstvo in izvršni odbor republiške konference Socialistične zveze 
delovnega ljudstva Slovenije sta v svojih stališčih o javni razpravi o osnutku 
amandmajev k ustavi SR Slovenije ugotovila, da je javna razprava opozorila, 
da »Slovenija kot država in samoupravna skupnost potrebuje organ, ki jo bo 
predstavljal kot državo in ki bo v njej kot samoupravni skupnosti zagotavljal 
usklajevanje stališč in interesov, dajal pobudo za takšno usklajevanje znotraj 
republike v odnosu do federacije ali v odnosu do drugih republik. Javna raz- 
prava je podprla tudi funkcijo predsedstva kot šefa države in njegove posebne 
naloge v primeru vojne. Nobenega dvoma ni, da gre za ustavni organ, ki je 
odgovoren skupščini. O dosedanjem predlogu, da je nekoliko razširjeno pred- 
sedstvo skupščine ustrezen organ za takšno funkcijo, so mnenja deljena. Ne- 
kateri opozarjajo, da je predsedstvo tudi v tej funkciji treba trdno vgracliti v 
republiško skupščino in postaviti obrambne mehanizme, da ne bi v sebi kon- 
centriralo prevelike oblasti in se ne bi preveč osamosvojilo. Hkrati pa se po- 
javljajo upravičene pripombe, da je sedanja rešitev kompromis, da to ni staro 
predsedstvo skupščine niti novo predsedstvo republike, za kar pravzaprav gre, 
in da je bolje takoj sprejeti dokončen predlog, kot pa čakati na novo ustavo. 
Zato bi bilo prav, da ustavna komisija še enkrat temeljito preuči, ali je bolje, 
da ostanemo pri sedanjem predlogu, ali pa že v sedanji fazi uvedemo predsed- 
stvo republike.« V zvezi z alternativo, ali ostati pri predsedstvu skupščine, 
predlaganem v osnutku, ali pa že sedaj uvesti predsedstvo republike, menimo, 
da ne kaže v sedanjem trenutku predlagati ustanovitev predsedstva republike. 
Predlog za predsedstvo republike se še ni dovolj izoblikoval, da bi ustavna 
komisija lahko analizirala nove odnose. 

Predvsem pa zahteva morebitna ustanovitev predsedstva republike nov 
skupščinski sistem, ki bo neposredneje in na ustreznejši način povezan s samo- 
upravno družbeno bazo. 

Upoštevaje navedeno, so bile na podlagi konkretnih predlogov za določene 
preformulacije napravljene nekatere spremembe, na primer: 

2. točka: 
Ker je v zvezi z drugo alineo te točke v javni razpravi prihajalo do ne- 

sporazumov, predvsem glede tolmačenja funkcije predsedstva skupščine, da 
»usklajuje stališča o vprašanjih, ki jih obravnava«, je to besedilo nadomeščeno 
s: »koordinirane razprave o teh vprašanjih«. To besedilo dejansko pomeni, da 
mora predsedstvo skupščine organizirati razpravo o vprašanjih splošnega po- 
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litičnega pomena in se dogovoriti o nadaljnjem postopku za njihovo obravnavo. 
Ta postopek pomeni samo koordinacijo, ne pa forumskega odločanja. To ne 
pomeni, da do teh zadev predsedstvo ne bi moglo imeti svojih stališč, pa tudi 
ne tega, da bi lahko odločalo namesto republiške skupščine oziroma pristojnih 
zborov. 

Sprememba besedila druge alinee te točke, da predsedstvo skupščine le 
predlaga razpravo o vprašanjih splošnega političnega pomena v družbeno- 
političnih organizacijah, pomeni, da pri družbenopolitičnih organizacijah glede 
na njihov značaj ni dana obveznost, da bi moralo priti na podlagi predloga 
predsedstva do take razprave. Pri dajanju pobude za obravnavo v skupščini, 
v izvršnem svetu, samoupravnih skupnostih in organizacijah pa je dana obvez- 
nost teh struktur, da se razprava pri njih o teh vprašanjih tudi sproži. 

V 5. alinei te točke je sedanje besedilo-: »— skrbi za sodelovanje skupščine 
SR Slovenije s federacijo, drugimi republikami in avtonomnima pokrajinama;« 
nadomeščeno z besedilom: »— skrbi za sodelovanje skupščine SR Slovenije z 
organi federacije, drugih republik in avtonomnih pokrajin;«. Pri tem namreč 
ne gre za sodelovanje republiške skupščine s samimi družbenopolitičnimi skup- 
nostmi (federacijo, republikami in avtonomnima pokrajinama), ampak z organi 
teh družbenopolitičnih skupnosti (predsedstvom SFRJ, zvezno skupščino itd. 
ter republiškimi in pokrajinskimi skupščinami ter drugimi republiškimi in 
pokrajinskimi organi). 

Glede na osnutek je ostala nespremenjena določba, da predsedstvo pred- 
laga skupščini SR Slovenije mandatorja za sestavo izvršnega sveta. Ni bilo 
mogoče sprejeti predloga, danega v javni razpravi, naj bi mandatarja za sestavo 
izvršnega sveta predlagal poleg predsedstva tudi posamezen zbor republiške 
skupščine ali skupina poslancev. Sprejem takega predloga namreč ne bi bil v 
skladu s funkcijo skupščinskih zborov in poslancev v kandidacijskem postopku 
oziroma v prehodnem volilnem postopku, ne bi bil v skladu s funkcijo pred- 
sedstva in izvršnega sveta v smislu predloženih amandmajev in ne bi bil v 
skladu z vlogo Socialistične zveze, kot je opredeljena v predloženih amandmajih. 

3. točka: 
V tej točki je v prvem odstavku sedanje besedilo: »... daje izvršnemu svetu 

mnenja in stališča . ..« nadomeščeno z besedilom: »... sporoča izvršnemu svetu 
svoja mnenja in stališča...« ter črtano besedilo: »... ter predlaga ukrepe za 
njihovo izvajanje.«, s čimer so upoštevana opozorila iz javne razprave o jasni 
opredelitvi odnosov med predsedstvom skupščine in izvršnim svetom. 

S spremenjenim besedilom je odpravljena možnost nesporazuma, da bi se 
lahko besedilo razumelo, kot da je izvršni svet podrejen predsedstvu in da mu 
predsedstvo daje »direktive« za njegovo delo oziroma da v teh medsebojnih 
odnosih izključuje skupščina. 

4. točka: 
V drugem odstavku te točke sta v tretji vrsti zaradi večje jasnosti besedila 

črtani besedi: »ter o« in je namesto tega za besedo »delu« postavljena vejica. 
V zvezi z izraženim mnenjem v javni razpravi glede tega odstavka, da 

lahko kasnejše poročanje predsedstva skupščine o njegovih že sprejetih stališčih 
postavi republiško skupščino pred izvršeno dejstvo, je treba opozoriti, da 
predsedstvo skupščine o ničemer ne odloča, ampak le poroča republiški skup- 
ščini o stališčih, ki jih je sprejelo v zvezi s koordinacijo razprave o vprašanjih 
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splošnega političnega pomena in sodelovanjem republiške skupščine z organi 
federacije, drugih republik in avtonomnih pokrajin po 2. in 5. alinei 2. točke 
tega amandmaja. 

Nekateri predlogi iz javne razprave se zavzemajo za to, da bi bilo pri 
opredelitvi odgovornosti članov predsedstva po tretjem odstavku te točke 
potrebno poleg interpelacije predvideti tudi možnost obravnavanja zaupnice 
predsedstvu skupščine. 

Menimo, da predlogi niso utemeljeni. Z institutom interpelacije je v za- 
dostni meri zagotovljena odgovornost predsedstva kot celote in njegovih po- 
sameznih članov, ker se obravnava na podlagi interpelacije lahko konča z 
odstopom oziroma z odpoklicem vseh ali posameznih članov predsedstva. Tudi 
za člane predsedstva namreč velja določba drugega odstavka 69. člena repu- 
bliške ustave, da je nosilec javne ali druge družbene funkcije osebno odgovoren 
za izvrševanje te funkcije. 

V okviru prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slovenije je bila dana 
pripomba, da manjka opredelitev dolžnosti predsedstva skupščine, da seznanja 
predsedstvo SFRJ s stališči, ki jih je sprejela republiška skupščina v zvezi z 
vprašanji, naštetimi v drugem odstavku te točke. 

Opredelitev ni potrebna, ker predsedstvo skupščine po drugem odstavku 
te točke poroča republiški skupščini o stališčih, ki jih je sprejelo v zvezi z 
vprašanji, ki jih navaja ta odstavek, po 5. alinei 2. točke tega amandmaja pa 
je predsedstvo že tako dolžno skrbeti tudi za sodelovanje republiške skupščine 
z organi federacije (med njimi je tudi predsedstvo SFRJ). Kolikor bo republiška 
skupščina sprejela določena stališča v zvezi z njegovim poročanjem o vpra- 
šanjih, ki se obravnavajo v predsedstvu SFRJ, bo lahko o tem sama neposredno 
seznanila člane predsedstva SFRJ iz republike ali predsedstvo SFRJ kot celoto, 
ali pa bo to naložila predsedstvu skupščine v skladu s citirano določbo 5. alinee 
2. točke. 

5. točka: 
Besedilo prvega odstavka, da je v sestavu predsedstva skupščine »en član 

iz vrst poslancev, ki ga izvoli skupščina SR Slovenije izmed kandidatov, ki jih 
v kandidacijskem postopku predlaga zasedanje delegatov občin v skupščini 
SR Slovenije.«, je nadomeščeno z besedilom, da gre za »enega člana, ki ga 
izvoli zasedanje delegatov občin v skupščini SR Slovenije izmed kandidatov, 
ki jih po poprej opravljenem kandidacijskem postopku predlaga Socialistična 
zveza delavnega ljudstva Slovenije.«. 

Po tej spremembi je lahko za člana predsedstva izvoljen na zasedanju dele- 
gatov občin v republiški skupščini tudi nekdo, ki ni poslanec. Določba o 
Socialistični zvezi delovnega ljudstva kot predlagatelju po poprej opravljenem 
kandidacijskem postopku ji omogoča uresničevanje njene vloge tudi pri teh 
volitvah. S tako določbo je v predloženih amandmajih tudi na enak način 
obravnavana Socialistična zveza, kadar se pojavlja kot predlagatelj v volilnem 
postopku. 

V javni razpravi so bila izražena mnenja, naj bi bil v sestav predsedstva 
skupščine vključen tudi predsednik izvršnega sveta, kar naj bi prispevalo tudi 
k odpravljanju nepotrebne dvotirnosti v delu obeh teles. 

2e v obrazložitvi osnutka ustavnih amandmajev so navedeni razlogi, zakaj 
ni predvideno, da je predsednik izvršnega sveta član predsedstva skupščine. 
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Predvsem mu tak položaj zagotavlja večjo samostojnost pri izvrševanju nalog 
izvršnega sveta, stalno sodelovanje predsedstva skupščine in izvršnega sveta, ki 
je seveda nujno, pa s tem ne bo ovirano. Sicer pa bi taka rešitev bila tudi v 
nasprotju z vlogo in funkcijami predsedstva skupščine in izvršnega sveta. 

7. točka: 
Besedilo te točke je skrajšano oziroma spremenjeno le v toliko, da kot 

ustavno kategorijo postavlja funkcijo predsednika, da v imenu predsedstva 
predstavlja republiko in opravlja druge naloge, ki so mu dane z republiško 
ustavo in poslovnikom republiške skupščine. 

8. točka: 
V javni razpravi je bilo izraženo mnenje, naj bi se ta točka črtala, ker 

imajo družbenopolitične organizacije tudi sicer pravico, da svoja mnenja in 
stališča posredujejo vsakemu organu in ne le predsedstvu skupščine. 

V besedilu tega amandmaja je ta točka ostala, ker omogoča predsedstvu 
skupščine izvrševanje njegove funkcije koordiniranja razprave o vprašanjih 
splošnega političnega pomena po 2. alinei 2. točke tega amandmaja v razmerju 
do družbenopolitičnih organizacij. Podobno razmerje je tudi v 5. točki LII. 
amandmaja v besedilu predloga v zvezi z izvršnim svetom. Iz podobnih raz- 
logov, kot so navedeni pri 2. alinei 2. točke, je v tej točki ustrezno spremenjeno 
besedilo glede odnosa med predsedstvom in družbenopolitičnimi organizacijami. 

9. točka: 
V javni razpravi so bili dani nekateri predlogi, da se v razširjeni sestav 

predsedstva skupščine med vojno vključijo še predsedniki zveze združenj bor- 
cev NOV Slovenije, zveze rezervnih vojaških starešin Slovenije, zveze vojaških 
vojnih invalidov Slovenije in skupnosti študentov Slovenije. 

Vse te organizacije so v primeru vojne vključene kot aktivni faktorji v 
splošni ljudski odpor in jih kot take obravnava tudi republiški zakon o sploš- 
nem ljudskem odporu v svojih uvodnih načelih med raznovrstnimi oblikami 
odpora vsega prebivalstva na območju SR Slovenije, kolikor bi bila naša 
republika napadena. Zato ni potrebe oziroma ni tehtnih razlogov, ki bi v voj- 
nem času narekovali vključitev še predsednikov vodstev teh organizacij v 
sestavo razširjenega predsedstva. 

10. točka: 
S tem amandmajem je nadomeščen tudi drugi odstavek II. amandmaja k 

ustavi SR Slovenije, s čimer je dopolnjena tudi ta točka, in sicer glede na to, 
da po 11. alinei 2. točke tega amandmaja predlaga predsedstvo skupščine repu- 
bliški skupščini izvolitev ali razrešitev predsednika in sodnikov ustavnega 
sodišča SR Slovenije in ne komisija za volitve in imenovanja, kot to določa 
citirani II. amandma. Pa tudi postopek izvolitve ali razrešitve sodnikov vrhov- 
nega sodišča SR Slovenije ter predsednikov in sodnikov drugih sodišč, ki jih 
voli ali razrešuje skupščina SR Slovenije, je na novo urejen v 2. točki XXIII. 
amandmaja v odnosu do drugega odstavka II. amandmaja k ustavi SR Slo- 
venije. 

K preostalim določbam tega amandmaja v javni razpravi ni bilo pripomb 
in predlogov in zato besedilo teh določb ni dopolnjeno oziroma spremenjeno. 
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Amandma Lil (amandma XLVI po osnutku) 
1. točka: 
Zaradi boljše sistematike je drugi odstavek postal tretji in tretji odstavek 

drugi. 
Sedanji drugi odstavek je dopolnjen tako, da se glasi: 
»Predsednika izvršnega sveta voli skupščina SR Slovenije na predlog pred- 

sedstva skupščine po poprej opravljenem postopku v Socialistični zvezi delov- 
nega ljudstva Slovenije .. .«. 

Pri tem je Socialistični zvezi delovnega ljudstva Slovenije omogočeno, da 
v tako imenovanem nominacijskem postopku oceni politično primernost in 
druge ustrezne kvalitete osebe, ki naj bi prišla v poštev za mandatarja za se- 
stavo izvršnega sveta pred dokončnim predlogom predsedstva skupščine za 
predsednika izvršnega sveta. 

Načelna določba četrtega odstavka o nezdružljivosti članstva v izvršnem 
svetu s poslanskim mandatom je ostala v tej točki. Sugestije iz javne razprave, 
da bi sedanji člani izvršnega sveta zadržali poslanski mandat, so upoštevane v 
okviru ureditve v besedilu predloga ustavnega zakona za izvedbo teh amand- 
majev. 

2. točka: 
V zvezi z določbo o imuniteti v tej točki je bilo v javni razpravi izraženo 

mnenje, da taka rešitev glede na drugačno sestavo izvršnega sveta ni spre- 
jemljiva, ker bi to zamegljevalo osebno odgovornost članov, zlasti pa takih, ki 
bodo določeni za republiške sekretarje s tem, naj bi bila nelogična tudi določba 
o tem, da izvršni svet sam odloča o imuniteti svojih članov. 

V zvezi s tem je treba omeniti, da smiselna uporaba določb 182. člena 
republiške ustave glede imunitete članov izvršnega sveta ne prizadene njihove 
odgovornosti. Do sedaj so za člane izvršnega sveta neposredno veljale določbe 
tega člena, ker so bili hkrati poslanci. Zato pa je treba za člane izvršnega sveta 
v novi sestavi dovoliti smiselno uporabo tega člena glede na to, da jim bo po 
določbi zadnjega odstavka 1. točke tega amandmaja prenehal poslanski mandat, 
če bodo izvoljeni izmed poslancev republiške skupščine. 

4. točka: 
Besedilo te točke je zaradi jasnosti dopolnjeno še z navedbo 1. in 2. točke 

XLIII. amandmaja po besedilu predloga. 

5. točka: 
Iz istih razlogov kot pri 8. točki LI. amandmaja v besedilu predloga (pri 

predsedstvu skupščine) je besedilo te točke dopolnjeno še glede odnosa med 
izvršnim svetom in družbenopolitičnimi organizacijami. 

6. točka: 
Predlog, izražen v okviru prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slo- 

venije, naj bi izvršni svet o vprašanjih iz svoje pristojnosti poročal ne le pred- 
sedstvu skupščine, ampak republiški skupščini v celoti, je že zajet v 3. točki 
tega amandmaja, po kateri je izvršni svet odgovoren skupščini za izvajanje 
politike in zakonov ter drugih njenih splošnih aktov. Ta odnos vključuje tudi 
poročanje. 

K preostalim določbam tega amandmaja v javni razpravi ni bilo pripomb 
in predlogov in zato besedilo teh določb ni dopolnjeno oziroma spremenjeno. 
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Amandma LIH (amandma XLVII po osnutku) 

Vse sugestije v zvezi s tem amandmajem, izražene v javni razpravi, in 
sicer, da bo ustavni zakon za izvedbo teh amandmajev vsebinsko obsežnejši 
zaradi številnih sprememb, začrtanih v teh amandmajih, in da bodo njegove 
določbe zagotavljale konkretna napotila za prehod na novo pravno stanje, kot 
tudi, da se po sprejemu teh ustavnih amandmajev kar najhitreje pristopi k 
usklajevanju republiške zakonodaje z republiško ustavo in temi amandmaji, 
so upoštevane v besedilu predloga ustavnega zakona za izvedbo teh amand- 
majev oziroma v njegovih določbah. 

Predlogov za spremembe in dopolnitve besedila tega amandmaja v javni 
razpravi ni bilo. 

PREDLOG USTAVNEGA ZAKONA 

za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije 

I. Uporaba ustavnih amandmajev 

1. člen 

Ustavni amandmaji k ustavi SR Slovenije XXV do Lil (v nadaljnjem be- 
sedilu: »ustavni amandmaji«) se uporabljajo od dneva, ko jih razglasi repu- 
bliški zbor skupščine SR Slovenije, če ni glede uporabe posameznih njihovih 
določb v tem zakonu drugače določeno. 

2. člen 

Z dnem, ko republiški zbor skupščine SR Slovenije razglasi ustavne amand- 
maje, prenehajo veljati določbe republiških zakonov, ki so v nasprotju z 
določbami amandmajev XXVII in XXIX o pravicah delovnih ljudi do organi- 
ziranja temeljnih organizacij združenega dela, do pridobivanja in delitve 
dohodka in do sredstev družbene reprodukcije ter o pravici temeljnih organi- 
zacij združenega dela do njihovega združevanja. 

Do uskladitve republiških zakonov s 1. in 2. točko amandmaja XXVIII 
ostanejo v veljavi tiste določbe republiških zakonov, ki na poseben način urejajo 
ustanavljanje, organizacijo in izločanje organizacij združenega dela, splošne 
pogoje in način poslovanja, pridobivanja in delitve dohodka oziroma razpore- 
janje določenega dela dohodka ter obvezno združevanje sredstev družbene 
reprodukcije v delovnih organizacijah, ki opravljajo dejavnosti posebnega 
družbenega pomena. 

3. člen 

Obstoječi republiški zakoni in drugi predpisi ostanejo v veljavi, kolikor 
ta zakon ne določa drugače. 

Določbe zakonov in drugih predpisov iz prvega odstavka tega člena, ki 
niso v skladu z ustavnimi amandmaji, se morajo uskladiti z njimi v roku, ki 
ga določa ta zakon. 

si 
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4. člen 

Republiški zakoni, ki urejajo vprašanja, določena v 4. točki amandmaja 
XLIII, ostanejo v veljavi, dokler ne bodo sprejeti ustrezni družbeni dogovori 
oziroma dokler zakoni ne bodo usklajeni z ustavnimi amandmaji v rokih, 
določenih s tem zakonom. 

5. člen 

Resolucije, sklepi in priporočila, ki jih je sprejela skupščina SR Slovenije, 
se uporabljajo v skladu z ustavnimi amandmaji. 

6. člen 

Pooblastila za izvrševanje zveznih zakonov, dana zveznim upravnim orga- 
nom, ki so prenehala veljati z dnem uveljavitve ustavnega zakona za izvedbo 
ustavnih amandmajev XX do XLI k ustavi SFRJ, so na območju SR Slovenije 
prešla na ustrezne republiške upravne organe z uveljavitvijo zakona o pristoj- 
nosti republiških upravnih organov za izvrševanje pooblastil zveznih upravnih 
organov, ki prenehajo veljati z uveljavitvijo amandmajev od XX do XLII 
k ustavi SFRJ, o pristojnosti ustavnega sodišča SR Slovenije in podaljšanju 
veljavnosti nekaterih zveznih predpisov (Uradni list SRS, št. 24/71). 

Republiški upravni organi so od dneva uveljavitve ustavnih amandmajev 
XX do XLII k ustavi SFRJ dalje neposredno odgovorni za izvrševanje vseh 
zveznih zakonov in drugih zveznih predpisov, za katerih izvrševanje je po 
določbah ustavnih amandmajev prenehala neposredna odgovornost zveznih 
upravnih organov. 

7. člen 

Ustavno sodišče SR Slovenije je v skladu z zakonom o pristojnosti repu- 
bliških upravnih organov za izvrševanje pooblastil zveznih upravnih organov, 
ki prenehajo veljati z uveljavitvijo amandmajev od XX do XLII k ustavi 
SFRJ, o pristojnosti ustavnega sodišča SR Slovenije in podaljšanju veljavnosti 
nekaterih zveznih predpisov (Uradni list SRS* št. 24/71) od dneva uveljavitve 
amandmajev XX do XLII k ustavi SFRJ dalje pristojno presojati tudi skladnost 
predpisov in drugih splošnih aktov z zveznimi zakoni in drugimi predpisi, ki 
urejajo odnose, katerih ureditev spada po ustavnih amandmajih v republiško 
pristojnost. 

II. Republiški organi 

8. člen 

Zasedanje delegatov občin v skupščini SR Slovenije izvoli člana predsedstva 
skupščine SR Slovenije na predlog republiške konference Socialistične zveze 
delovnega ljudstva najpozneje v 30 dneh po razglasitvi ustavnih amandmajev. 

9. člen 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije nadaljuje delo do izvolitve novega 
izvršnega sveta. 

Nov izvršni svet skupščine SR Slovenije se izvoli in konstituira skladno 
z amandmajem Lil v 30 dneh po razglasitvi ustavnih amandmajev. 
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Poslanci skupščine SR Slovenije, ki so po prejšnjem odstavku izvoljeni za 
predsednika ali za člane izvršnega sveta, lahko obdržijo sedanji poslanski 
mandat do njegovega izteka. 

III. Veljavnost nekaterih zveznih zakonov in zveznih predpisov 
na območju SR Slovenije 

10. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, nehajo veljati v SR Sloveniji naslednji 
zvezni zakoni: 

1. temeljni zakon o pridobivanju lastninske pravice na kmetijskih pri- 
pravah in o uporabi kmetijskih priprav po občanih (Uradni list SFRJ, št. 7/67); 

2. temeljni zakon o prispevkih in davkih občanov (Uradni list SFRJ, št 
13/70 in 25/70); 

3. temeljni zakon o financiranju družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list 
SFRJ, št. 31/64, 28/66, 1/67, 54/67, 30/68, 56/69, 32/70, 60/70 in 15/71); 

4. zakon o skupnem skladu rizika pomorskih ladjarskih podjetij preko- 
morske plovbe (Uradni list FLRJ, št. 53/62 in SFRJ, št. 50/68); 

5. temeljni zakon o filmskem prispevku (Uradni list SFRJ, št. 30/68); 

11. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati določbe v tem členu 
navedenih zveznih zakonov, razen naslednjih določb, ki se do izdaje ustreznih 
republiških predpisov uporabljajo še naprej kot določbe republiških zakonov 
in bodo usklajene z ustavnimi amandmaji najpozneje do 31. decembra 1972: 

1. Določbe 7., 8. člena, 17. do 19. člena, 21. do 26. člena, 30. člena, prvega 
odstavka 36. a člena, 46. člena, 52. do 54. a člena, 72. člena, 98. do 108. člena 
in 111. člena temeljnega zakona o zavodih (Uradni list SFRJ, št. 5/65, 50/68, 
55/69). 

2. Določbe 4. do 6. člena, 15. do 17. člena, 19. člena, drugega in četrtega 
odstavka 21.- člena, 23., 24., člena, 27. člena in 33. člena zakona o kmetijskem 
zemljiškem skladu družbene lastnine in o dodeljevanju zemlje kmetijskim 
organizacijam (Uradni list FLRJ, št. 22/53 in SFRJ, št. 10/65). 

3. Določba prvega odstavka 13. člena s tem, da se v njej črta besedilo 
»najdalj pa do 31. decembra 1971«, in 14. člen temeljnega zakona o usmerjanju 
in izdvajanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo (Uradni list SFRJ, št. 60/70). 

4. Določbe 1., 8. in 10. člena temeljnega zakona o pošiljanju tiskov dolo- 
čenim zavodom (Uradni list SFRJ, št. 15/65). 

5. Določbe 107. do 121. člena, 126. in 127. člena, 130. in 131. člena, 132. do 
136. člena, 138. do 145. člena, 163. do 171. člena in 185. člena temeljnega zakona 
o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja (Uradni list SFRJ, št. 
24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67, 15/71). 

6. Določba 1. člena temeljnega zakona o obveznem sprejemanju priprav- 
nikov v delovnih organizacijah (Uradni list SFRJ, št. 54/67, 2/68 in 26/68). 

12. člen 

Do izdaje ustreznega republiškega zakona se v SR Sloveniji uporabljajo 
kot določbe republiškega zakona naslednje določbe temeljnega zakona o pod- 

81» 
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jetjih (Uradni list SFRJ, št. 17/65, 31/67, 48/68, 55/69 in 15/71) ki bodo usklajene 
z ustavnimi amandmaji najpozneje do 31. decembra 1972: členi 90 do 94, 
116. člen, peti do sedmi odstavek 153. člena in 262. člen; kot določba repu- 
bliškega zakona pa začne zopet veljati 131. člen temeljnega zakona o podjetjih. 

13. člen 

Do izdaje ustreznih republiških zakonov se v SR Sloveniji uporabljajo kot 
republiški zakoni naslednji zvezni zakoni, ki bodo usklajeni z ustavnimi amand- 
maji najpozneje do 31. decembra 1972: 

1. temeljni zakon o elektrogospodarstvu (Uradni list SFRJ, št. 17/65, 
9/68 in 50/68); 

2. zakon o organizaciji jugoslovanskih železnic (Uradni list SFRJ, št. 
5/66, 50/68, 55/68 in 10/70); 

3. zakon o amortizaciji osnovnih sredstev delovnih organizacij (Uradni 
list SFRJ, št. 29/66, 30/68, 50/68, 17/69, 20/69 in 42/69); 

4. zakon o stopnjah amortizacije osnovnih sredstev delovnih organizacij 
(Uradni list SFRJ, št. 52/66, 40/68, 50/68, 8/69 in 42/69); 

5. temeljni zakon o javnih cestah (Uradni list SFRJ, št. 27/65, 7/67, 10/67 
in 10/70); 

6. temeljni zakon o organizaciji in financiranju zaposlovanja (Uradni list 
SFRJ, št. 15/65, 23/65, 51/65, 47/66, 55/69 in 9/70); 

7. temeljni zakon o prometnem davku od nepremičnin in pravic (Uradni 
list SFRJ, št. 12/65 in 32/68); 

8. temeljni zakon o sredstvih za delo upravnih organov (Uradni list SFRJ, 
št. 46/64, 57/65 in 1/67); 

9. temeljni zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list SFRJ, 
št. 52/64); 

10. zakon o obveznem zajemanju nevarnosti potresa v posameznih vrstah 
zavarovanj (Uradni list SFRJ, št. 7/67 in 20/69); 

11. zakon o volilnih imenikih (Uradni list SFRJ, št. 5/65 in 8/69); 
12. temeljni zakon o pravosodnem izpitu (Uradni list SFRJ, št. 15/67); 
13. zakon o poslovanju gospodarskih enot kazenskih poboljševalnih zavodov 

(Uradni list SFRJ, št. 50/69); 
14. temeljni zakon o sanitarni inšpekciji (Uradni list SFRJ, št. 10/65); 
15. temeljni zakon o tržni inšpekciji (Uradni list SFRJ, št. 12/65 in 30/68); 
16. temeljni zakon o sodnih taksah (Uradni list FLRJ, št. 16/60 in SFRJ, 

št. 10/65 in 8/69); 
17. temeljni zakon o upravnih taksah (Uradni list SFRJ, št. 14/65, 11/66, 

54/67, 51/68 in 52/69); 
18. temeljni zakon o komunalnih taksah (Uradni list SFRJ, št. 52/64); 
19. temeljni zakon o tisku in o drugih oblikah informacij (Uradni list 

FLRJ, št. 45/60 in SFRJ, št. 15/65); 
20. temeljni zakon o časopisnih podjetjih in časopisnih zavodih (Uradni 

list FLRJ, št. 29/56 in SFRJ, št. 15/65); 
21. temeljni zakon o filmu (Uradni list FLRJ, št. 30/62 in SFRJ, št. 11/65); 
22. temeljni zakon o založniških podjetjih in založniških zavodih (Uradni 

list FLRJ, št. 44/59 in SFRJ, št. 15/65); 
23. temeljni zakon o radiodifuznih zavodih (Uradni list SFRJ, št. 15/65); 
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24. zakon o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval (Uradni 
list SFRJ, št. 12/67); 

25. zakon o strokovnih naslovih in akademskih stopnjah (Uradni list SFRJ, 
št. 13/63); 

26. zakon o pokopališčih borcev (Uradni list FLRJ, št. 52/61 in SFRJ, št. 
9/65); 

27. zakon o določanju stavbnega zemljišča v mestih in naseljih mestnega 
značaja (Uradni list SFRJ, št. 5/68 in 20/69); 

28. zakon o stanovanjskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 11/66 in 32/68); 
29. temeljni zakon o ugotovitvi vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in 

poslovnih prostorov (Uradni list SFRJ, št. 34/65); 
30. zakon o poslovnih stavbah in prostorih (Uradni list SFRJ, št. 43/65 in 

57/65); 
31. temeljni zakon o graditvi investicijskih objektov (Uradni list SFRJ, št. 

20/67, 24/67, 25/68, 30/68, 55/69, 60/70 in 24/71); 
32. temeljni zakon o gospodarskem poslovanju (gospodarjenju) s stanovanj- 

skimi hišami v družbeni lastnini (Uradni list SFRJ, št. 35/65 in 50/68); 
33. temeljni zakon o prispevku od sredstev skupne porabe (Uradni list 

SFRJ, št. 54/67, 24/68 in 50/68); 
34. temeljni zakon o prekrških (Uradni list SFRJ, št. 26/65, 57/65, 15/67 in 

15/71); 
35. zakon o overovitvi podpisov, pisave in prepisov (Uradni list SFRJ, 

št. 105/47, 50/49 in SFRJ, št. 16/65 in 7/67); 
36. temeljni zakon o gozdovih (Uradni list SFRJ, št. 26/65); 
37. temeljni zakon o obrtnih in drugih določenih vrstah zadrug (Uradni 

list SFRJ, št. 16/65); 
38. temeljni zakon o kmetijskih zadrugah (Uradni list SFRJ, št. 13/65 in 

7/67); 
39. temeljni zakon o vodah (Uradni list SFRJ, št. 13/65, 5/66, 50/68 in 

60/70); 
40. temeljni zakon o prispevku za uporabo mestnega zemljišča (Uradni 

list SFRJ, št. 51/67 in 11/69); 
41. temeljni zakon o minimalnem osebnem dohodku delavcev (Uradni list 

SFRJ, št. 6/65, 26/68, 51/68, 60/70 in 7/71); 
V SR Sloveniji se uporabljajo kot določbe republiških zakonov določbe 

naslednjih zveznih zakonov, ki bodo usklajene z ustavnimi amandmaji do roka, 
navedenega v prvem odstavku tega člena, razen posameznih določb, ki prene- 
hajo veljati: 

1. temeljni zakon o izkoriščanju kmetijskega zemljišča (Uradni list SFRJ, 
št. 25/65, 12/67 in 14/70), razen določb četrtega odstavka 1. člena, 3. do 5. člena, 
12., 13., 15. do 33. člena, 70. do 82. člena, 83. člena glede zakupa, 84. do 92. člena, 
100. člena glede zakupa, 103., 104. člena, prve do tretje in pete do devete točke 
105. člena, 106. do 109. člena, 111., 112. člena in 114. do 116. člena; 

2. temeljni zakon o gostinski dejavnosti (Uradni Ust SFRJ, št. 8/65, 15/68 
in 30/68), razen določb 3. člena, 36. do 41. člena, 49. a in 49. b člena; 

3. temeljni zakon o izmeritvi zemljišč in zemljiškem katastru (Uradni list 
SFRJ, št. 15/65), razen določb 1. do 3. člena, tretjega in četrtega odstavka 4. 
člena, 5. člena, 6. člena, 11. člena, prvega odstavka in drugega odstavka 13. 
člena, 14. do 16. člena ter 19. do 23. člena. 
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4. temeljni zakon o organizaciji prevoza z motornimi vozili v cestnem 
prometu (Uradni list SFRJ, št. 27/65 in 30/68), razen določbe 24. a člena. 

14. člen 

Do izdaje ustreznih republiških zakonov se v Socialistični republiki Slo- 
veniji uporabljajo kot republiški zakoni naslednji zvezni zakoni* ki bodo uskla- 
jeni z ustavnimi amandmaji najpozneje do 31. decembra 1973; 

1. zakon o razlastitvi (Uradni list SFRJ, št. 11/68, 30/68 in 32/70); 
2. temeljni zakon o stanovanjskih zadrugah (Uradni list SFRJ, št. 1/68 

in 50/68); 
3. temeljni zakon o rudarstvu (Uradni list SFRJ, št. 9/66); 
4. temeljni zakon o kakovosti in kontroli umetnih gnojil (Uradni list 

SFRJ, št. 18/64); 
5. temeljni zakon o izkoriščanju luk in pristanišč (Uradni list SFRJ, št. 

2/68); 
6. temeljni zakon o izkoriščanju javnih letališč (Uradni list SFRJ, št. 

12/64); 
7. temeljni zakon o morskem ribištvu (Uradni list SFRJ, št. 10/65, 35/65 

in 7/71); 
8. zakon o pomorski pilotaži (Uradni list SFRJ, št. 14/65); 
9. temeljni zakon o igrah na srečo (Uradni list FLRJ, št. 22/62 in SFRJ, 

št. 16/65); 
10. temeljni zakon o davku na dobitke od iger na srečo (Uradni list SFRJ, 

št. 52/64); 
11. temeljni zakon o zdravstvenem nadzorstvu nad člani posadke ladij 

jugoslovanske trgovske mornarice (Uradni list SFRJ, št. 9/65 in 48/68); 
12. zakon o nabavljanju, posesti in nošenju orožja (Uradni list SFRJ, št. 

52/67); 
13. temeljni zakon o društvih (Uradni list SFRJ, št. 16/65); 
14. temeljni zakon o javnih shodih (Uradni list SFRJ, št. 16/65); 
15. temeljni zakon o evidenci stalnega in začasnega prebivališča občanov 

(Uradni list SFRJ, št. 8/65); 
16. zakon o preizkušanju in žigosanju oziroma zaznamovanju ročnega 

strelnega orožja in streliva (Uradni list SFRJ, št. 20/69); 
17. temeljni zakon o zakonski zvezi (Uradni list SFRJ, št. 28/65); 
18. temeljni zakon o posvojitvi (Uradni list FLRJ, št. 30/47, 24/52 in SFRJ, 

št. 10/65); 
19. temeljni zakon o skrbništvu (Uradni list SFRJ, št, 16/65); 
20. temeljni zakon o razmerjih med starši in otroki (Uradni list FLRJ, 

št. 104/47, 11/51, 53/56, 4/57 in SFRJ, št. 10/65); 
21. zakon o dedovanju (Uradni list SFRJ, št. 42/65 in 47/65); 
22. zakon o osebnem imenu (Uradni list, št. 8/65); 
23. temeljni zakon o varstvu kulturnih spomenikov (Uradni list SFRJ, št. 

12/65); 
24. temeljni zakon o varstvu zraka pred onesnaženjem (Uradni list SFRJ, 

št. 30/65); 
25. zakon o vknjižbi nepremičnin, v družbeni lastnini (Uradni list SFRJ, 

št. 12/65); 
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26. temeljni zakon o tobaku (Uradni list SFRJ, št. 11/65 in 25/70); 
27. temeljni zakon o semenu (Uradni list SFRJ, št. 13/65 in 24/65); 
28. temeljni zakon o 1 sadilnem materialu (Uradni list SFRJ, št. 40/66); 
29. temeljni zakon o vinu (Uradni list SFRJ, št. 27/65); 
30. temeljni zakon o lovstvu (Uradni list SFRJ, št. 16/65 in 23/65); 
31. temeljni zakon o pravnem položaju verskih skupnosti (Uradni list 

FLRJ, št. 22/53 in SFRJ, št. 10/65). 
15. člen 

Določbe o prenehanju veljavnosti zveznih zakonov oziroma njihovih določb 
po 10., 11., 13. in 14. členu tega zakona se ne nanašajo na tiste določbe zveznih 
zakonov, ki po drugem in tretjem odstavku 16. člena ustavnega zakona za 
izvedbo ustavnih amandmajev XX do XLI k ustavi SFRJ ostanejo v veljavi 
kot določbe zveznih zakonov. 

16. člen 

Izvršilni predpisi, ki so jih na podlagi zveznih zakonov iz 11., 12., 13. in 
14. člena tega zakona izdali zvezni organi,, se še naprej uporabljajo kot repu- 
bliški predpisi, dokler republiški organi ne izdajo ustreznih novih predpisov. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka prenehajo veljati z dnem, ko 
začne veljati ta zakon, tile zvezni izvršilni predpisi: 

1. uredba o ustanavljanju in delu šolskih kuhinj (Uradni list FLRJ, št. 
106/49); 

2. navodilo o delu in preskrbi šolskih kuhinj (Uradni list FLRJ, št. 12/50); 
3. pravilnik O strokovni izobrazbi in o drugih pogojih, ki jih morajo 

izpolnjevati vodnogospodarski inšpektorji (Uradni list SFRJ, št. 56/65); 
4. uredba o hrambi in uporabi podatkov izmeritve in zemljiškega katastra 

(Uradni list SFRJ, št. 29/69); 
5. pravilnik o dajanju izmeritvenih podatkov na vpogled in o načinu in 

postopku za njihovo uporabo (Uradni list SFRJ, št. 28/68); 
6. pravilnik o razgrnitvi podatkov izmeritve in katastrske klasifikacije 

zemljišč (Uradni list SFRJ, št. 47/69); 
7. pravilnik o metodah in načinu dela pri izmeritvi podzemnih instalacij 

in objektov (Uradni list SFRJ, št. 48/65); 
8. navodilo o načinu dela na listu načrta, na katerem so dimenzije spre- 

menjene (Uradni list SFRJ, št. 9/70); 
9. pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastrskega operata (Uradni list 

SFRJ, št. 11/70). 
Do roka, določenega v prvem odstavku, se uporabljajo kot republiški 

predpisi naslednji izvršilni predpisi zveznih organov, razen posameznih določb, 
ki prenehajo veljati: 

1. uredba o izdelavi izmeritve in zemljiškega katastra ter o njunem vzdr- 
ževanju (Uradni list SFRJ, št. 44/67), razen določb 1. člena, 21. člena, 22. člena, 
drugega stavka prvega odstavka 28. člena, 41. člena in 42. člena; 

2. pravilnik o katastrski klasifikaciji in bonitiranju zemljišč (Uradni list 
SFRJ, št. 37/69), razen določb 48. do 54. člena; 

3. pravilnik o tehničnih predpisih za izdelavo izvirnikov načrtov in za 
določanje površin parcel pri izmeritvi zemljišč (Uradni list SFRJ, št. 8/70), razen 
določb: prvega odstavka 3. člena, prvega do tretjega odstavka 4. člena, drugega 
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odstavka 5. člena, šestega do osmega odstavka 9. člena, tretjega odstavka 
11. člena, drugega do devetega odstavka 12. člena, 13. člena, četrtega odstavka 
22. člena, 24. do 28. člena, 39. člena, 41. člena, 60. do 62. člena ter prilog 1. do 27. 

17. člen 

Kot republiški predpisi se še nadalje uporabljajo izvršilni predpisi, izdani 
na podlagi zakonov iz druge in tretje točke 10. člena tega zakona: 

1. navodilo o tem, kako se vodi evidenca o izvrševanju proračuna ter kako 
in v katerih tokih se pošiljajo poročila o izvrševanju proračuna (Uradni list 
SFRJ, št. 49/67, 47/68, 47/69, 11/70 in 11/71); 

2. navodilo o sestavljanju zaključnih računov, proračunov družbenopoli- 
tičnih skupnosti (Uradni list SFRJ, št. 4/70 in 2/71); 

3. navodilo o izkazovanju dohodkov in njihovem razporejanju v proračunu 
družbenopolitične skupnosti (Uradni list SFRJ, št. 46/67, 47/68, 47/69 in 11/71); 

4. pravilnik o sestavljanju zaključnih računov skladov in sredstev za 
gospodarske investicije družbenopolitičnih skupnosti za leto 1969 (Uradni list 
SFRJ, št. 6/70 in 9/71); 

5. odredba o vplačevanju dohodkov družbenopolitičnih skupnosti in druž- 
benih skladov (Uradni list SFRJ, št. 55/68, 56/69, 4/70, 24/70 in 49/70); 

6. pravilnik o obračunavanju in plačevanju prispevka iz osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja, prispevka za izobraževanje, prispevka za neposredno 
otroško varstvo in otroški dodatek in prispevka za zaposlovanje (Uradni list 
SFRJ, št. 22/67, 26/68, 29/68, 10/70, 27/70 in 29/70); 

7. odlok o načinu evidentiranja in pogojih za izplačevanje dohodkov, ki jih 
občanom izplačujejo državni organi ter delovne in druge organizacije (Uradni 
list SFRJ, št. 50/64); 

8. odredba o načinu evidentiranja računov zavezancev za prispevek in 
davek in o pobiranju zapadlih prispevkov in davkov (Uradni list SFRJ, št. 
40/68); 

9. odredba o pogojih, ob katerih morajo občani odpreti žiro račun in o 
načinu uporabe sredstev s tega računa (Uradni list SFRJ, št. 1/65, 12/67 in 
13/69); 

10. odlok o kategoriji in zavezancev za prispevek in davek, ki niso dolžni 
evidentirati računov (Uradni list SFRJ, št. 40/68); 

11. odredba o znesku tuje valute, iz katerega se ne plačuje prispevek iz 
osebnega dohodka iz delovnega razmerja (Uradni list SFRJ, št. 9/65, 20/65, 
48/65 in 15/67); 

12. odlok o denarnih prejemkih, ki se štejejo za osebni dohodek, iz katerega 
se plačuje prispevek iz delovnega razmerja in o denarnih prejemkih, ki po- 
menijo povračilo dejanskih stroškov (Uradni list SFRJ, št. 51/64). 

IV. Razveljavitev in uskladitev republiških zakonov 

18. člen 

Z dnem razglasitve ustavnih amandmajev prenehajo veljati tile republiški 
zakoni: 

1. zakon o uporabi osebnih avtomobilov v družbeni lastnini (Uradni list 
SR Slovenije, št. 21/64); 
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2. zakon o mestih, ki so razdeljena na občine (Uradni list SRS, št. 11/64 
in 36/65 in 5/69). 

19. člen 

Do 31. decembra 1972 se morajo uskladiti z ustavnimi amandmaji tile 
republiški zakoni: 

a) 

1. zakon o skupnosti otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik 
otroškega varstva v SR Slovenij (Uradni list SRS, št. 43/67); 

2. zakon o kulturnih skupnostih (Uradni list SRS, št, 46/70); 
3. zakon o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobra- 

ževanja v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 8/69); 
4. zakon o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča (Uradni list SRS, 

št. 42/66 in 20/71); 
5. zakon o prispevku za uporabo mestnega zemljišča (Uradni list SRS, 

št. 42/66, 40/67 in 20/71); 
6. zakon o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno 

dejavnost posebnega družbenega pomena (Uradni list SRS, št. 16/67); 
7. zakon o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 11/65); 
8. zakon o prisilni upravi v zavodih (TJradni list SRS, št. 21/70); 
9. zakon o socialnih zavodih (Uradni list SRS, št. 4/71); 

10. zakon o poravnalnih svetih (Uradni list SRS, št. 35/67); 
11. zakon o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67); 
12. zakon o urejanju in vzdrževanju zelenih površin v naseljih (Uradni 

list SRS, št. 11/65); 
13. zakon o pravicah in dolžnostih stanovalcev pri upravljanju stano- 

vanjskih hiš (Uradni list SRS, št. 36/65); 

b) 

1. zakon o obrtnih nabavno prodajnih zadrugah (Uradni list SRS, št. 
47/69); 

2. zakon o revalorizaciji, koeficientih in osnovi za revalorizacijo sredstev 
določenih delovnih organizacij določenih področij (Uradni list SRS, št. 11/69); 

3. zakon o stopnjah amortizacije osnovnih sredstev delovnih organizacij 
določenih področij (Uradni list SRS, št. 11/69); 

4. zakon o uporabi amortizacijskih sredstev delovnih organizacij dolo- 
čenih področij (Uradni list SRS, št. 42/66 in 11/69); 

5. zakon o obveznem združevanju dela amortizacijskih sredstev izobraže- 
valnih zavodov v skladu izobraževalnih skupnosti (Uradni list SRS, št. 40/69); 

6. zakon o minimalnem osebnem dohodku delavcev (Uradni list SRS, št. 
26/70); 

7. zakon o obveznem sprejemanju pripravnikov in urejanju pripravniške 
dobe (Uradni list SRS, št. 40/68); 

8. zakon o delu na domu (Uradni list LRS, št. 30/61); 
9. zakon o organizaciji in financiranju zaposlovanja (Uradni list SRS, št. 

36/65); 
10. zakon o denarnem nadomestilu delavcev med začasno brezposelnostjo 

(Uradni list SRS, št. 1/71); 
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11. zakon o gozdovih (Uradni list SRS, št. 30/65, 14/68, 24/70 in 46/70); 
12. zakon o organizaciji tržne inšpekcije v SR Sloveniji (Uradni list SRS, 

št. 12/70); 
13. zakon o zasebnem gostinstvu (Uradni list SRS, št. 11/65); 
14. zakon o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov (Uradni list SRS, 

št. 5/64 in 12/70); 
15. zakon o vodah (Uradni list SRS, št. 22/66 in 12/69); 
16. zakon o geodetski službi (Uradni list SRS, št. 21/70); 
17. zakon o katastru komunalnih naprav (Uradni list SRS, št. 27/68); 
18. zakon o javnih cestah v SR Sloveniji (Uradni list LRS, št. 39/62 in 

SRS, št. 12/67); 
19. zakon o cestnem skladu SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 8/65, 30/65 

in 12/67); 
20. zakon o delitvi sredstev za ceste v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 

12/67); 
21. zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 17/71); 
22. zakon o organizaciji cestnega prevoza z motornimi vozili (Uradni list 

SRS, št. 4/71); 
23. zakon o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih (Uradni 

list SRS, št. 20/65); 
24. zakon o financiranju družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list SRS, 

št. 36/64, 43/67, 40/68 in 43/70); 
25. zakon o prispevkih in davkih občanov (Uradni list SRS, št. 7/69, 40/69, 

26/70 in 46/70); 
26. zakon o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe (Uradni list 

SRS, št. 40/68 in 12/69); 
27. zakon o republiškem davku od prometa blaga na drobno (Uradni list 

SRS, št. 46/70); 
28. zakon o prometnem davku od nepremičnin (Uradni list SRS, št. 22/65, 

40/68 in 46/70); 
29. zakon o republiških upravnih taksah (Uradni list SRS, št. 13/69 in 

46/70); 
30. zakon o taksah na proizvajalne priprave (Uradni list SRS, št. 17/64); 
31. zakon o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65 in 7/70); 
32. zakon o republiških sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 13/69); 
33. zakon o prekrških zoper javni red in mir (Uradni list LRS, št. 38/59 

in Uradni list SRS, št. 40/71); 
34. zakon o pravosodnem izpitu (Uradni list SRS, št. 11/69); 
35. zakon o pomilostitvah v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 32/64); 
36. zakon o sanitarni inšpekciji (Uradni list SRS, št 24/67); 
37. zakon o arhivskem gradivu in arhivih (Uradni list SRS, št. 4/66); 
38. zakon o filmskem prispevku (Uradni list SRS, št. 46/70); 
39. zakon o združevanju sredstev proizvodnih in proizvodno-prenosnih 

elektrogospodarskih podjetij za financiranje elektroenergetskih objektov (Urad- 
ni list SRS, št. 28/71); 

40. zakon o združevanju sredstev uporabnikov družbenih sredstev za fi- 
nanciranje elektroenegetskih objektov (Uradni list SRS, št. 28/71); 

41. zakon o prispevku odjemalcev električne energije na nizki napetosti 
za financiranje energetskih objektov (Uradni list SRS, št. 28/71); 
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42. zakon o združevanju sredstev odjemalcev električne energije na visoki 
napetosti za financiranje elektroenergetskih objektov (Uradni list SRS, št. 
28/71); 

43. zakon o knjigovodstvu delovnih organizacij, ki opravljajo dejavnosti 
družbenih služb (Uradni list SRS, št. 39/70); 

44. zakon o organih za opravljanje določenih zadev s področja železnic 
v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 31/65); 

45. zakon o upravljanju določenih zadev s področja RTV v SR Sloveniji 
(Uradni list SRS, št. 33/65); 

46. zakon o sredstvih SR Slovenije za izravnavanje v gospodarstvu in za 
pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti (Uradni list SRS, št. 46/70); 

47. zakon o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 13/67); 
48. zakon o nostrifikaciji v tujini pridobljenih spričeval (Uradni list SRS, 

št. 26/70); 
49. zakon o ureditvi določenih vprašanj radijskega prometa (Uradni list 

SRS, št. 21/70); 
50. zakon o ureditvi določenih vprašanj s področja graditve investicijskih 

objektov (Uradni list SRS, št. 10/68); 
51. zakon o obveznem pošiljanju tiskov (Uradni list SRS, št. 21/71); 
52. zakon o strokovnih naslovih (Uradni list SRS, št. 21/71); 
53. zakon o organizaciji izvrševanja kazenskih sankcij (Uradni list SRS, 

št. 39/70); 
54. zakon o opravljanju javnega prevoza z motornimi vozili v lasti za- 

sebnikov (Uradni list SRS, št. 7/64);' 
55. zakon o komasaciji kmetijskih zemljišč (Uradni list SRS, št. 35/63); 
56. zakon o hidromelioracijskih sistemih in izkoriščanju kmetijskega zem- 

jišča na območju hidromelioracijskih sistemov (Uradni list LRS, št. 17/60 in 
SRS, št. 10/65); 

57. zakon o' raziskovalni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 26/70 in 30/70); 
58. zakon o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev (Uradni 

list SRS, št. 46/70); 
59. zakon o volitvah članov predsedstva SFRJ iz SR Slovenije (Uradni 

list SRS, št. 26/71); 
20. člen 

Republiški zakoni, ki niso navedeni v 19. členu tega zakona, ostanejo še 
naprej v veljavi tudi po uveljavitvi tega zakona, njihove določbe pa se morajo 
uskladiti z ustavnimi amandmaji do 31. decembra 1973. 

21. člen 

Republiški predpisi, izdani za izvrševanje republiškega, zakona, ki po tem 
zakonu preneha veljati, nehajo veljati takrat, ko preneha veljati republiški 
zakon. 

Republiški predpisi, izdani za izvrševanje republiškega zakona, ki se mora 
po tem zakonu uskladiti z ustavnimi amandmaji, se morajo uskladiti oziroma 
razveljaviti istočasno, ko se uskladi omenjeni republiški zakon, najpozneje pa 
v treh mesecih od dneva njegove uskladitve. 
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V. Drage določbe 

22. člen 

Dokler ne bo v skladu z 9. točko amandmaja XXIX izdan ustrezen repu- 
bliški zakon o združevanju organizacij združenega dela v zbornice, se za gospo- 
darsko zbornico SR Slovenije uporabljajo naslednje določbe temeljnega zakona 
o enotnih gospodarskih zbornicah in poslovnem sodelovanju v gospodarstvu 
(Uradni list FLRJ, št. 28/60, 16/61, 13/63 in Uradni list SFRJ, št. 10/65, 31/67 
in 51/68); 17. člen 1. in 2. odstavek 19. člena, 24. člen, 39. člen, 43. člen, 44. člen, 
45. člen, razen zadnjega odstavka, 46. člen, 47. člen, 48. člen, razen 3. in 4. 
odstavka, 49. člen, 50. člen, 51. člen, razen 3. odstavka, 55. člen, 58. do 71. člen, 
72. člen, razen zadnjega odstavka, 73. člen, 1. odstavek 75. člena, 76. člen, 81. 
člen, 87. do 91. člen, 92. člen razen 3., 4. in 6. odstavka, 93. člen in 95. do 
97. člen. 

23. člen 

Dokler ne bodo skladno z amandmajem XXXIII ustanovljene samoupravne 
stanovanjske skupnosti, se lahko z zakonom določi način zbiranja, upravljanja 
in gospodarjenja s sredstvi za graditev stanovanj in za pomoč delovnim ljudem 
in občanom z nižjimi osebnimi dohodki pri graditvi in uporabi stanovanj. 

24. člen 

Ta zakon začne veljati, ko ga razglasi republiški zbor skupščine SR Slo- 
venije. 

OBRAZLOŽITEV 

I. Izvedba ustavnih amandmajev v republiški zakonodaji 

Predloženi amandmaji k ustavi SR Slovenije bistveno posegajo v obsto- 
ječo ustavno ureditev in pravni sistem v republiki. Ustavni amandmaji začno 
veljati z dnem njihove razglasitve, vendar pa vseh ustavnih sprememb ni mo- 
goče neposredno uresničiti takoj po sprejemu ustavnih amandmajev, kar še 
posebej velja za spremembe, ki se nanašajo na republiško zakonodajo. 

Obstoječa pravna ureditev v republiki pa ni izpostavljena le spremembam, 
ki jih terja sprejem amandmajev k republiški ustavi, temveč nanjo hkrati 
in v znatnem obsegu učinkujejo tudi že uveljavljeni amandmaji k ustavi SFRJ 
in ustavni zakon za izvedbo omenjenih amandmajev. 

V obdobju, ki bo sledilo sprejemu ustavnih amandmajev, bo treba inten- 
zivno utrjevati nov republiški pravni sistem na vseh področjih, na katerih 
ima po spremenjeni ustavni ureditvi republika zakonodajne pristojnosti. Treba 
si bo prizadevati, da ustvarimo v republiki sodoben in napreden pravni sistem, 
in preprečiti, da bi pri zakonskem urejanju tistih vprašanj in odnosov, ki so 
bili doslej v zvezni zakonodajni pristojnosti, prišlo le do formalnega prevzema- 
nja dosedanje zvezne ureditve, ki je marsikje obremenjena še z ostanki admini- 
strativnega normiranja družbenih odnosov. V pripravah novega republiškega 
pravnega sistema bo zato treba sistematično podvreči temeljiti preosnovi vso 
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obstoječo republiško zakonodajo in tisto, ki je do sprejetja ustavnih amand- 
majev sodila v zvezno zakonodajno pristojnost, sedaj pa postaja del republiške 
zakonodaje. 

Ta proces pa ne more biti uspešno opravljen, če mu ne damo splošne poli- 
tične usmeritve, ki izhaja iz novih družbenoekonomskih in družbenopolitičnih 
odnosov, sicer bi grozila nevarnost, da pride le do formalne uskladitve obsto- 
ječe pravne ureditve z ustavo. Že na začetku tega obsežnega dela je zato treba 
sprejeti splošno orientacijo, ki naj v bodoči republiški zakonodajni sistem uvede 
duha ustavnih amandmajev in prepreči enostavno podaljšanje dosedanje ure- 
ditve ter nekritično prevzemanje in širjenje zakonodajnih pooblastil zlasti na 
področjih, ki so bila doslej urejena z zveznimi predpisi. 

Izhodišče bodoče republiške zakonodaje je družbenoekonomski in družbeno- 
politični položaj delovnega človeka in občana, opredeljen v ustavnih amand- 
majih, ki delovnim ljudem in občanom zagotavljajo, da na samoupravni podlagi 
neposredno odločajo o svojih in skupnih interesih v temeljni organizaciji zdru- 
ženega dela in vseh oblikah njihovega združevanja, samoupravnih interesnih 
skupnostih, krajevnih skupnostih in občinah; v republiki pa urejajo le tiste 
zadeve skupnega pomena za delovne ljudi in občane, ki so opredeljeni v ustavi 
SR Slovenije. 

Republiška zakonodaja bo zato pri urejanju vprašanj, ki so v republiški 
ustavi opredeljena kot zadeve skupnega pomena, morala upoštevati kot temelj, 
mejo in smer: 

—- nedotakljive pravice delovnega človeka v temeljni organizaciji združe- 
nega dela, da odloča o organizaciji, poslovanju, združevanju ter delitvi in 
uporabi dohodka; 

— nedotakljivost samoupravnih pravic delovnega človeka in občana, da 
v okviru krajevne skupnosti in občine kot temeljne družbenopolitične organi- 
zacije ter v okviru ustreznih interesnih skupnosti odloča bodisi neposredno 
sam ah po voljenih organih o vseh zadevah, ki se neposredno tičejo življenja, 
razvoja in zadovoljevanja osebnih in skupnih potreb v krajevni skupnosti, 
občini in interesni skupnosti; 

•—• nedotakljive pravice človeka in občana, pri katerih je funkcija zakono- 
daje predvsem v tem, da zagotovi možnosti za njihovo uresničevanje ter pravno 
varstvo, če so te pravice ogrožene. 

Vendar zakonsko urejanje ne bo edini in poglavitni način urejanja zadev 
skupnega pomena, ki sodijo v zakonodajno pristojnost republike; na posameznih 
področjih bo zakonodajo vedno bolj nadomeščalo družbeno dogovarjanje in 
samoupravno sporazumevanje. Na področjih, kjer je primarno urejanje vpra- 
šanj skupnega pomena s samoupravnim sporazumevanjem in družbenim dogo- 
varjanjem, naj bi zakon omogočil družbeno intervencijo le v primeru, če 
samoupravljanje odpove oziroma če so v nevarnosti socialistični samoupravni 
odnosi in trajni interesi delovnih ljudi v organizaciji združenega dela oziroma 
interesi širše družbene skupnosti. 

Izvedba ustavnih amandmajev na področju zakonodaje v tem smislu, da 
se v celoti uresničijo intencije ustavnih sprememb in zgradi nov, konsistenten 
republiški pravni sistem, bo proces, ki se bo odvijal dalj časa. Zato z ustavnim 
zakonom za izvedbo ustavnih amandmajev, ki naj bi bil sprejet obenem z 
ustavnimi amandmaji, še ni mogoče v celoti in dokončno uresničiti duha ustav- 
nih amandmajev (zveznih in republiških) in izoblikovati nov, celovit republiški 
zakonodajni sistem. Namen ustavnega zakona je predvsem ta, da v danih oko- 
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liščinah uredi splošna vprašanja prehoda obstoječe zakonodaje v novo ustavno 
stanje ter zagotovi uskladitev obstoječe zakonodaje z ustavnimi amandmaji 
v določenih racionalnih rokih. V tem smislu predstavlja le prvi, splošni korak k 
uresničenju ciljev, omenjenih v uvodnem delu tega dela obrazložitve, in daje 
podlago za nadaljnje zakonodajno delo v republiki. 

II. Obrazložitev posameznih določb ustavnega zakona 

1. 

V prvem delu besedila ustavnega zakona so uvodne in splošne določbe, ki 
urejajo vprašanja ustavnih amandmajev. Ves zakon izhaja iz uvodnega načela^ 
da se ustavni amandmaji uporabljajo od dneva njihove razglasitve, kolikor 
v tem zakonu niso določene izjeme od tega načela. 

Določbe amandmajev XXI in XXII k ustavi SFRJ, ki se nanašajo na pra- 
vice delovnih ljudi do organiziranja temeljnih organizacij združenega dela, 
do pridobivanja in delitve dohodka in do sredstev družbene reprodukcije ter 
na pravico temeljnih organizacij združenega dela do njihovega združevanja, 
se na podlagi ustavnega zakona za izvedbo amandmajev k ustavi SFRJ uporab- 
ljajo že od dneva razglasitve amandmajev k zvezni ustavi. Tedaj so hkrati pre- 
nehale veljati vse določbe zveznih zakonov, ki so v nasprotju z navedenimi 
določbami amandmajev XXI in XXII. Z amandmaji k republiški ustavi (amand- 
maji XXVII in XXIX) se vsebina določb amandmajev XXI in XXII k zvezni 
ustavi vključuje tudi v republiško ustavo in tako vzpostavlja enoten temelj 
družbenoekonomskih odnosov obeh ustav. Čeprav so bili tako temeljni druž- 
benoekonomski odnosi sicer utrjeni in uveljavljeni že z zveznimi ustavnimi 
amandmaji, pa so bili neposredno in izrecno razveljavljeni le zvezni zakoni, 
ki so bili v nasprotju z določbami amandmajev XXI in XXII glede prej ome- 
njenih pravic delovnih ljud in temeljnih organizacij združenega dela. Repu- 
bliški ustavni zakon naj bi zdaj s splošno določbo razveljavil tudi vse določbe 
republiških zakonov, ki so v nasprotju z navedenimi določbami amandmajev 
XXVII in XXIX. 

Vendar pa je v naslednji določbi predvidena izjema od pravkar navedene 
splošne določbe. Ta izjema se nanaša na tiste določbe republiških zakonov, 
ki na poseben način urejajo ustanavljanje, organizacijo in izločanje organizacij 
združenega dela, splošne pogoje in način poslovanja, pridobivanje in delitev 
dohodka oziroma razporejanje določenega dela dohodka ter obvezno združe- 
vanje sredstev družbene reprodukcije v delovnih organizacijah, ki opravljajo 
dejavnosti posebnega družbenega pomena. Te določbe naj bi še nadalje ostale 
v veljavi. Nanašajo se, na primer, na delovne organizacije, ki opravljajo komu- 
nalne dejavnosti (sprememba poslovnega predmeta, izločanje organizacij zdru- 
ženega dela in uporaba dohodka iz povišanih tarif je vezana na soglasje občin- 
skih skupščin), na obvezno združevanje sredstev v elektrogospodarstvu, raz- 
porejanje dohodka od najemnin v stanovanjskih podjetjih, na delovne organi- 
zacije s področja šolstva (verifikacija, obvezno združevanje dela amortizacije) 
in zdravstva (pogoji za ustanavljanje in delo zdravstvenih zavodov) in podobno. 

-Po nadaljnjih temeljnih določbah obstoječi republiški zakoni ostanejo še 
naprej v veljavi z nekaterimi izjemami, ki so navedene v ustavnem zakonu; 
vsi obstoječi republiški zakoni, ki niso v skladu z ustavnimi amandmaji, pa se 
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morajo z njimi uskladiti v rokih, določenih s tem zakonom. To splošno načelo 
je nato konkretizirano v XV. poglavju z naslovom: »Razveljavitev in uskladitev 
republiških zakonov«, v katerem so določeni roki za uskladitev obstoječe zako- 
nodaje z ustavnimi amandmaji. 

4. člen osnutka ustavnega zakona se nanaša na 4. točko amandmaja XLIII, 
ki na nekaterih področjih omejuje dosedanja zakonodajna pooblastila repu- 
blike v tem smislu, da lahko z zakonom določi le temeljna načela, sicer pa je 
urejanje v pristojnosti samoupravnih organov v organizacijah združenega dela, 
samoupravnih interesnih skupnostih, občinah in krajevnih skupnostih. Ustavni 
zakon naj bi v tej zvezi določil, kako izvesti to določbo ustavnega amandmaja 
glede na obstoječo republiško zakonodajo. Po predloženi rešitvi naj bi repu- 
bliški zakoni, ki urejajo omenjena vprašanja, ostali v veljavi, vendar le za- 
časno, dokler ne bodo taki odnosi urejeni z ustreznimi družbenimi dogovori 
oziroma dokler ne bodo ti zakoni usklajeni z ustavnimi amandmaji. Roki za 
uskladitev teh zakonov so določeni v IV. poglavju predloženega ustavnega za- 
kona. V tem času se lahko tudi ugotovi, da kakšen od teh zakonov ni več 
potreben in bo razveljavljen. 

Posebna določba ureja vprašanje uporabe drugih političnih in splošnih 
aktov republiške skupščine glede na ustavne amandmaje. Po besedilu te do- 
ločbe naj bi se doslej sprejete resolucije, sklepi in priporočila (ti akti nimajo 
neposrednega normativnega značaja) posebej ne usklajevali z ustavnimi amand- 
maji, temveč bi zadostovalo načelo, da se uporabljajo v skladu z ustavnimi 
amandmaji. 

Pooblastila zveznih ustavnih organov za izvrševanje zveznih zakonov, 
ki so prenehala z dnem uveljavitve ustavnega zakona za izvedbo ustavnih 
amandmajev XX do XLI k ustavi SFRJ, so na območju SR Slovenije prešla 
na ustrezne republiške organe že z zakonom o pristojnosti republiških upravnih 
organov za izvrševanje pooblastil zveznih upravnih organov, ki prenehajo 
veljati z uveljavitvijo amandmajev od XX do XLII k ustave SFRJ, o pristojnosti 
ustavnega sodišča SR Slovenije in podaljšanju veljavnosti nekaterih zveznih 
predpisov (Uradnj list SRS, št. 24/71), ki je bil sprejet 30. junija 1971. Z istim 
zakonom je bilo urejeno tudi vprašanje razširitve pooblastil ustavnega sodišča 
SR Slovenije glede presoje skladnosti predpisov in drugih splošnih aktov z 
zveznimi zakoni in drugimi zveznimi predpisi, ki urejajo odnose, katerih uredi- 
tev spada po ustavnih amandmajih v republiško pristojnost. Čeprav so bila 
omenjena vprašanja na ta način zakonodajno sicer že rešena, pa so rešitve 
vendarle ponovno povzete v ustavnem zakonu. Pri tem ne gre morda za 
ponovno ali drugačno urejanje teh vprašanj, temveč le za celovitost materije 
ustavnega zakona, v katerem naj bi bile podane vse načelne ustavnopravne 
rešitve v zvezi z izvajanjem ustavnih amandmajev. 

2. 

Drugo poglavje ustavnega zakona se nanaša na izvedbo ustavnih amand- 
majev o predsedstvu skupščine SR Slovenije in o izvršnem svetu. Ker se 
struktura predsedstva skupščine po osnutku ustavnih amandmajev spreminja 
le toliko, da vanj izvoli še enega člana zasedanja delegatov občin, se ustrezna 
določba ustavnega zakona nanaša le na izvolitev tega člana. Ker je od volitev 
odvisno konstituiranje predsedstva skupščine v popolni sestavi in začetek nje- 
govega delovanja v novi vlogi, posredno pa tudi izvolitev in konstituiranje 
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izvršnega sveta, je potrebno, da se izvedejo čimprej. Zato je v ustavnem 
zakonu določeno, da morajo biti volitve opravljene najkasneje v 30 dneh po 
razglasitvi ustavnih amandmajev. V skladu s tem rokom pripravi in predloži 
kandidaturo republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva. 

Določba o izvolitvi in konstituiranju izvršnega sveta skladno z ustavnim 
amandmajem določa rok za ponovno izvolitev celotnega izvršnega sveta in 
njegovo konstituiranje v novi sestavi. 

Ker so sedanji člani izvršnega sveta izvoljeni iz vrst poslancev in prihaja 
do ustavne spremembe pred iztekom redne funkcijske dobe izvršnega sveta 
in pred iztekom njihovega poslanskega mandata, ustavni zakon dopušča izjemo, 
da ob prvi izvolitvi novega izvršnega sveta tisti poslanci, ki so bili izvoljeni 
za predsednika ali za člane izvršnega sveta, lahko obdržijo poslanski mandat 
do njegovega izteka. 

3. 

V III. poglavju ustavnega zakona se ureja vprašanje veljavnosti tistih 
dosedanjih zveznih zakonov in izvršilnih predpisov, o katerih morebitni na- 
daljnji veljavnosti na območju SR Slovenije je treba odločiti do konca tega 
leta. Gre za vrsto dosedanjih zveznih zakonov, ki se nanašajo na vprašanja, 
za katerih urejanje po sprejemu amandmajev k zvezni ustavi federacija nima 
več ustavne podlage. Po določbah ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amand- 
majev od XX do XLI k ustavi SFRJ je vprašanje nadaljnje veljavnosti teh 
zveznih zakonov, pri nekaterih pa njihovih posameznih določb, rešeno tako, 
da o njihovi morebitni nadaljnji veljavnosti najpozneje do 31. decembra 1971 
odločijo republike oziroma pokrajini s svojimi zakoni, sicer po izteku tega roka 
prenehajo veljati. 

Ker tudi ureditev tega vprašanja pomeni izvedbo ustavnih amandmajev, 
je upravičeno in smotrno, da se vprašanje veljavnosti omenjene dosedanje 
zvezne zakonodaje na območju SR Slovenije v danih okoliščinah celovito reši 
z ustavnim zakonom in ne s parcialnimi zakonskimi rešitvami. Ta enkratna, 
v znatni meri tudi predvsem pravno-tehnična rešitev, pa je lahko le začasnega 
značaja. Sicer so storjeni napori za čimbolj selektivno prevzemanje dosedanjih 
zveznih zakonov oziroma njihovih posameznih določb, vendar v kratkem času, 
ki je na razpolago, ni mogoče vsebinsko preurediti te dosedanje zvezne zakono- 
daje. V ustavnem zakonu so posebej navedeni tisti dosedanji zvezni zakoni 
oziroma posamezne njihove določbe, glede katerih je mogoče že zdaj odločiti, 
da prenehajo. Ostala zvezna zakonodaja pa se začasno prevzema v republiško 
pravno ureditev, dokler ne bo nadomeščena z ustreznimi republiškimi predpisi. 
Dotlej se prevzete določbe dosedanjih zveznih zakonov uporabljajo kot določbe 
republiškega zakona. Globlje vsebinsko preoblikovanje začasno prevzetih zvez- 
nih zakonov pa bo moralo biti izvedeno v rokih, ki so določeni z ustavnim 
zakonom. Pri tem bo treba izhajati iz splošnih izhodišč in načel zakonodajne 
funkcije republike ter orientacijskega načrta bodoče republiške zakonodaje, 
ki bo obravnavan in sprejet hkrati z ustavnim zakonom. Z vsemi temi rešitvami 
naj bi preprečili nevarnost, da se omenjena dosedanja zvezna zakonodaja brez 
sprememb in nekritično za daljše obdobje prevzame v republiško zakonodajno 
ureditev. 

V 10. členu so nato našteti dosedanji zvezni zakoni, ki prenehajo veljati 
na območju SR Slovenije s sprejemom ustavnega zakona. To so zakoni s pod- 
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ročij, na katerih že obstaja ustrezna republiška zakonodaja ali pa v celoti več 
ne "ustrezajo oziroma niso potrebni. 

Po določbi naslednjega, 11. člena pa se ne ukinjajo zvezni zakoni v celoti, 
temveč se izvzemajo posamezne njihove določbe, ki naj bi se odslej uporab- 
ljale kot določbe republiških zakonov. Hkrati s prevzemom teh določb v repu- 
bliško zakonodajo je določeno, da je rešitev začasna, ker velja le do izdaje 
ustreznih republiških predpisov, prevzete določbe pa morajo biti usklajene 
z ustavnimi amandmaji najpozneje do 3. decembra 1972. Dotlej bo torej po- 
trebno po ustreznih pripravah v normalnem zakonodajnem postopku oblikovati 
nove republiške predpise, ki bodo nadomestili sedanjo začasno ureditev. 

Vprašanje veljavnosti določb temeljnega zakona o podjetjih je že v zveznem 
ustavnem zakonu urejeno na poseben način. Zaradi neposredne uporabe neka- 
terih določb amandmajev XXI in XXII k zvezni ustavi je velik del vsebine 
tega zakona razveljavljen z določbo 13. člena zveznega ustavnega zakona — ob 
čemer je del zakona ostal v veljavi kot zvezni zakon, za nekatere določbe pa 
je bilo posebej določeno, da o njihovi veljavnosti najkasneje do 31. 12. 1971 
odloči republiški oziroma pokrajinski zakon (določbe členov 90 do 94, 116. 
člena, 5. do 7. odstavka 153. člena in 262. člena). Omenjene določbe temeljnega 
zakona o podjetjih, o katerih naj bi odločili z republiškim oziroma pokra- 
jinskim zakonom, se nanašajo na prisilno upravo in začasno upravo delovnih 
organizacij. V 10. točki amandmaja XXVII k ustavi SR Slovenije je sicer 
predvideno, da bodo z zakonom določeni začasni ukrepi zoper organizacije 
združenega dela, ki ne. izpolnjujejo svojih, z zakonom določenih obveznosti, 
ali ki s svojim poslovanjem huje oškodujejo družbene interese, ali je v njih 
bistveno moteno uresničevanje samoupravnih pravic delavcev. Dokler pa tega 
zakona še ni, je potrebno obdržati v veljavi omenjene določbe temeljnega zakona 
o podjetjih, ki se nanašajo na prisilno upravo in na začasno upravo v podjetjih 
(za zavode je to vprašanje urejeno v posebnem zakonu). Poleg tega je bil med 
določbe, ki naj bi jih odslej uporabljali kot republiški predpis, dodatno uvrščen 
še 131. člen temeljnega zakona o podjetjih, ki se nanaša na ustanovitvene akte 
in organe, pristojne za ustanovitev podjetja po delovni organizaciji oziroma po 
občinah. 

V naslednjih določbah ustavnega zakona so našteti dosedanji zvezni zakoni, 
ki se v celoti prevzemajo v republiško zakonodajno ureditev. V 13. členu 
so tisti, ki jih bo treba nadomestiti z novimi republiškimi zakoni in uskladiti 
v krajšem roku (do 31. decembra 1972), v 14. členu pa tisti, ki naj bi bili 
nadomeščeni z republiškimi zakoni in usklajeni najpozneje do 31. decembra 
1973. leta. 

V določbo 13. člena, ki predvideva krajši prehodni rok, so uvrščeni pred- 
vsem tisti dosedanji zvezni zakoni, ki se nanašajo na družbenoekonomske 
odnose in jih je treba čimprej prilagoditi potrebam družbenoekonomskega raz- 
voja. Nadalje so v ta člen uvrščeni še zakoni, ki bodo predvidoma v kratkem 
času lahko nadomeščeni z ustreznimi novimi republiškimi zakoni, ker so ti že 
v zadnji fazi priprav ah pa bodo predvidoma hitro pripravljeni, ker ne gre 
za obsežnejša vprašanja. Ob tem je treba opozoriti, da bodo zvezni zakoni 
iz tega in naslednjega člena podvrženi usklajevanju hkrati s pripravo spre- 
memb in dopolnitev ustreznih republiških zakonov in bo tako možno več 
po vsebini sorodnih zakonov dokončno urediti oziroma uskladiti s posameznimi 
kompleksnimi republiškimi zakoni, kot bo predvideno v orientacijskem načrtu 
bodoče republiške zakonodaje. 

82 
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V 14. členu so našteti ostali zvezni zakoni, katerih uskladitev oziroma nado- 
mestitev z ustrezno republiško zakonodajo se glede na prej omenjene kriterije 
lahko opravi v nekoliko daljšem roku (do 31. decembra 1973). To je hkrati rok, 
do katerega mora biti po predloženem ustavnem zakonu usklajena z ustavnimi 
amandmaji tudi vsa dosedanja republiška zakonodaja. 

Ustavni zakon rešuje tudi vprašanje nadaljnje veljavnosti izvršilnih pred- 
pisov, ki so jih doslej izdali zvezni organi na podlagi zveznih zakonov, ki se 
po določbah ustavnega zakona začasno prevzemajo v republiško zakonodajo1. Ti 
izvršilni predpisi naj bi se za naprej uporabljali kot republiški izvršilni pred- 
pisi, dokler republiški organi ne izdajo ustreznih novih predpisov. Vendar pa 
ustavni zakon določa izjemo od tega splošnega pravila in v drugem odstavku 
16. člena izrecno navaja dosedanje zvezne izvršilne predpise, ki takoj prenehajo 
veljati, ker je bilo ugotovljeno, da niso potrebni. 

Izvršilni predpisi na splošno (po zveznem ustavnem zakonu in po pred- 
loženem republiškem ustavnem zakonu) so deležni usode zakonov, na podlagi 
katerih so bili izdani in torej prenehajo, če preneha veljati ustrezen zakon. 
Po 10. členu predloženega ustavnega zakona preneha več dosedanjih zveznih 
zakonov, med njimi tudi temeljni zakon o prispevkih in davkih občanov ter 
temeljni zakon o financiranju družbenopolitičnih skupnosti, ker imamo vso 
to materijo v celoti urejeno že z dosedanjo republiško zakonodajo. Vendar 
pa je potrebno, da obdržimo v veljavi vrsto doslej zveznih izvršilnih pred- 
pisov, izdanih na podlagi omenjenih dveh zveznih zakonov. Zvezni zakon naj 
bi torej prenehal, v veljavi pa naj bi ostali izvršilni predpisi, ker ustrezajo 
obstoječi republiški zakonski ureditvi in so za njeno izvajanje potrebni. Ker 
gre za izjemen primer, je to vprašanje urejeno v posebnem členu {17. člen.) 

4. 

Posebno poglavje nato ureja vprašanje uskladitve obstoječih republiških 
zakonov z ustavnimi amandmaji. Tudi glede tega izhaja ustavni zakon iz iz- 
hodišča, da je usklajevanje proces, ki terja globljo vsebinsko preobrazbo celotne 
zakonodaje. Čeprav je treba storiti vse potrebno, da se tudi obstoječa repu- 
bliška zakonodaja takoj začne prilagajati' sprejetim ustavnim amandmajem, 
je vendarle za njeno temeljito vsebinsko preoblikovanje potreben določen čas. 
Zato glede na nujnost in možna predvidevanja ustavni zakon določa dva splošna 
roka za uskladitev republiških zakonov z ustavnimi amandmaji, in sicer: do 
31. decembra 1972 (19. člen) in do 31. decembra 1973 (20. člen). Uresničevanje 
te naloge v predvidenih rokih bo nedvomno izredno obsežen in težaven proces. 

Pri razvrščanju obstoječih republiških zakonov v dve kategoriji so bili 
upoštevani v glavnem enaki kriteriji kot pri razvrščanju prevzetih zveznih 
zakonov, pri tem pa je bilo potrebno predvidene roke za zvezne in republiške 
zakone, ki se nanašajo na vprašanja iz istih področij, uskladiti. Pri določanju 
vrstnega reda pa so bili na prvo mesto po nujnosti uvrščeni tisti republiški 
zakoni, ki urejajo vprašanja iz 4. točke osnutka amandmaja XLIII k ustavi SR 
Slovenije, glede katerih naj bi bodoča republiška zakonodaja lahko urejala le 
temeljna načela. Ti zakoni so uvrščeni v razdelek pod a). 

Ustavni zakon naj bi hkrati rešil tudi vprašanje nadaljnje veljavnosti 
republiških predpisov, izdanih za izvrševanje republiških zakonov. Glede tega 
je v ustavnem zakonu predvidena splošna določba, po kateri so izvršilni pred- 
pisi iste usode kot zakoni, za katerih izvrševanje so bih izdani. Če po ustavnem 
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zakonu preneha veljati republiški zakon, prenehajo hkrati z njim tudi vsi 
republiški predpisi, izdani za njegovo izvrševanje. Republiški izvršilni pred- 
pisi, izdani za izvrševanje tistih zakonov, ki se morajo na podlagi ustavnega 
zakona v določenih rokih uskladiti z ustavnimi amandmaji, pa se morajo uskla- 
diti oziroma razveljaviti hkrati z uskladitvijo zakona, najpozneje pa v treh 
mesecih od dneva uskladitve zakona. 

Posebna določba ustavnega, zakona (22. člen) se nanaša na začasno ureditev 
pravne , podlage za delovanje gospodarske zbornice SR Slovenije. Zvezni te- 
meljni zakon o enotnih gospodarskih zbornicah in poslovnem sodelovanju v 
gospodarstvu se mora po zveznem ustavnem zakonu uskladiti z zveznimi 
ustavnimi amandmaji do 31. decembra 1971. To pa pomeni, da bo zvezni 
zakon poslej urejal le združevanje gospodarskih organizacij v gospodarsko 
zbornico za SFRJ v smislu 4. podtočke 2. točke amandmaja XXX k zvezni 
ustavi, materija sedanjega zveznega zakona, ki se nanaša na zbornice na 
splošno, s tem pa tudi na republiško gospodarsko zbornico, pa bo ostala po 
1. januarju 1972 neurejena. Da bi se izognili pravni praznini na tem področju 
in omogočili najnujnejšo pravno podlago za delovanje republiške gospodarske 
zbornice, naj bi z ustavnim zakonom začasno prevzeli najnujnejše določbe 
obstoječega zveznega zakona, ki se nanašajo na delovanje republiške gospo- 
darske zbornice. Ta začasna rešitev naj bi veljala le do sprejema ustreznega 
republiškega zakona o združevanju organizacij združenega dela v zbornice. 

Med drugimi določbami je tudi določba 23. člena, ki je potrebna zaradi 
prehoda na realizacijo določbe amandmaja XXXIII, po kateri samoupravne 
stanovanjske skupnosti združujejo interese delavcev in občanov pri graditvi in 
uporabi stanovanj, zbirajo sredstva za graditev stanovanj in za pomoč delov- 
nim ljudem in občanom z nižjimi osebnimi dohodki pri graditvi in uporabi 
stanovanj. Financiranje dejavnosti teh skupnosti pa se zagotavlja po načelih 
vzajemnosti ter na podlagi samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov. 
Te ustavne določbe pa niso neposredno izvedljive in bo potreben določen daljši 
čas za pripravo ustanovitve teh samoupravnih skupnosti. V zvezi s tem p^. je 
treba omogočiti, da republiški zakon za prehodno obdobje ustrezno uredi vpra- 
šanja zbiranja, upravljanja in gospodarjenja s sredstvi za graditev stanovanj 
in za pomoč delovnim ljudem in občanom z nižjimi osebnimi dohodki. 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE BESEDILA PREDLOGA 
USTAVNEGA ZAKONA 

ZA IZVEDBO USTAVNIH AMANDMAJEV XXV DO Lil 
K USTAVI SR SLOVENIJE 

a) K 8. in 9. členu : V določbi 8. člena in drugega odstavka 9. člena 
se besedilo »v 30 dneh« nadomesti z besedilom »v 45 dneh«. 

b) K 11. členu: — Besedilo 3. točke se dopolni tako, da se glasi: 
»3. Določbe 13. in 15. člena in v zvezi s 15. členom tudi določbe 5. člena 

temeljnega zakona o usmerjanju in izločanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo 
(Uradni list SFRJ, št. 60/70), s tem, da se v obeh odstavkih 13. člena črta be- 
sedilo »najdalj pa do 31. decembra 1971«, v 15. členu pa se črta besedilo »za 
leto 1971«. 
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— Besedilo 5. točke se dopolni tako, da se med citiranimi določbami dodata 
še drugi odstavek 10. člena in drugi odstavek 186. člena temeljnega zakona o 
organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja. 

c) K 17. členu: Doda se nov drugi odstavek z besedilom: 
»Dokler ne bodo nadomeščeni z novimi republiškimi predpisi, se kot repu- 

bliški predpisi še nadalje uporabljajo naslednji izvršilni predpisi, ki so jih 
izdali zvezni organi na podlagi temeljnega zakona o notranjih zadevah: 

1. uredba o funkcijah, označbah funkcij in uniformi milice (Uradni list 
SFRJ, št. 3/67 in št. 15/69); 

2. uredba o oborožitvi in opremi milice (Uradni list SFRJ, št. 20/67); 
3. navodilo o uporabi strelnega orožja, gumijevke in drugih prisilnih sred- 

stev (Uradni list SFRJ, št. 14/67) in 
4. pravilnik o opravljanju zadev službe javne varnosti (Uradni list SFRJ, 

št. 34/70).« 
č) K 22. členu : Doda se nov drugi odstavek z besedilom: 
»Dokler ne bo izdan nov republiški zakon o notranjih zadevah, se v SR 

Sloveniji uporabljajo kot določbe republiškega zakona naslednje določbe te- 
meljnega zakona o notranjih zadevah (Uradni list SFRJ, št. 49/66): 1. člen, 7 do 
11. člen, 13. in 14. člen, 17. do 20. člen, 24. do 37. člen, 39. člen, 41. in 42. člen, 
48. do 51. člen in 53. do 57. člen.« 

OBRAZLOŽITEV 

a) Predlog za člana predsedstva skupščine SR Slovenije, ki ga izvoli za- 
sedanje delegatov občin, mora biti —• v skladu z ustavnimi amandmaji — pri- 
pravljen v Socialistični zvezi delovnega ljudstva po poprej opravljenem kandi- 
dacijskem postopku. Volitve se opravijo na zasedanju delegatov občin v skup- 
ščini SR Slovenije in za tem se predsedstvo skupščine lahko konstituira. Novo 
predsedstvo skupščine predloži mandatarja za sestavo izvršnega sveta, glede 
katerega mora biti pred predlaganjem tudi opravljen predhodni postopek v 
Socialistični zvezi delovnega ljudstva. Predsednika — in na njegov predlog 
tudi člane izvršnega sveta — nato voli republiški zbor, ki mora pred tem 
dobiti mnenja zborov delovnih skupnosti. 

Da bi bili zagotovljeni pogoji za organizirano in skladno delovanje vseh 
dejavnikov, ki nastopajo v kandidacijskem in volilnem postopku ter ustrezno 
zaporedje vseh faz tega postopka, zlasti pa omogočena ustrezno široka družbeno- 
politična aktivnost organizacije Socialistične zveze delovnega ljudstva v pri- 
pravi ustreznih predlogov, se predlaga podaljšanje rokov iz 8. in 9. člena glede 
izvolitve člana predsedstva, ki ga voli zasedanje delegatov občin in glede izvo- 
litve in konstituiranja izvršnega sveta tako, da se v besedilu predloga ustavnega 
zakona prvotno določeni rok 30 dni nadomesti z rokom 45 dni po razglasitvi 
ustavnih amandmajev. 

b) Pri ponovnem proučevanju temeljnega zakona o usmerjanju in izločanju 
sredstev za stanovanjsko izgradnjo (Uradni list SFRJ, št. 60/70), za katerega 
je v predlogu ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XXV do 
Lil k ustavi SRS predvideno, da se po 1. 1. 1972 uporabljata njegovi določbi 
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prvega odstavka 13. člena in 14. člen kot določbi republiškega zakona, je bilo 
ugotovljeno naslednje: 

Določba 15. člena citiranega zveznega zakona je izjemoma dopuščala ob- 
činskim skupščinam, da še pred izdajo republiškega zakona predpisujejo ob- 
vezno izločanje sredstev za delno nadomestitev stanarine, način razpolaganja 
s temi sredstvi in pogoje, po katerih pridobijo posamezne kategorije uporab- 
nikov stanovanj pravico do delne nadomestitve stanarine, in sicer za leto 1971. 

Občine so na podlagi tega pooblastila izdale odloke, s katerimi so pred- 
pisale, kolikšen del sredstev se mora izločati za delno nadomestitev stanarin 
posameznim kategorijam uporabnikov stanovanj za leto 1971. 

Predvideno je bilo, da bo republiški zakon o financiranju stanovanjske 
izgradnje sprejet v letošnjem letu. Če bi zakon bil sprejet, ne bi bilo problemov, 
tako pa se postavlja pereče vprašanje sredstev za subvencioniranje stanarin za 
leto 1972. Posamezne kategorije občanov namreč ne zmorejo plačevati polnih 
stanarin, zato jih občine subvencionirajo. 

Neobhodno potrebno je, da se 15. člen zveznega zakona, in v zvezi z njim 
tudi 5. člen, še naprej uporabljata kot republiški določbi, s tem da se poobla- 
stilo občinski skupščini še podaljša, sicer bi v žačetku prihodnjega leta odpadla 
pravna osnova za obvezno izločanje sredstev in s tem tudi celotna konstrukcija 
subvencioniranja stanarin posameznim kategorijam občanov. 

Razen tega bi bilo treba še naprej (do izdaje republiškega zakona) upo- 
rabljati tudi določbo drugega odstavka 13. člena temeljnega zakona, ker vse- 
buje pravno osnovo za izločanje 4 °/o sredstev od skupnega zneska izplačanih 
pokojninskih in invalidskih prejemkov kot sredstva, ki so namenjena za stano- 
vanjsko izgradnjo, in ki jih izloča skupnost socialnega zavarovanja. 

V zvezi s tem se predlaga, da se ustrezno dopolni 3. točka 11. člena bese- 
dila predloga ustavnega zakona. 

Pri ponovnem podrobnem proučevanju temeljnega zakona o organizaciji in 
financiranju socialnega zavarovanja (Uradni list SFRJ, št. 24/65, 57/65, 29/66, 
52/66, 12/67, 54/67 in 15/71), za katerega je v predlogu ustavnega zakona za 
izvedbo ustavnih amandmajev od XXV do Lil k ustavi SR Slovenije pred- 
videno, da se po 1. 1. 1972 uporabljajo njegove določbe 107. do 121. člena, 
26. in 127. člena, 130. in 131. člena, 132. do 136. člena, 138. do 145. člena, 163. do 
171. člena in 185. člena, kot določbe republiškega zakona, je bilo pozneje 
ugotovljeno, da je treba obdržati v veljavi tudi drugi odstavek 10. člena in 
drugi odstavek 186. člena omenjenega zakona. 

Določba drugega odstavka 10. člena predpisuje, da plačujejo prispevke za 
socialno zavarovanje delovne in druge organizacije in državni organi, oziroma 
zasebni delodajalci •—■ za delavce, ki so pri njih zaposleni, razen tega pa jih 
plačujejo tudi osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost, in druge osebe, ki 
morajo same plačevati prispevke. 

Citirana določba zavezuje delovne organizacije, državne organe in zasebne 
delodajalce, da plačujejo prispevke za socialno zavarovanje delavcev, ki so pri 
njih zaposleni. V ustavnih amandmajih to vprašanje ni rešeno, ni pa rešeno s 
kakšnim drugim zakonom, zato je nujno potrebno ohraniti veljavnost te do- 
ločbe kot pravno osnovo za obveznost plačevanja prispevkov za socialno za- 
varovanje. 

Potrebno pa je vzdržati v veljavi tudi določbo drugega odstavka 186. člena, 
ki predpisuje, da skupščina republiške skupnosti lahko določi za posamezne 
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kategorije zavarovancev stalne osnove, od katerih se obračunavajo prispevki 
po določenih stopnjah (tu gre za primere socialnega zavarovanja oseb, ki so 
zavarovane samo za nesrečo pri delu, niso pa v delovnem razmerju: osebe 
na mladinskih delovnih akcijah, zaporniki itd.). To pooblastilo je treba ohra- 
niti, sicer bi prenehala pravica republiške skupnosti, da določi te osnove. 

c) in č) Temeljni zakon o notranjih zadevah (Uradni list SFRJ, št. 49/66) 
mora biti po določbah 17. člena zveznega ustavnega zakona usklajen z ustav- 
nimi amandmaji do 31. 12. 1971. Ker ostaja v zvezni zakonodajni pristojnosti 
le urejanje temeljev sistema državne.varnosti ter organizacije in dela zveznega 
sekretariata za notranje zadeve, bodo ob uskladitvi sedanjega temeljnega za- 
kona o notranjih zadevah z izdajo novih zveznih zakonov prenehale veljati vse 
določbe izven materije, ki je v zvezni pristojnosti. Republiški sekretariat za 
notranje zadeve je sicer pravočasno pričel pripravljati nov republiški zakon, 
ki bi urejal to materijo, vendar so številne rešitve še odvisne od končnih stališč 
v pripravi obeh novih zveznih zakonov (o temeljih sistema državne varnosti 
ter o organizaciji in delu zveznega sekretariata za notranje zadeve). Zakasnitev 
v pripravi omenjenih zveznih zakonov je zavrla tudi pravočasno pripravo 
republiškega zakona, ki bi za SR Slovenijo zagotovil pravno kontinuiteto po 
prenehanju temeljnega zakona o notranjih zadevah. Hkrati pa so se pojavili 
še drugi problemi, ki zahtevajo izčrpno in sistematično proučitev vprašanj, ki 
naj bi jih uredil republiški zakon. Pričakovati je, da bodo vsa odprta vprašanja 
razčiščena v prvem četrtletju prihodnjega leta, nakar bo mogoče predložiti 
republiški zakon. Ob takih okoliščinah pa ostane vprašanje kontinuitete pravne 
urejenosti na tem področju odprto tudi v primeru, če bi zvezni zakoni ne bih 
sprejeti do 31. decembra 1971, temveč kak mesec kasneje. 

Zaradi tega se predlaga v ustavnem zakonu določba, po kateri naj bi se 
v SR Sloveniji do izdaje novega republiškega zakona uporabljale nekatere do- 
ločbe temeljnega zakona o notranjih zadevah, ki so nujne za delovanje in po- 
oblastila organov za notranje zadeve v republiki in glede katerih v prihodnje 
odpade urejanje z zveznimi predpisi. Ker gre za podobno situacijo kot v pred- 
loženem 22. členu ustavnega zakona glede temeljnega zakona o enotnih gospo- 
darskih zbornicah in poslovnem sodelovanju v gospodarstvu, naj bi ta določba 
prišla v ustavni zakon kot nov drugi odstavek 22. člena. 

Ker veljajo enaki razlogi tudi za nekatere zvezne izvršilne predpise1, izdane 
na podlagi temeljnega zakona o notranjih zadevah, naj bi se tudi ti izvršilni 
predpisi vnesli v ustavni zakon, in sicer — glede na podobnost materije — kot 
-nov drugi odstavek 17. člena. 

POROČILO 

o obravnavi poročila o izvajanju politike na področju otroškega varstva 
v letu 1971 in predlogov za njeno usmeritev v letu 1972 

Odbor za socialno in otroško varstvo socialno-zdrav- 
stvenega zbora skupščine SR Slovenije je na seji dne 8. de- 
cembra 1971 obravnaval poročilo republiške skupnosti otroškega varstva o 
izvajanju politike na področju otroškega varstva v letu 1971 in predloge za 
njeno usmeritev v letu 1972. 

Odbor je pozitivno ocenil dejavnost republiške skupnosti otroškega varstva 
v letu 1971, zlasti še njena prizadevanja za razširitev družbene baze otroškega 
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varstva za predšolske in šolske ter za razvojno motene otroke. Politika repu- 
bliške skupnosti otroškega varstva je dobila tudi vso podporo v občinah, ki 
so letos določile ustrezne stopnje prispevkov za financiranje neposrednega 
otroškega varstva, poskrbele pa so tudi za zbiranje dodatnih sredstev za ta 
namen. 

Kljub omenjenim prizadevanjem je družbena baza otroškega varstva še 
dokaj skromna, zaradi česar bo treba v prihodnjih letih premike pospešiti. 
Odbor je podprl odločno usmeritev republiške skupnosti otroškega varstva, da 
v prihodnjem letu zagotovi znatno večja sredstva za to področje družbene de- 
javnosti. Tako usmeritev je podprla tudi III. konferenca ZK Slovenije. Le-ta 
se je zavzela za hitrejše razvijanje družbene baze otroškega varstva, za takšen 
način družbenega subvencioniranja varstvenovzgojne dejavnosti, da bo varstvo 
dostopno vsem otrokom ne glede na plačilno zmogljivost staršev, ter za tako 
izpopolnitev sistema in krepitev vloge otroškega dodatka, da bodo deležni 
večje družbene pomoči tisti otroci, katerih starši s svojim dohodkom ne morejo 
pokrivati minimalnih življenjskih stroškov. Konferenca se je tudi opredelila 
proti zmanjševanju sedanjega števila zaposlenih upravičencev do otroškega 
dodatka. V skladu s stališči konference so predlogi za usmeritev politike na 
področju otroškega varstva za leto 1972. Prav tem predlogom je odbor po- 
svetil tudi največjo pozornost. 

Odbor je podprl predlagane štiri oblike denarnih dajatev (otroški dodatek, 
pomoč za opremo novorojenčka, posebni dodatek za otroke, težje motene v 
razvoju, ter denarno pomoč za otroke iz socialno šibkih kmečkih družin), pod- 
prl pa je tudi stališče skupnosti otroškega varstva, ki je bilo izraženo na seji 
odbora, da bi morali uveljaviti tudi poseben dodatek za samohranilce. Do tega 
dodatka bo imel pravico samohranilec(-lka), ki je ob postavljenih cenzusih 
upravičen do otroškega dodatka. Dodatek za samohranilce naj bi znašal 30'% 
zneska otroškega dodatka. 

Glede višine denarnih dajatev in cenzusov je odbor podprl prvo varianto 
(stran 15 predloženega poročila), ker je menil, da je po teh predlogih mogoče 
v skladu z zmogljivostjo družbe doseči pomembnejši premik na področju otro- 
škega varstva. Realizacija te variante terja povečanje sedanje stopnje prispevka 
od 1,35'% na stopnjo 1,9'% od osebnega dohodka. Stopnja prispevka od po- 
kojnin in invalidnin bi se zadržala na sedanjem nivoju (1,2 %). 

Odbor je podprl diferencirano pomoč za opremo novorojenčka. Pri tem 
je poudaril, da je že ob uveljavljanju te oblike družbene pomoči nasprotoval 
predlogom, naj bi se pomoč izplačevala za vse otroke. Ker ne kaže odpraviti 
te oblike pomoči za otroke, ki niso upravičeni do otroškega dodatka, je odbor 
podprl predlog o diferencirani pomoči glede na višino dohodkov v družini. 

Odbor se je strinjal, naj bi se denarna pomoč za otroke iz socialno šibkih 
kmečkih družin dajala prek občin po kriterijih, ki jih bo določila republiška 
skupnost otroškega varstva. Ta oblika pomoči pomeni novost in prvi, čeprav 
skromni korak, k zajetju kmečkih otirok v sistem otroškega dodatka. 

Odbor se je zavzel, naj izvršni svet čimprej predloži skupščini predloge 
ustreznih zakonov. Hkrati se je odbor zavzel, naj skupščina ali vsaj socialno- 
zdravstveni zbor priporoči občinam, da določijo stopnje prispevka za otroško 
varstvo od osebnega dohodka in pokojnin najmanj v višini, kot so veljale v 
letošnjem letu. Občine naj bi se zavzele tudi za uvedbo samoprispevka občanov 
in prispevka delovnih organizacij za pokritje potreb na področju otroškega 
varstva. Poskrbele naj bi tudi, da bo programiranje, projektiranje in gradnja 
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vzgojnovarstvenih zmogljivosti čimbolj racionalna ter da bodo v zasnovah 
stanovanjskih naselij obvezno vključeni tudi objekti otroškega varstva. 

Za poročevalca na seji socialno-zdravstvenega zbora je odbor določil pred- 
sednika Slavka Osredkarja. 

St.: 402-116/71 
Ljubljana, 10. 12. 1971 

PREDLOG ODLOKA 

o izvolitvi poslanca republiškega zbora skupščine SR Slovenije 
v zakonodajno-pravno komisijo skupščine SR Slovenije 

Na podlagi 2. člena odloka o sestavi komisij in drugih teles skupščine SR 
Slovenije (Uradni list SRS, št. 22-175/69) je republiški zbor skupščine SR Slo- 
venije na seji sprejel 

ODLOK 

o izvolitvi poslanca republiškega zbora skupščine SR Slovenije 
v zakonodajno-pravno komisijo skupščine SR Slovenije 

Iz vrst poslancev republiškega zbora skupščine SR Slovenije se v zakono- 
dajno-pravno komisijo skupščine SR Slovenije izvoli Drago B en čina. 

OBRAZLOŽITEV 

Po določbah 181. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 5. točke 
155. člena zakona o volitvah poslancev skupščine Socialistične republike Slove- 
nije je Ivanu Franku, poslancu republiškega zbora skupščine SR Slovenije, 
prenehal mandat dne 15. novembra 1971, to je od dneva, ko je nastopil funk- 
cijo sekretarja zveznega izvršnega sveta. 

Ivan Franko je bil na seji republiškega zbora dne 28. maja 1969 izvoljen 
za člana zakonodajno-pravne komisije skupščine SR Slovenije. 

Glede na to, da je Ivanu Franku potekel mandmat poslanca republiškega 
zbora skupščine SR Slovenije, predlaga komisija skupščine SR Slovenije za 
volitve in imenovanja, da republiški zbor izvoli iz vrst poslancev republiškega 
zbora Draga Benčino za člana zakonodajno-pravne komisije skupščine SR 
Slovenije. 

PREDLOG ODLOKA 

o imenovanju republiškega sekretarja v izvršnem svetu 
skupščine SR Slovenije 

Na podlagi 17. alinee 135. člena in 5. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije 
in na podlagi 40. člena zakona o organizaciji in delu izvršnega sveta skupščine 
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SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 20-219/65) je skupščina Socialistične republike 
Slovenije na seji republiškega zbora sprejela 

ODLOK 

o imenovanju republiškega sekretarja v izvršnem svetu 
skupščine SR Slovenije 

I. Za republiškega sekretarja v izvršnem svetu skupščine SR Slovenije se 
imenuje Dušan Cehovin, sekretar sekretariata zveznega izvršnega sveta za 
spremljanje gospodarskih gibanj. 

II. Dušan Cehovin kot republiški sekretar v izvršnem svetu Skupščine 
SR Slovenije skrbi za izvajanje nalog s področja tekoče ekonomske politike in 
gospodarskih gibanj ter sodeluje kot predstavnik SR Slovenije v delu med- 
republiških komitejev. Te naloge opravlja za potrebe republiških organov in 
njihovih predstavnikov v zveznih organih. 

OBRAZLOŽITEV 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije je poslal komisiji za volitve in imeno- 
vanja dopis naslednje vsebine: 

»Izvršni svet skupščine SR Slovenije predlaga komisiji skupščine SR Slo- 
venije za volitve in imenovanja, da na podlagi 40. člena zakona o organizaciji in 
delu izvršnega sveta skupščine SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 20-219/65), 
po katerem se za samostojno opravljanje določenih zadev s področja izvršnega 
sveta lahko v izvršnem svetu imenujejo republiški sekretarji in drugi funkcio- 
narji, uvede postopek za imenovanje Dušana Cehovina za republiškega sekre- 
tarja v izvršnem svetu. 

Dušan Cehovin je bil rojen 20. 5. 1923 v Gornji Branici. Na ekonomski 
fakulteti v Ljubljani je diplomiral leta 1959. Po osvoboditvi je študiral v Beo- 
gradu na višji šoli za zunanjo trgovino, nato pa je bil pomočnik trgovskega 
atašeja v Argentini. Od leta 1951 do 1956 je bil zaposlen v zveznem zavodu 
za gospodarsko planiranje, nato pa v zveznem sekretariatu za splošne gospo- 
darske zadeve kot načelnik oddelka za analize in kasneje pomočnik zveznega 
sekretarja. Leta 1965 je bil imenovan za pomočnika zveznega sekretarja za 
industrijo in trgovino, leta -1967 pa za pomočnika zveznega sekretarja za 
gospodarstvo, kjer je ostal do leta 1970, ko je bil imenovan na sedanjo dolžnost. 

Na podlagi že sprejetih dopolnil k ustavi SFRJ bodo republike samostojno 
odločale o mnogih vprašanjih, ki so bila doslej v izključni pristojnosti federa- 
cije. Republika prevzema funkcije države in obenem najvišje samoupravne 
skupnosti občanov, razen tistih, ki so po zvezni ustavi izrecno dane federaciji. 
S tem prehaja na republiko največji del dosedanjih zveznih pristojnosti na po- 
sameznih gospodarskih in negospodarskih področjih, hkrati pa se mora repu- 
blika usposobiti tudi za aktivno udeležbo pri kreiranju in izvrševanju nalog 
federacije. Toda ne gre le za prenesene naloge, obstoječe razmere zahtevajo 
močnejšo prisotnost republiške politike zlasti na gospodarskih področjih. Pri 
tem pa se ne poveča bistveno samo zakonodajna pristojnost, marveč je potrebno 
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strokovno zaznavanje družbenih in gospodarskih tokov v republiki in federaciji 
ter temu ustrezno spremljanje in delovanje. To je pa mogoče le z ustrezno 
organiziranim in visoko strokovnim delom. 

Zaradi tako zahtevnih in odgovornih nalog je potrebno pri izvršnem svetu 
angažirati skupino ustreznih strokovnjakov. Izvršni svet sodi, da bi bil za 
sodelovanje pri izvajanju teh nalog primeren Dušan Cehovin, dipl. ekonomist, 
sedaj sekretar sekretariata zveznega izvršnega sveta za spremljanje gospodar- 
skih gibanj. Razen tega predvideva izvršni svet imenovanje Dušana Čehovina 
kot člana v medrepubliški komite za področje monetarnega sistema.« 

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne 
20. oktobra 1971 razpravljala o predlogu izvršnega sveta skupščine SR Slovenije 
in na podlagi razprave predlaga republiškemu zboru skupščine SR Slovenije, 
da imenuje za republiškega sekretarja v izvršnem svetu Dušana Cehovina, se- 
kretarja sekretariata zveznega izvršnega sveta za spremljanje gospodarskih 
gibanj. 

PREDLOG ODLOKA 

o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v svete visokošolskih zavodov 
in njihovih združenj in o določitvi delovnih in drugih organizacij, 

ki delegirajo svojega predstavnika v te svete 

Na podlagi 17. alinee 135. člena in 5. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slove- 
nije in v zvezi s 63., 77. in 85. členom zakona o visokem šolstvu (Uradni list 
SRS, št. 9-61/69) je skupščina SR Slovenije na seji republiškega zbora sprejela 

ODLOK 

o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v svete visokošolskih zavodov 
in njihovih združenj in o določitvi delovnih in drugih organizacij, 

ki delegirajo svojega predstavnika v te svete 

I. 

1. V svet univerze v Ljubljani se imenujejo: 
Mario Jež, dipl. inž. strojništva, vodja tehnološkcK-projektivnega sek- 

torja, Iskra Kranj, zavod za avtomatizacijo-, Ljubljana; 
dr. Peter K o b e, dipl. pravnik, profesor pravne fakultete univerze v 

Ljubljani; 
Ivan Kocuvan, dipl. ing. kemije, pomočnik generalnega direktorja 

industrije cementa in azbestcementa Salonit, Anhovo; 
Ermin Kržičnik, dipl. ekonomist, raziskovalec, inštitut za ekonomska 

raziskovanja, Ljubljana; 
Danilo S b r i z a j , profesor geografije, predsednik skupščine občine Ljub- 

ljana-Siška; 
Lojze Skok, dipl. inž. elektrotehnike, dosedanji namestnik zveznega se- 

kretarja za informacije; 
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Gojko Stanič, dipl. pravnik, sekretar komiteja univerzitetne konfe- 
rence ZK Ljubljana. 

2. Po enega predstavnika delegirajo: 
skupščina mesta Ljubljana; 
skupščina občine Maribor; 
gospodarska zbornica SR Slovenije. 

II. 

1. V svet filozofske fakultete se imenujejo: 
Marjan Javornik, profesor slavistike, član izvršnega odbora repu- 

bliške konference SZDL Slovenije; 
Vlado Sruk, profesor filozofije in psihologije, strokovni sodelavec, cen- 

tralni komite ZK Slovenije; 
Mladen Ta n cer, profesor pedagogike in psihologije, predavatelj peda- 

gogike in metodike, pedagoška akademija Maribor. 
2. Predstavnika delegira: 
izobraževalna skupnost SR Slovenije. 

III. 

1. V svet pravne fakultete se imenujejo': 
Milan Baškovič, dipl. pravnik, sekretar službe za zakonodajo skup- 

ščine SR Slovenije; 
Ignac Pavlin, dipl. pravnik, vodja pravnega oddelka, združeno pod- 

jetje Iskra, Kranj; 
Lojze Polj anšek, dipl. pravnik, vodja službe pravne pomoči, republi- 

ški svet zveze sindikatov Slovenije; 
Franc Svetina, dipl. pravnik, predsednik skupščine občine Šentjur pri 

Celju; 
dr. Živko Zobec, dipl, pravnik, predsednik okrožnega sodišča Ljubljana. 
2. Po enega predstavnika delegirajo: 
odvetniška zbornica SR Slovenije; 
gospodarska zbornica SR Slovenije. 

IV. 

1. V svet ekonomske fakultete se imenujejo: 
Danica J urkovič, dipl. ekonomist, samostojni raziskovalec, pomočnik 

direktorja zavoda SRS za produktivnost dela, Ljubljana; 
Andrej Lah, dipl. ekonomist, vodja oddelka za ekonomske analize, to- 

varna avtomobilov in motorjev Maribor; 
Rudi Šimac, dipl. ekonomist, predsednik skupščine občine Nova Gorica. 
2. Po enega predstavnika delegirajo : 
združenje poslovnih bank in hranilnic SR Slovenije; 
poslovno združenje za trgovino, Ljubljana; 
gospodarska zbornica SR Slovenije. 
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V. 

1. V svet fakultete za naravoslovje in tehnologijo se imenujejo: 
Ludvik Mali, dipl. inž. rudarstva, direktor rudnika lignita, Velenje; 
Dušan Modi c, profesor matematike, gimnazija Novo mesto; 
Vojko O z i m, dipl. inž. kemije, magister, direktor centra za razvoj in 

znanstveno raziskovanje mineralnih vod, Maribor; 
Slavko P a p 1 e r , dipl. inž. rudarstva, direktor geološkega zavoda Ljub- 

ljana. 
2. Po enega predstavnika delegirajo: 
združeno podjetje slovenske železarne, Ljubljana; 
poslovno združenje tekstilne industrije, Ljubljana; 
Krka, tovarna zdravil, Novo mesto; 
Sava, industrija gumijevih, usnjenih in kemičnih izdelkov, Kranj; 
industrija cementa in azbesta Salonit, Anhovo. 

VI. 

1. V svet fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo se imenujejo: 
Ivan Kocmut, dipl. inž. arh. projektant, Kiomunaprojekt, Maribor; 
Marija Mesaric, dipl. politolog, direktor splošnega sektorja, gradbeno 

podjetje Tehnika, Ljubljana; 
Dragovan Sever, dipl. inž. gradbeništva, direktor kadrovsko-socialne 

službe, gradbeno industrijsko podjetje Gradiš, Ljubljana. 
2. Po enega predstavnika delegirajo: 
urbanistični inštitut SR Slovenije; 
biro za regionalno prostorsko planiranje, Ljubljana. 

VII. 

1. V svet fakultete za elektrotehniko se imenujejo: 
Slavko K o r b a r , dipl. inž. gozdarstva, predsednik skupščine občine 

Lj ubljana-Vič-Rudnik; 
Jože Šnajder, dipl. inž. elektrotehnike, višji strokovni sodelavec na 

oddelku za fiziko, inštitut Jožef Štefan, Ljubljana. 
2. Po enega predstavnika delegirajo: 
združeno podjetje Iskra, Kranj, tovarna elektrotehničnih in finomeha- 

ničnih izdelkov Kranj; 
Gorenje, tovarna gospodinjske opreme, Velenje; 
Elektrogospodarstvo Maribor. 

VIII. 

1. V svet fakultete za strojništvo se imenujejo: 
Anton Jež, dipl. inž. strojništva, šef-inženir, inženirski industrijski 

biro Elektroprojekt, Ljubljana; 
Lucijan Vuga, dipl. inž. strojništva, šef razvoja in priprave dela, zdru- 

ženo podjetje Iskra, Kranj, tovarna avtoelektričnih izdelkov Nova Gorica. 
2. Predstavnika delegira: 
tovarna avtomobilov in motorjev Maribor. 
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IX. 

1. V svet medicinske fakultete se imenujejo: 
dr. Oton B a j e c , habilitirani profesor, šef kirurškega oddelka, direktor 

splošne bolnišnice, Novo mesto; 
dr. Niko Jesenovec, doktor znanosti, habilitirani docent, specialist 

za medicinsko biokemijo, predstojnik oddelka za laboratorijske raziskave, sploš- 
na bolnišnica, Maribor; 

dr. Ivo. R a j š p , šef internega oddelka, splošna bolnišnica, Slovenj Gradec. 
2. Po enega predstavnika delegirajo: 
skupnost zdravstvenih zavodov Slovenije; 
zavod za zdravstveno varstvo SR Slovenije; 
klinične bolnice, Ljubljana. 

X. 

1. y svet biotehniške fakultete se imenujejo: 
Slavko G 1 i n š e k , dipl. inž. agronomije, strokovni urednik, Sodobno kme- 

tijstvo, časopisno podjetje Kmečki glas, Ljubljana; 
Jože J a m š e k , dipl. veterinar, inž, živilske tehnologije, direktor tehnič- 

nega sektorja, Delamaris, kombinat konservne industrije, Izola; 
Miloš Kus, dipl. inž. agronomije, doktor agronomskih znanosti, vodja 

centra za krompir, kmetijsko-živilski kombinat Kranj; 
Ivan Kukove c, dipl. inž. agronomije, tajnik republiškega odbora sin- 

dikata delavcev kmetijstva, živilske in tobačne industrije Slovenije. 
2. Po enega predstavnika delegirajo: 
poslovno združenje gozdnogospodarskih organizacij, Ljubljana; 
Les, poslovno združenje, Ljubljana; 
KIK Pomurka, Murska Sobota; 
Styria, poslovno združenje za hmeljarstvo, živinorejo in sadjarstvo, Celje. 

XI. 

1. V svet fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo se imenujejo: 
Roman Albreht, poslanec zbora narodov zvezne skupščine; 
Tomaž B i z a j 1, profesor sociologije, sekretar komiteja obalne konfe- 

rence ZK Koper; 
Gabrijel Gašperšič, dipl. politolog, direktor radijskega programa, 

Radiotelevizija Ljubljana; 
Slavko Soršak, dipl. politolog, vodja splošnega sektorja, Elektrogospo- 

darstvo, Maribor; 
Mitja S v a b , dipl. politolog, član predsedstva republiškega sveta zveze 

sindikatov Slovenije. 
2. Predstavnika delegira: 
zveza delavskih in ljudskih univerz Slovenije, Ljubljana. 

XII. 

1. V svet visoke šole za telesno kulturo v Ljubljani se imenujejo1: 
Alojz F r i d 1, profesor telesne vzgoje, tehnični sekretar, zveza za telesno 

kulturo Maribor; 
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Janko Kušar, dipl. politolog, direktor organizacije za turizem in trans- 
port, združeno železniško transportno podjetje Ljubljana; 

Leopold Zupan, inž. go2darstva, referent za zasebni sektor, gozdno 
gospodarstvo Kranj. 

2. Po enega predstavnika delegirajo': 
štab, za splošni ljudski odpor SR Slovenije; 
Partizan Slovenije, Ljubljana; 
zveza za telesno kulturo Slovenije. 

XIII. 

1. V svet visoke ekonornsko-komercialne šole v Mariboru se imenujejo: 
Janez Sever, dipl. ekonomist, direktor podjetja Merkur, Murska Sobota; 
Janez Zahrastnik, sekretar medobčinskega sveta ZK Celje. 
2. Po enega predstavnika delegirajo: 
gospodarska zbornica SR Slovenije; 
trgovsko podjetje Koloniale, Maribor. 

XIV. 

1. V svet akademije za glasbo v Ljubljani se imenujejo-. 
Darij an Božič, skladatelj in dirigent, direktor Slovenske filharmonije, 

Ljubljana; 
Janez H o f 1 e r , profesor glasbe in umetnostne zgodovine, tajnik Glasbene 

mladine Slovenije, Ljubljana; 
Aleksander L a j o v i c , profesor glasbe, center za glasbeno vzgojo, Ma- 

ribor. 
2. Po enega predstavnika delegirajo: 
zavod za šolstvo SR Slovenije; 
zveza kultumo-prosvetnih organizacij Slovenije; 
kulturna skupnost Slovenije. 

XV. 

1. V svet akademije za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani 
se. imenu jejo-: 

Milan L j u b i č , režiser, Viba film, Ljubljana; 
Jože V o 1 f a n d , glavni in odgovorni urednik, Novi tednik, Celje. 
2. Po enega predstavnika delegirajo^: 
kulturna skupnost Slovenije; 
zveza kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije; 
skupnost slovenskih gledališč, Ljubljana; 
Radio-televizija Ljubljana. 

XVI. 

1. V svet akademije za likovno umetnost v Ljubljani se imenujejo: 
Stane Bernik, profesor umetnostne zgodovine, glavni urednik revije za 

likovno kulturo Sinteza, Ljubljana; 
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Zoran K r ž i š n i k , profesor umetnostne zgodovine, ravnatelj Moderne 
galerije, Ljubljana; 

Lado S m r e k a r , direktor osnovne šole Kostanjevica na Krki; 
Jože S pa cal, akademski slikar, scenograf, Radio-televizija Ljubljana. 
2. Po enega predstavnika delegirajo: 
kulturna skupnost Slovenije; 
zveza kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije. 

XVII. 

1. V svet združenja visokošolskih zavodov v Mariboru se imenujejo: 
Vladimir G o š n i k , dipl, politolog, član izvršnega odbora republiške 

konference SZDL Slovenije; 
Jože M a r o 11, profesor geografije in zgodovine, podpredsednik skupščine 

občine Celje; 
Miran Potrč, dipl. pravnik, sekretar komiteja mestne konference ZK 

Maribor. 
2. Po enega predstavnika delegirajo': 
skupščina občine Maribor; 
gospodarska zbornica SR Slovenije; 
tovarna avtomobilov in motorjev Maribor. 

XVIII. 

1. V svet višje agronomske šole v Mariboru se imenujejo: 
Ludvik Gril, dipl. inž. agronomije, vodja službe za prodajo specialnih 

gnojil in rastlinskih zaščitnih sredstev, tovarna dušika, Ruše; 
Anton S e b a r t, dipl. inž. agronomije, sekretar komiteja občinske konfe- 

rence ZK Lenart; 
Stanko Sos ter, dipl. inž. agronomije, vodja oddelka, poslovno združenje 

kmetijske proizvodnje in predelovalne industrije Agria, Murska Sobota. 
2. Po enega predstavnika delegirajo': 
kmetijski inštitut Slovenije; 
Stirya, poslovno združenje za hmeljarstvo, živinorejo in sadjarstvo, Celje. 

XIX. 

1. V svet višje pravne šole v Mariboru se imenujejo: 
Miha Butina, dipl. pravnik, vodja pravne službe, tovarna železniških 

vozil Boris Kidrič, Maribor; 
Rajko Kramberger, dipl. pravnik, sodnik okrožnega gospodarskega 

sodišča Maribor; 
Vladimir Zupančič, poslanec družbenopolitičnega zbora zvezne skup- 

ščine. 
2. Po enega predstavnika delegirajo': 
gospodarska zbornica SR Slovenije; 
skupnost zdravstvenega zavarovanja delavcev Maribor. 
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XX. 

1. V svet višje tehniške šole v Mariboru se imenujejo: 
Rafael Razpet, dipl. inž. metalurgije, glavni direktor tovarne dušika, 

Ruše; 
Marko Vraničar, dipl. inž. strojništva, sekretar komiteja občinske kon - 

ference ZK Škofja Loka. 
2. Po enega predstavnika delegirajo: 
gospodarska zbornica SR Slovenije; 
združeno podjetje Iskra, Kranj; 
Elektrogospodarstvo Maribor; 
Gipos, gradbeno-industrijska poslovna skupnost Slovenije, Ljubljana. 

XXI. 

1. V svet pedagoške akademije v Mariboru se imenujejo: 
Jože Kuhar, ravnatelj šolskega centra TAM, Maribor; 
Vojko Simončič, tajnik temeljne izobraževane skupnosti Celje; 
Ivan Žagar, sekretar medobčinskega sveta ZK za Koroško, Ravne na 

Koroškem. 
2. Po enega predstavnika delegirajo: 
skupščina občine Maribor; 
izobraževalna skupnost SR Slovenije. 

XXII. 

1. V svet pedagoške akademije v Ljubljani se imenujejo: 
Leopold Kejžar, dipl. politolog, sekretar medobčinskega sveto ZK za 

Gorenjsko, Kranj; 
dr. Bronislav Skaberne, dipl. pravnik, znanstveni svetnik, inštitut za 

kriminologijo pri pravni fakulteti univerze v Ljubljani; 
Milenko Vodopivec, ravnatelj osnovne šole Ajdovščina. 
2. Po enega predstavnika delegirajo: 
zavod za šolstvo SR Slovenije; 
izobraževalna skupnost SR Slovenije. 

XXIII. 

1. V svet višje šole za socialne delavce v Ljubljani se imenujejo: 
Karla Novak, direktor kadrovske službe, Saturnus, kovinsko predelo- 

valna industrija, embalaža, avtooprema, Ljubljana; 
Slavko U r š i č , politolog, strokovni sodelavec, občinski sindikalni svet 

Maribor. 
2. Predstavnika delegira: 
Rdeči križ Slovenije. 
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XXIV. 

1. V svet višje šole za zdravstvene delavce v Ljubljani se imenujejo: 
dr. Vekoslav Janezi č, zdravnik^specialist, primairij, inštitut za rentge- 

nologijo, klinične bolnice, Ljubljana; 
Vida Saje, višja medicinska sestra, klinične bolnice, Ljubljana, oddelek 

dr. Petra Držaja. 
2. Po enega predstavnika delegirajo: 
skupnost zdravstvenih zavodov SR Slovenije; 
zavod za zdravstveno varstvo SR Slovenije. 

XXV. 

1. V svet višje upravne šole v Ljubljani se imenujejo: 
Franc Bukovinsky, sekretar medobčinskega sveta ZK Brežice; 
Marijan Dajčman, dipl. politolog, poslanec družbenopolitičnega zbora 

zvezne skupščine; 
Branko Praprotnik, dipl. ekonomist, šef splošnega sektorja, Koteks- 

Tobus, import-export, Ljubljana; 
Franjo Virnik, dipl. pravnik, tajnik skupščine občine Kranj. 

XXVI. 

1. V svet višje šole za organizacijo dela v Kranju se imenujejo: 
Aleksander Kutoš, sekretar komiteja ZK visokošolskih zavodov Mari- 

bor; 
Franc Sladič, podpredsednik mestnega sindikalnega sveta Ljubljana. 
2. Po enega predstavnika delegirajo: 
skupščina občine Kranj; 
gospodarska zbornica SR Slovenije. 

XXVII. 

1. V svet višje pomorske šole v Piranu se imenujejo: 
Ivo Pavlic, magister ekonomije, pomočnik generalnega direktorja Ljub- 

ljana-transport, Ljubljana; 
Marjan Prelaz, vodja ribolovnega sektorja, Delamaris, kombinat kon- 

servne industrije, Izola. 
2. Po enega predstavnika delegirajo: 
Luka Koper; 
Splošna plovba Piran. 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je 10. marca sprejela zakon o visokem šolstvu. 
Po določbah tega zakona delegira predstavnike družbene skupnosti v svete 
visokošolskih zavodov in njihovih združenj skupščina SR Slovenije in določi 
delovne in druge organizacije, ki delegirajo svoje predstavnike v te svete, in 

83 
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koliko jih vsaka delegira. Statut določi število članov sveta, število predstav- 
nikov študentov in predstavnikov družbene skupnosti. 

Sedanjim predstavnikom družbene skupnosti, ki jih je imenovala skupščina 
SR Slovenije, je potekla mandatna doba 2. februarja 1970. Ker skupščina SR 
Slovenije še ni v skladu z določbami zakona o visokem šolstvu potrdila statutov 
visokošolskih zavodov in njihovih združenj, je kljub temu komisija skupščine 
SR Slovenije za volitve in imenovanja mnenja, da ni mogoče odlagati imeno- 
vanja predstavnikov družbene skupnosti. 

Glede na pomembnost vloge predstavnikov družbene skupnosti je komisija 
že v mesecu aprilu 1971 izdelala stališče o nalogah, profilih, kriterijih in po- 
stopku pri izbiri kandidatov za predstavnike družbene skupnosti, ki jih imenuje 
skupščina SR Slovenije v svete visokošolskih zavodov in njihovih združenj ter 
ta stališča posredovala vsem komisijam za volitve in imenovanja občinskih 
skupščin, rektorju univerze v Ljubljani, dekanom fakultet univerze v Ljubljani 
ter nekaterim društvom in znanstveno-raziskovalnim institucijam. 

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je organizirala 
več razgovorov, katerim so prisostvovali predsednik in podpredsednik pro- 
svetno-kulturnega zbora skupščine SR Slovenije, predstavnik izvršnega sveta 
skupščine SR Slovenije, predsednik odbora republiškega zbora za prosveto in 
kulturo, republiški sekretar za prosveto in kulturo in predstavniki družbeno- 
političnih organizacij v republiki. 

Meseca septembra je bil organiziran tudi sestanek z nekaterimi predsedniki 
fakultetnih svetov. Na tem sestanku se je razpravljalo o uskladitvi števila 
predstavnikov družbene skupnosti, ki jih v skladu z zakonom imenuje skup- 
ščina SR Slovenije v svete fakultet. 

Komisija skupščine SR Slovenije je prejela od komisij za volitve in imeno- 
vanja občinskih skupščin in drugih organov oziroma organizacij 312 predlogov 
možnih kandidatov za predstavnike družbene skupnosti. Da bi zagotovili spre- 
jetim kriterijem ustrezajočo izbiro potencialnih kandidatov iz vrst eviden- 
tiranih, je bila formirana posebna skupina, ki je pripravila predlog za razpravo 
v komisiji. O predlogu potencialnih kandidatov je razpravljala komisija skup- 
ščine SR Slovenije za volitve in imenovanja na dveh sejah, komisiji pa je 
svoje mnenje posredoval tudi koordinacijski odbor za kadrovska vprašanja pri 
republiški konferenci SZDL Slovenije. 

Obširne razprave so potrdile sklep komisije, da z imenovanjem predstav- 
nikov družbene skupnosti ni mogoče čakati, da bo skupščina SR Slovenije 
potrdila statute. Po informacijah, ki jih ima komisija,. statuti še niso bili pred- 
loženi pristojnim zborom v obravnavo. Sedanjim članom je že potekel mandat 
ter se v delu samoupravnih organov visokošolskih zavodov in njihovih združenj 
ne morejo več udejstvovati. 

Iz teh razlogov bi naj skupščina čimprej imenovala predstavnike družbene 
skupnosti in določila delovne in druge organizacije, ki delegirajo svojega pred- 
stavnika V svete visokošolskih zavodov in njihovih združenj, tako da bi se 
lahko novo imenovani predstavniki družbene skupnosti aktivno vključili v delo 
svetov že v tekočem šolskem letu. 

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne 
20. oktobra 1971 ponovno razpravljala o kandidatih za predstavnike družbene 
skupnosti, ki jih imenuje skupščina SR Slovenije v svete visokošolskih zavodov 
in njihovih združenj in o določitvi delovnih in drugih organizacij, ki delegirajo 
svojega predstavnika v te svete, ter na podlagi razprave daje predlog odloka 
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o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v svete visokošolskih zavodov 
in njihovih združenj in o določitvi delovnih in drugih organizacij, ki delegirajo 
svojega predstavnika v te svete, pristojnim zborom v obravnavo in odločanje. 

PREDLOG ODLOKA 
o razrešitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani 

Na podlagi 16. alinee 135. člena, 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter II. in XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike 
Slovenije in v zvezi s 6. in 8. členom zakona o gospodarskih sodiščih v SR 
Sloveniji (Uradni list SRS, št. 20-221/65) ter s 45. členom zakona o gospodarskih 
sodiščih (Uradni list SFRJ, št. 7-83/65) je skupščina Socialistične republike 
Slovenije na seji republiškega zbora sprejela 

ODLOK 
o razrešitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani 

Tatjana H a c i n se razreši dolžnosti sodnika okrožnega gospodarskega 
sodišča v Ljubljani. 

OBRAZLOŽITEV 

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je dne 2. 11. 1971 
prejela vlogo Tatjane Hacin, v kateri prosi, da jo skupščina SR Slovenije raz- 
reši dolžnosti sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani, ker na- 
merava prevzeti drugo dolžnost. 

O vlogi Tatjane Hacin je komisija skupščine SR Slovenije za volitve in 
imenovanja razpravljala na svoji seji dne 10. 11. 1971 in na podlagi razprave 
predlaga, da republiški zbor skupščine SR Slovenije razreši Tatjano Hacin 
dolžnosti sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani. 

PREDLOG ODLOKA 
o izvolitvi poslanca republiškega zbora skupščine SR Slovenije v komisijo 

skupščine SR Slovenije za družbeno nadzorstvo 

Na podlagi 3. člena odloka o sestavi komisij in drugih teles skupščine SR 
Slovenije (Uradni list SRS, št. 22-175/69) je republiški zbor skupščine SR Slo- 
venije sprejel 

ODLOK 
o izvolitvi poslanca republiškega zbora skupščine SR Slovenije v komisijo 

skupščine SR Slovenije za družbeno nadzorstvo 

Iz vrst poslancev republiškega zbora skupščine SR Slovenije se izvoli v 
komisijo skupščine SR Slovenije za družbeno nadzorstvo Franc S v e t e 1 j. 

83« 
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OBRAZLOŽITEV 

Po določbah 181. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 5. točke 
155. člena zakona o volitvah poslancev skupščine Socialistične republike Slo^ 
venije je Ivanu Franku, poslancu republiškega zbora skupščine SR Slovenije, 
prenehal mandat dne 15. novembra 1971, to je od dneva, ko je nastopil funkcijo 
sekretarja zveznega izvršnega sveta. 

Ivan Franko je bil na seji republiškega zbora dne 28. maja 1969 izvoljen 
za člana komisije skupščine SR Slovenije za družbeno nadzorstvo. 

Na podlagi drugega odstavka 99. člena poslovnika skupščine SR Slovenije 
je bil istega dne na seji komisije za družbeno nadzorstvo izvoljen za predsednika 
te komisije. 

Glede na to, da je Ivanu Franku potekel mandat poslanca republiškega 
zbora skupščine SR Slovenije, predlaga komisija skupščine SR Slovenije za 
volitve in imenovanja, da republiški zbor izvoli iz vrst poslancev republiškega 
zbora Franca Svetelja za člana komisije skupščine SR Slovenije za druž- 
beno nadzorstvo. 

PREDLOG ODLOKA 

o izvolitvi poslanca gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije v komisijo 
skupščine SR Slovenije za družbeno nadzorstvo 

Na podlagi odloka o sestavi komisij in drugih teles skupščine SR Slovenije 
je gospodarski zbor skupščine SR Slovenije sprejel 

ODLOK 

o izvolitvi poslanca gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije v komisijo 
skupščine SR Slovenije za družbeno nadzorstvo 

Iz vrst poslancev gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije se izvoli 
v komisijo skupščine SR Slovenij e za družbeno nadzorstvo Martin V i d m a r. 

OBRAZLOŽITEV 

Gospodarski zbor skupščine SR Slovenije je obvestil komisijo skupščine 
SR Slovenije za volitve in imenovanja, da je na seji gospodarskega zbora dne 
6. 10. 1971 ugotovil, da je poslanec gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije 
Drago Pere odstopil in da mu je dne 6. 10. 1971 prenehal poslanski mandat. 

Glede na to, da je bil tovariš Drago Pere podpredsednik komisije skupščine 
SR Slovenije za družbeno nadzorstvo', predlaga komisija skupščine SR Slovenije 
za volitve in imenovanja gospodarskemu zboru, da izvoli za člana komisije 
skupščine SR Slovenije za družbeno nadzorstvo Martina Vidmarja, poslanca 
gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije. 
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PREDLOG ODLOKA 

o imenovanju člana upravnega odbora sklada federacije za kreditiranje 
hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik 

in avtonomnih pokrajin 

Na podlagi 17. alinee 135. člena in 5. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije 
in v zvezi s 25. členom zakona o skladu federacije za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomnih pokrajin 
(Uradni list SFRJ, št. 33-434/71) je skupščina SR Slovenije na seji republiškega 
zbora sprejela 

ODLOK 

o imenovanju člana upravnega odbora sklada federacije za kreditiranje 
hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik 

in avtonomnih pokrajin 

1. Članu upravnega odbora sklada Mirku Jamarju je potekla mandatna 
doba dne 9. 10. 1971. 

2. Za člana upravnega odbora sklada se imenuje Ivo Klemenčič, 
namestnik republiškega sekretarja za gospodarstvo. 

OBRAZLOŽITEV 

Po določbah 25. člena zakona o skladu federacije za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomnih pokrajin ima 
upravni odbor sklada predsednika in 15 članov. 

Predsednika in 6 članov upravnega odbora sklada imenuje zvezna skup- 
ščina, vsaka republika in avtonomna pokrajina pa imenuje po enega člana. 

Direktor sklada je po svojem položaju član upravnega odbora. 
Mandatna doba članov upravnega odbora sklada traja 5 let (26. člen za- 

kona). 
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja' predlaga za 

člana upravnega odbora sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomnih pokrajin Iva K1 e - 
m e n č i č a , namestnika republiškega sekretarja za gospodarstvo. 

PREDLOG ODLOKA 

o razrešitvi in izvolitvi sodnikov vrhovnega sodišča SR Slovenije 

Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter II. in XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične repu- 
blike Slovenije in v zvezi z 12. in 19. členom zakona o sodiščih splošne pristoj- 
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nosti (Uradni list SRS, št. 20-220/65) je skupščina Socialistične republike Slo- 
venije na seji republiškega zbora sprejela , 

ODLOK 
o razrešitvi in izvolitvi sodnikov vrhovnega sodišča SR Slovenije 

1. Rrazreši se: 
Karel K i r n , dolžnosti sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije. 
2. Izvolita se za sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije: 
Milan Kosterca, sodnik okrožnega sodišča v Mariboru in 
Janko Vodopija, sodnik okrožnega sodišča v Ljubljani. 

OBRAZLOŽITEV 

Vrhovno sodišče SR Slovenije je obvestilo komisijo skupščine SR Slovenije 
za volitve in imenovanja, da je sodnik vrhovnega sodišča SR Slovenije Karel 
Kirn poslal vlogo, s katero izraža željo, da naj se ga zaradi zdravstvenih raz- 
logov razreši funkcije sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije še pred koncem 
leta 1971. 

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne 
20. decembra 1971 razpravljala o vlogi Karla Kirna, sodnika vrhovnega sodišča 
SR Slovenije, in na podlagi razprave predlaga republiškemu zboru skupščine 
SR Slovenije, da razreši Karla Kirna dolžnosti sodnika vrhovnega sodišča SR 
Slovenije. 

Vrhovno sodišče SR Slovenije je obvestilo komisijo skupščine SR Slovenije 
za volitve in imenovanja, da sta prosti dve sodniški mesti na kazenskem oddelku 
vrhovnega sodišča SR Slovenije. Komisija skupščine SR Slovenije za volitve 
in imenovanja je o prostih sodniških mestih pri vrhoynem sodišču seznanila 
vsa okrožna sodišča v SR Sloveniji in komisije za volitve in imenovanja ob- 
činskih skupščin. Na podlagi tega je bilo evidentiranih 14 kandidatov za sodnike 
vrhovnega sodišča SR Slovenije. 

V skladu z določbami XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike 
Slovenije je komisija za volitve in imenovanja poslala pregled evidentiranih 
kandidatov za sodnike vrhovnega sodišča SR Slovenije v mnenje vrhovnemu 
sodišču SR Slovenije. Vrhovno sodišče SR Slovenije je dne 15. decembra 1971 
poslalo mnenje, v katerem predlaga, da naj bi skupščina SR Slovenije izvolila 
za sodnike vrhovnega sodišča: Toma Grgiča, sedanjega šefa kabineta pred- 
sednika ustavnega sodišča SR Slovenije in Milana Kosterco, sodnika okrožnega 
sodišča v Mariboru. 

Nadalje vrhovno sodišče SR Slovenije pripominja, da je Milan Kosterca 
na svojo kandidaturo pristal pod pogojem, da se mu čez leto 1972 reši stano- 
vanjski problem in da dobi v tem času družinsko stanovanje v Ljubljani. 

Kolikor take možnosti ne bi bilo, predlaga vrhovno sodišče SR Slovenije 
Janka Vodopijo, sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani. Janko Vodopija že od 
leta 1950 dalje dela na sodiščih, največ časa pa je delal kot član kazenskega 
pritožbenega senata na okrožnem sodišču v Ljubljani, zato ima velike izkušnje 
na področju kazenskega sodstva. 
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Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne 
20. decembra 1971 razpravljala o evidentiranih kandidatih za sodnike vrhovnega 
sodišča'SR Slovenije in o mnenju vrhovnega sodišča SR Slovenije. Na podlagi 
razprave komisija za volitve in imenovanja predlaga republiškemu zboru skup- 
ščine SR Slovenije, da izvoli za sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije Milana 
Kosterco, sodnika okrožnega sodišča v Mariboru, in Janka Vodopijo, sodnika 
okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Ostali evidentirani kandidati bodo ostali kot potencialni kandidati in bo 
komisija o njih ponovno razpravljala, ko bodo izpraznjena sodniška mesta pri 
vrhovnem sodišču SR Slovenije. 

Milan Kosterca, sodnik okrožnega sodišča v Mariboru, je bil rojen 7. 1. 
1929 v Ljubljani. Na pravni fakulteti v Ljubljani je diplomiral leta 1955. 
Sodniški izpit je opravil leta 1958. Od leta 1944 do leta 1948 je bil zaposlen kot 
delavec v raznih gospodarskih organizacijah; od leta 1949 do leta 1952 najprej 
pripravnik pri glavni direkciji industrije servisov v Ljubljani; v letu 1952 je bil 
na mladinski progi Jablanica; od leta 1954 do leta 1955 pripravnik pri okrožnem 
sodišču v Ljubljani; od leta 1955 do leta 1960 sodnik okrajnega sodišča v 
Mariboru; od leta 1960 do leta 1963 namestnik okrožnega javnega tožilca 
v Mariboru; od leta 1964 do leta 1967 okrajni oziroma občinski javni tožilec 
v Mariboru in od leta 1967 dalje sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Janko Vodopija, sodnik okrožnega sodišča v Ljubljani, je bil rojen 4. 8. 
1912 v Puli. Na pravni fakulteti v Ljubljani je diplomiral leta 1938. Strokovni 
izpit za referenta je opravil leta 1952 pri javnem tožilstvu LRS. Od leta 1945 
do leta 1947 je bil sekretar v ministrstvu za trgovino in preskrbo LRS. Od leta 
1947 do leta 1948 sekretar v ministrstvu za lesno industrijo LRS oziroma pravni 
referent v republiški državni arbitraži v Ljubljani; od leta 1948 do leta 1949 
sekretar v republiški zvezi kmetijskih zadrug v Ljubljani; od leta 1949 do leta 
1954 je bil najprej načelnik oddelka v ministrstvu za kmetijstvo LRS, nato 
pomočnik okrožnega javnega tožilca , v Ljubljani. Od leta 1954 dalje pa je 
sodnik okrožnega sodišča v Ljubljani. 

PREDLOG ODLOKA 

o imenovanju namestnika republiškega sekretarja 
za kmetijstvo in gozdarstvo 

Na podlagi 17. alinee 135. člena in 5. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije 
je skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora sprejela 

ODLOK 

o imneovanju namestnika republiškega sekretarja 
za kmetijstvo in go>adarstvo 

Za namestnika republiškega sekretarja za kmetijstvo in gozdarstvo se 
imenuje: 

inž. Karmelo B u d i h n a , dosedanji generalni konzul SFRJ v Celovcu. 



1320 Priloge 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je na seji republiškega zbora dne 25. novembra 
1971 sprejela zakon o ustanovitvi republiškega sekretariata za kmetijstvo in 
gozdarstvo. 

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne 
20. decembra 1971 razpravljala o kandidatu za namestnika republiškega sekre- 
tarja za kmetijstvo in gozdarstvo. Na podlagi razprave komisija predlaga 
kandidata za namestnika republiškega sekretarja za kmetijstvo in gozdarstvo 
Karmela Budihno, diplomiranega gozdarskega inženirja, dosedanjega general- 
nega konzula SFRJ v Celovcu. 

Inž. Karmelo Budihna je bil rojen 21. 1. 1916 v Ustju, občina Ajdovščina. 
Na gozdarski fakulteti v Zagrebu je diplomiral leta 1940. Vsa leta po vojni je bil 
na vodilnih mestih, najprej kot ravnatelj gozdne uprave v Slovenski Bistrici, 
nato direktor Dravskega gozdnega gospodarstva Maribor, glavni direktor gene- 
ralne direkcije za lesno industrijo v Ljubljani. Od leta 1952 do leta 1955 je bil 
podpredsednik okrajnega ljudskega odbora Maribor, od 1955 do leta 1961 
predsednik okrajnega ljudskega odbora Nova Gorica, od leta 1961 do 1962 
direktor jugoslovanske investicijske banke — centrala za LRS, od leta 1962 
do 1963 predsednik upravnega odbora splošne gospodarske banke LRS oziroma 
predsednik gospodarske zbornice SR Slovenije, od leta 1963 do 1967 poslanec 
republiškega zbora skupščine SR Slovenije in predsednik komisije za družbeno 
nadzorstvo skupščine SR Slovenije, od 1967 do leta 1971 generalni konzul SFRJ 
v Celovcu. Bil je poslanec zveznega zbora zvezne skupščine in dve mandatni dobi 
poslanec republiškega zbora skupščine SR Slovenije ter član glavnega odbora 
SZDL Slovenije. 
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VSEBINA 

Republiški zbor 

34. seja — 25. novembra 1971 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev  3 

2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda  3 

3. Določitev dnevnega reda  3 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 32. in 33. seje republiškega zbora  4 

2. Poslanska vprašanja   4 

Govorniki : 
Ivo Klemenčič  5 
Slavko Bohanec  8 
Bojan Skrk   £) 
Franc Osterman  11 
Jožko Štrukelj  12 
Ivan Kreft  13 
Franc Borko  13 
Zoran Lešnik   14 

3. Predlog resolucije o osnovah kadrovske politike v SR Sloveniji ... 15 

Govornika : 
Marjan Orožen  15 
Ivan Kreft  17 
Marjan Orožen  21 
Ivan Kreft  21 

4. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o višji pravni šoli v Mariboru . . 21 
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5. Predlog zakona o uskladitvi aktov o ustanovitvi raziskovalnih (znan- 
stvenih) zavodov z zakonom o raziskovalni dejavnosti  22 

Govornika: 
Dr. Ernest Petrič  22 
Ela Ulrih   22 

6. Predlog odloka o dopolnitvi odloka o načinu in pogojih za uporabo 
sredstev, zbranih s prispevkom za graditev stanovanj za udeležence 
NOV   23 

Govorniki : 
Vlado Crne    23 
Karel Forte  24 
Vinko Hafner  26 
Drago Bencina  28 
Avgust Majerič  31 
Rado Pušenjak     31 
Majda Benedik    32 
Franci Gerbec  32 
Majda Mihelič   • • ■ ■■■■■■ • • .•••*'• 33 

Vlado Crne   33 
Benjamin Božiček  34 

7. Osnutek zakona o združevanju kmetov v zadruge, v organizacije zdru- 
ženega dela in v pogodbene skupnosti  35 

Govorniki : 
Milovan Zidar     ;  35 
Franc Kosmač  41 

Franc Sagaj .  43 

Štefan Sambt    44 

Ivan Pučnik  
Franc Kuralt   46 
Rado Pušenjak   50 
Ivan Kreft    51 

8. Predlog zakona o ustanovitvi republiškega sekretariata za kmetijstvo 
in gozdarstvo  ..••••.  

Govornika: 
Ivan Kreft  53 
Martin Košir ,   54 

9. Volitve in imenovanja: 
—• predlog odloka o imenovanju republiškega sekretarja v izvršnem 

svetu skupščine SR Slovenije   54 
— predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti 

v svete visokošolskih zavodov in njihovih združenj in o določitvi 
delovnih in drugih organizacij, ki delegirajo svojega predstavnika 
v te svete  55 

— predlog odloka o izvolitvi poslanca republiškega zbora skupščine 
SR Slovenije v komisijo za družbeno nadzorstvo skupščine SR Slo- 
venije    55 

— predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega gospodarskega so- 
dišča v Ljubljani  55 

— predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov 
okrožnega sodišča v Novem mestu     55 
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35. seja — 23, decembra 1971 

Pred dnevnim redom: 

1. Komemoracija za pokojnim poslancem Adolfom Tavčarjem  

2. Odsotnost poslancev    

3. Obvestilo o prenehanju poslanskega mandata Bojanu Lubeju . . . . 

4. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda  

5. Določitev dnevnega reda  

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 34. seje republiškega zbora   . . . 

2. Verifikacija mandata novo izvoljenega poslanca republiškega zbora 
Mirka Jermana    

Govornika: 
Polde Maček  
Mirko Jerman  

3. Poslanska vprašanja  

Govorniki : 
Davorin Cvilak  
Andrej Levičnik   
Dr. France Hočevar  
Miloš Polič   
Dušan Horjak  
Boris Vadnjal  
Marjan Orožen      
Tone Remc   

4. Predlog zakona o javnih cestah   . 

Govorniki : 
Boris Vadnjal    
Miloš Polič  
Franc Svetelj  
Rado Pušenjak  
Mirko Zlender  
Andrej Grahor  
Ivan Kreft ' 
Milo Vižintin    
Drago Bencina  
Franc Rihtaršič  
Štefan Toth  
Martin Košir     
Roman Pirjevec  
Jože Florjančič  
Franc Gorenc . .   
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5. Predlog zakona o posojilu SR Slovenije za konverzijo investicijskih 
kreditov časopisnega in grafičnega podjetja Delo v Ljubljani . . . 87 

6. Soglasje k predlogu zakona o ratifikaciji konvencije med SFRJ in 
Republiko Francijo glede pristojnosti in glede zakona, ki se uporablja 
na področju osebnega in rodbinskega prava  

7. Finančni načrt sklada Borisa Kidriča za leto 1971 . .    

8. Volitve in imenovanja: 
  predlog odloka o izvolitvi poslanca republiškega zbora v zakono- 

dajno-pravno komisijo . . ,   • • • • 
  predlog odloka o imenovanju člana upravnega odbora sklada fede- 

racije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno 
razvitih republik in avtonomnih pokrajin • 

  predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja 
za kmetijstvo in gozdarstvo   • 

  predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi sodnikov vrhovnega sodisca 
SR Slovenije  

9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem 
zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva ...... 

10. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za 
severno mejo v letih 1918 in    

11. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu 
nekaterih kategorij žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne, 
žrtev vojnega materiala in njihovih družinskih članov  

12. Predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov 
prispevkov in davkov občanov za leto 1972 in o začasni uporabi 
takšnih vrednotnic  

Govornik: 
Polde Maček   

13. Predlog odloka o začasnem financiranju republiških potreb v prvem 
trimesečju 1972     

14. Osnutek zakona o nadomestilu za del obresti za kredite za izvoz . . 

15. Osnutek zakona o nadomestilu za del obresti uporabnikom investicij- 
skih kreditov na področju turizma v SR Sloveniji  

Govorniki : 
Magda Mihelič  
Franci Gerbec  
Franc Jere   
Malči Jakofčič  
Franc Razdevšek  

16. Osnutek zakona o nadomestilu za del obresti pri nekaterih kreditih 
v kmetijstvu in osnovni predelavi kmetijskih pridelkov  

Govornik: 
Magda Mihelič  
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17. Osnutek zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča .... 97 

18. Predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1972   97 

Govornik: 
Boris Mikoš  97 

19. Predlog zakona o začasni prepovedi prometa z zemljišči  98 

Govorniki : 
Boris Vadnjal  98 
Ivan Kreft  101 
Polde Maček  101 
Janko Cesnik  102 
Boris Vadnjal  102 

20. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o javnih cestah  103 

Govorniki: 
Karel Forte  103 
Janko Cesnik  104 
Mirko Zlender  105 
Ivan Renko   105 
Rado Pušenjak  106 
Miloš Polič    106 
Drago Benčina  107 
Magda Mihelič    107 
Ivan Ahlin   107 
Martin Košir  108 
Janko Cesnik   108 
Avgust Majerič   109 
Miha Prosen  109 
Milo< Vižintin   110 
Jože Florjančič  110 
Ivan Pučnik   110 
Zdravko Dolinšek   110 
Roman Pirjevec   111 
Branko^ Furlan  111 
Boris Vadnjal  111 
Karel Forte  113 
Boris Vadnjal     114 
Miloš Polič  114 

21. Predlog zakona o razvrstitvi javnih cest II. reda v SR Sloveniji . . 115 

Govorniki : 
Franc Svetel j   116 
Boris Vadnjal   116 
Jože Deberšek  117 
Mirko Jerman  117 

22. Osnutek zakona o starostnem zavarovanju kmetov  117 

Govorniki : 
Vinko Hafner  117 
Rado Pušenjak  120 
Janez Verbič  121 
Ivan Renko   121 
Viktor Pislak   122 
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Štefan Sambt  122 
Ivan Ahlin  123 
Ivan Zampa  124 
Ivan Pučnik . .   126 

23. Predlog družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje 
splošne in kolektivne porabe v letu 1972    127 

Govorniki: 
Jožko Štrukelj  127 
Ivan Kreft    132 
Dr. Aleksandra Kornhauser   135 
Franci Gerbec  137 
Miloš Polič   140 
Gregor Klančnik   141 
Lado Rupnik    . 144 
Magda Mihelič  148 
Dr. Vojan Rus  151 

24. Usklajevanje zakona o prepovedi prometa z zemljišči  154 

Govornik: 
Lojzka Stropnik    154 

25. Nadaljevanje razprave o predlogu družbenoekonomskih in bilančnih 
izhodišč za finaciranje splošne in kolektivne porabe v letu 1972' . . 155 

26. Osnutek zakona o davkih občanov   156 

Govorniki : 
Rado Pušenjak  156 
Zdravko Dolinšek    158 
Bogdan Snabl     159 
Jože Deberšek   159 
Martin Košir  160 
Viktor Pislak     161 

27. Osnutek zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic .... 161 

Govornik : 
Rado Pušenjak   161 

28. Osnutek zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks\ . . 162 

Govornika: 
Viktor Pislak -i ....'■  162 
Rado Pušenjak  163 

29. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o komunalnih taksah ...... 163 

30. Osnutek zakona o upravnih taksah   163 

31. Osnutek zakona o sodnih taksah  163 

32. Osnutek zakona o vplačevanju obveznega posojila za kreditiranje hi- 
trejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avto- 
nomne pokrajine Kosovo  164 
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Govorniki: 
Franci Gerbec   165 
Dr. Jože Brilej  166 
Avgust Majerič  167 
Ivan Kreft  168 
Milo Vižintin  169 
Rado Pušenjak  169 
Gregor Klančnik    170 
Jože Florjančič  171 

36. seja — 27. decembra 1971 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev . .   174 

2. Določitev dnevnega reda  174 

Dnevni red: 

1. Določitev predloga sprememb ustave Socialistične republike Slovel 
nije (skupna obrazložitev za poslance gospodarskega, prosvetno-kul- 
turnega in socialno^zdravstvenega zbora)  174 

Govorniki : 
Sergej Kraigher  175 
Ivan Kreft   191 
Miloš Polič   193 
Dr. Vojan Rus    193 
Tone Remc  195 
Božo Kovač  196 

2. Določitev predloga ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandma- 
jev XXV do XLII k ustavi SR Slovenije (skupna obrazložitev tudi za 
poslance gospodarskega, prosvetno-kul turnega in socialno-zdravstve- 
nega zbora)    197 

Govornik : 
Dr. France Hočevar   . . 198 

3. Orientacijski načrt bodoče republiške zakonodaje .......... 205 

4. Razglasitev sprememb ustave SR Slovenije  205 

5. Razglasitev ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od 
XXV do XLII k ustavi SR Slovenije  206 

6. Usklajevanje predloga zakona o javnih cestah    206 

Govorniki : 
Rado Pušenjak   207 
Mirko Zlender   208 
Ivan Renko   209 
Ivan Kreft i •   210 
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Polde Maček  211 
Karel Forte  212 
Miloš Polič  214 
Jože Florjančič .    214 
Miran Goslar  215 
Ivan Pučnik  216 
Milan Kristan  216 
Roman Pirjevec  217 
Avgust Majerič  218 
Vlado Črne  218 
Franc Vrviščar  218 
Ela Ulrih  219 
Boris Vadnjal  220 
Janko Cesnik . .   ••   222 

7. Usklajevanje predloga odloka o razlastitvi javnih cest II. reda v SR 
Sloveniji   222 

Govornik : 
Ivan Ahlin i  222 

Gospodarski zbor 

31. seja — 22. novembra 1971 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev  224 

2. Določitev dnevnega reda  224 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 30. seje gospodarskega zbora  225 

2. Osnutek ustavnih amandmajev od XXV do LVII k ustavi SR Slove- 
nije   225 

Govorniki: 
Lojze Fortuna,  225 
Stojan Makovec  226 
Jože Florjančič   227 
Jože Vrbančič  227 
Jože Florjančič   228 
Ivan Kudeir   228 

3. Osnutek zakona o združevanju kmetov v zadruge, organizacije zdru- 
ženega dela in pogodbene skupnosti ,  229 

Govorniki : 
Milovan Zidar  229 
Jože Javornik  235 
Ferdo Papič  236 
Jože Javornik  236 
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Ivan Kuder   237 
Žarko Zigon  239 
Stojan Makovec     241 
Andrej Petelin  242 

4. Predlog odloka o izvolitvi poslanca gospodarskega zbora skupščine 
SR Slovenije v komisijo skupščine SR Slovenije za družbeno nad- 
zorstvo   246 

5. Predlog odloka o imenovanju republiškega sekretarja v izvršnem 
svetu skupščine SR Slovenije (mnenje)  247 

6. Poslanska vprašanja  247 

Govorniki : 
Lojze Komel  248 
Uroš Markie  249 
Ljubo Levstik  250 
Žarko Zigon  253 
Stanislav Simšič  253 
Ivan Kuder   253 

32. seja — 16. decembra 1971 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev   255 

2. Določitev dnevnega reda  255 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 31. seje gospodarskega zbora  255 

2. Verifikacija mandata novoizvoljenega poslanca Miomira Deleviča . . 256 

Govorn i k: 
Jože Lesar   256 

3. Poslanska vprašanja   258 

Govorniki : 
Žarko Zigon  257 
Bojan Skrk .    257 
Stane Simšič   258 
Ivo Klemenčič  259 
Janez Šter  259 
Tone Škvarč  260 
Anton Zirnšek  261 

4. Predlog družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje 
splošne in kolektivne porabe v letu 1972   262 
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Govorniki : 
Jože Novinšek   262 
Mara Zlebnik   269 
Janez Eržen  270 
Alojz Fortuna    271 
Jože Knez    273 
Rudi Vavpotič     275 
Jože Globačnik   277 
Tone Polajnar  281 
Martin Vidmar     282 
Janko Koiarič    283 
Jože Lesar  285 
Tone Bole  287 
Ferdo Papič  292 
Stojan Makovec   294 
Ivan Atelšek  295 
Franc Petauer  298 
Jože Novinšek ,   299 

5. Predlog odloka o imenovanju člana upravnega odbora sklada fede- 
racije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nerazvitih repu- 
blik in avtonomnih pokrajin (mnenje)    302 

33. seja — 23. decembra 1971 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev  304 

2. Določitev dnevnega reda    304 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 32. seje gospodarskega zbora  305 

2. Poslanska vprašanja  305 

Govorniki : 
Marjan Ekart    305 
Miro Kert   306 
Martin Vidmar     306 
Franc Petauer  307 
Stojan Makovec  308 
Jože Vrbančič   309 
Franc Razdevšek   309 

3. Predlog zakona o začasni prepovedi prometa z zemljišči  309 

Govornika: 
Boris Mikoš  309 
Ferdo Papič  310 

4. Osnutek zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks . . . 310 

5. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o komunalnih taksah  311 
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6. Osnutek zakona o nadomestilu za del obresti za kredite za izvoz ... 312 

Govor n ik : 
Lojze Fortuna    312 

7. Osnutek zakona o nadomestilu za del obresti pri nekaterih kreditih 
v kmetijstvu in osnovni predelavi kmetijskih pridelkov  313 

Govornik: 
Malči Jakofčič   313 

8. Osnutek zakona o nadomestilu za del obresti uporabnikom investi- 
cijskih kreditov na področju turizma v SR Sloveniji  314 

Govornik: 
Malči Jakofčič  315 

9. Predlog zakona o posojilu Socialistične republike Slovenije za kon- 
verzijo investicijskih kreditov časopisnega in grafičnega podjetja 
»Delo« v Ljubljani  315 

10. Nadaljevanje poslanskih vprašanj    315 

Govornika : 
Viktor Korenčan    315 
Franc Razdevšek  317 

11. Osnutek zakona o odplačevanju obveznega -posojila za kreditiranje 
hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avto- 
nomne pokrajine Kosovo  317 

Govornika: 
Jože Lesar  317 
Štefan Nemec   319 

12. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o začasni prepovedi pro- 
meta z zemljišči  319 

Govorniki : 
Mara Zlebnik   319 
Franc Puterle      320' 
Boris Mikoš   320 
Franc Puterle  321 
Žarko Zigon  321 
Ivan Gole    321 
Tone Polajnar    322 
Jože Vrbančič 322 
Mara Zlebnik   322 
Boris Mikoš   323 
Franc Puterle   324 
Ivan Gole  324 
Mara Zlebnik   325 
Boris Mikoš   325 
Ivan Gole    326 
Stane Simšič 1    327 
Jože Vrbančič  327 
Boris Mikoš   327 
Jože Eržen .        327 
Franc Puterle  328 
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Franc Petauer  328 
Rudi Vavpotič  329 
Lojze Fortuna  329 
Tone Bole  330 
Boris Mikoš  330 
Ivan Gole  331 
Boris Mikoš  331 
Boris Vadnjal   332 
Franc Puterle  332 

13. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o odplačevanju obveznega 
posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno, 
razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo  332 

Govorniki : 
Jože Lesar  332 
Andrej Briški  332 
Danilo Cerkvenik   333 
Jože Lesar  334 
Janez Eržen  334 
Rudi Vavpotič  334 
Vinko Božič  334 
Franc Petauer  335 
Janez Kučan  335 
Stane Divjak    336 
Ivan Atelšek   336 
Jože Lesar  336 
Štefan Nemec  338 

14. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o začasni prepovedi pro- 
meta z zemljišči  338 

Govornika : 
Ivan Gole  338 
Boris Mikoš  339 

15. Osnutek zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča  340 

Govornika: 
Boris Mikoš  340 
Stojan Makovec  :  342 

16. Predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1972   342 

Govorniki : 
Boris Mikoš  342 
Jože Pogačnik   . 344 
Viktor Koren čan   344 
Stojan Makovec   345 
Ferdo Papič  345 
Drago Justin  346 
Franc Puterle  346 
Pavle Kovic  347 
Danilo Cerkvenik   347 
Miro Repič    348 
Rudi Vavpotič  348 
Jože Lesar  349 
Ivan Gole  349 
Miomir Delevič   350 
Boris Mikoš  350 
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Viktor Korenčan  353 
Mara Zlebnik   353 
Danilo Cerkvenik   353 
Mara Zlebnik   354 

17. Predlog zakona o javnih cestah  354 

Govorniki : 
Boris Vadnjal  354 
Stane Divjak   359 
Boris Kobal  360 
Boris Vadnjal  361 
Stane Divjak   361 
Jože Eržen   362 
Stane Divjak   363 
Boris Vadnjal  364 
Stane Divjak    364 
Mara Zlebnik   365 
Jože Vrbančič   366 
Jože Lesar  366 
Ferdo Papič  367 
Boris Vadnjal  369 
Jože Eržen  371 
Rudi Vavpotič  373 
Ferdo Papič  374 
Stane Divjak   374 
Anton Zimšek  375 
Alojz Antončič    375 
Viktor Korenčan  376 
Jože Lesar  376 
Jože Eržen  377 
Jože Lesar  377 
Stane Simšič  377 

18. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o začasni prepovedi pro- 
meta z zemljišči  377 

Govornik : 
Mara Žlebnik    378 

19. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o javnih cestah  378 

Govorniki: 
Stane Simšič  378 
Boris Vadnjal  378 
Stane Divjak    379 
Jurij Pirš   379 
Boris Vadnjal   380 
Jože Lesar  381 
Stane Simšič  381 

20. Predlog odloka o razvrstitvi javnih cest II. reda v SR Sloveniji . . . 381 

Govorniki: 
Danilo Cerkvenik  '•  382 
Ivo Sonc  382 
Stojan Makovec  383 
Anton Zimšek  383 
Boris Vadnjal  383 
Ferdo Papič    384 
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Rudolf Cimolini   384 
Boris Sajina   385 
Ferdo Papič     385 
Stane Divjak   385 
Boris Vadnjal  386 

21. Predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja za 
kmetijstvo in gozdarstvo  386 

Govornik: 
Jože Eržen     386 

34. seja — 27. decembra 1971 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev  387 

2. Določitev dnevnega reda   387 

Dnevni red: 

1. Predlog ustavnih amandmajev od XXV do XLIII k ustavi Sociali- 
stične republike Slovenije  387 

2. Predlog ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XXV 
do XLII k ustavi SR Slovenije  388 

3. Orientacijski načrt bodoče republiške zakonodaje  389 

Govornik: 
Jurij Pirš    389 

4. Usklajevanje zakona o javnih cestah   391 

G o v o r n i k i : 
Stane Divjak   391 
Janez Kučan    392 
Ciril Rajšp   393 
Stane Divjak  395 
Janko Kolarič  395 
Mara Žlebnik .     396 
Jože Lesar   397 
Cvetko Doplihar  398 
Ferdo Papič    399 
Boris Saj ina   400 
Jože Knez    401 
Stane Divjak  401 
Ivan Gole  401 
Stane Pungerčar  402 
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5. Usklajevanje odloka o razvrstitvi javnih cest II. reda v SR Sloveniji 402 

Govorniki : 
Stane Divjak    402 
Ferdo Papič  403 
Boris Vadnjal  403 
Stane Simšič  404 

Pro s vetno - k u 11 urni zbor 

26. seja — 22. novembra 1971 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev   405 

2. Določitev dnevnega reda  405 

3. Sporočila pred prehodom na dnevni red   405 

Govornik: 
Janez Švajncer  406 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 25. seje prosvetno-kulturnega zbora  406 

2. Osnutek ustavnih amandmajev od XXV do LVII k ustavi SR Slovenije 406 

Govornika: 
Jože Melanšek   407 
Stane Markič .     407 

3. Razvojna projekcija pedagoškega inštituta pri univerzi v Ljubljani 408 

Govorniki : 
Dr. France Pediček   408 
Lojzka Gostenčnik  411 
Boris Feldin      413 
Dr. Franc Pediček   413 
Miloš Poljanšek   414 

4. Informacija o kategorizaciji otrok z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju     415 

Govornik: 
Boris Feldin  415 

5. Predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v 
svete visokošolskih zavodov in njihovih združenj in o določitvi delov- 
nih in drugih organizacij, ki delegirajo svoje predstavnike v te svete 418 
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6. Poslanska vprašanja  418 

Govorniki : 
Roman Oberlintner  418 
Miro Kert  420 
Boris FeMin  420 
Gojmir Komar  421 
Boris Lipužič  422 
Slavko Bohanec  425 
Dr. Vladimir Bračič  426 
Miro Kert  426 
Miran Hasl  426 
Vinko Kramar  428 
Ciril Plut    429 
Boris Lipužič  429 

27. seja — 21. decembra 1971 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev ,  430 

2. Določitev dnevnega reda  430 

3. Sporočila pred prehodom na dnevni red . .  430 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 26. seje prosvetno-kulturnega zbora  430 

Govornik : 
Miran Hasl    431 

2. Poslanska vprašanja  431 

Govorniki : 
Roman Oberlintner  431 
Dušan Sinigoj   433 
Slavko Bohanec  433 
Borut Snuderl  434 
Miran Hasl   436 
Dr. Boris Kuhar  436 
Slavko Bohanec   438 
Vinko Kramar  441 
Slavko Bohanec  442 
Boris Lipužič  442 
Jože Melanšek  443 
Boris Lipužič   443 
Jože Bohinc  443 
Vinko Kramar  445 
Janez Meglič  445 
Miran Hasl   445 
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3. Predlog družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje 
splošne in kolektivne porabe v letu 1972   446 

Govorniki : 
Dr. France Hočevar  446 
Dr. Lujo Suklje  451 
Leo Fusilli  452 
Dr. Edo Pirkmajer  453 
Dušan Šinigoj  455 
Miran Hasl   457 
Boris Feldin  458 
Dr. Aleksandra Kornhauser  460 
Jože Suhadolnik  462 
Dir. Desan Justin  463 
Dr. Boris Kuhar  464 
Ciril Plut  465 
Lojze Štefančič  466 
Dr. France Hočevar  467 
Miloš Poljanšek  469 
Miran Hasl   469 

4. Finančni načrt sklada Borisa Kidriča za leto 1971   470 

Govornika : 
Dr. Edo Pirkmajer  470 
Dr. Desan Justin  471 

28. seja — 27. decembra 1971 

Pred dnevnim r<|dom: 

1. Odsotnost poslancev   473 

2. Določitev dnevnega reda  473 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 27. seje prosvetno-kulturnega zbora  473 

2. Predlog ustavnih amandmajev od XXV do XLIII k ustavi SR Slo- 
venije   473 

3. Predlog ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XXV 
do XLII k ustavi SR Slovenije  473 

4. Orientacijski načrt bodoče republiške zakonodaje  475 
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25. seja — 

S o c i a 1 n o - z d r a v s t v e n i zbor 

22. novembra 1971 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev  476 

2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda    476 

3. Določitev dnevnega reda   476 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 24. seje socialno-zdravstvenega zbora  476 

2. Osnutek ustavnih amandmajev od XXV do XLII k ustavi SR Slovenije 477 

Govorniki : 
Slavko Osredkar  477 
Ferdinand Vode   478 
Frane Kosmač   479 
Franc Sagaj    479 
Dr. Milan Hodalič  480 

3. Predlog odloka o dopolnitvi odloka o načinu in pogojih za uporabo 
sredstev, zbranih s prispevkom za graditev stanovanj za udeležence 
NOV    481 

Govornik : 
Vlado Crne    481 

4. Poslanska vprašanja   483 

Govorniki : 
Lojze Komel  483 
Dr. Stanko Lajevec  484 
Franc Kosmač  485 
Dr. Milan Hodalič 485 
Dr. Stanko' Lajevec  486 
Dr. Igor Veter  486 
Alojz Potočnik     487 
Boris Filli  487 

26. seja — 17. decembra 1971 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev  489 

2. Sporočilo pred določitvijo dnevnega reda  489 

3. Določitev dnevnega reda  490 
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Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 25. seje soeialno-zdravstvenega zbora ..... 490 

2. Poslanska vprašanja    490 

Govorniki : 
Zora Tomič .    490 
Ljubo Levstik    491 
Zora Tomič    492 
Lojze Komel   494 
Boris Filli  494 
Lojze Komel  495 
Jože Pratengrazer  496 
Dr. Milan Hodalič     . . . . . . . , ,,496 
Dr. Zdravko Javh    496 
Zora Tomič   497 
Dr. Igor Veter   497 

3. Poročilo o izvajanju politike na področju otroškega varstva v letu 
1971 in predlogi za njeno usmeritev v letu 1972   498 

Govorniki : 
Marija Ivkovič      498 
Slavko Osredkar  502 
Dr. Štefan Gruškovnjak    503 
Zora Tomič   504 
Anica Okršlar  504 
Nada Majcen  1  505 

4. Osnutek zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks . . 506 

Govornika: 
Dr. Milan Hodalič    506 
Zora Tomič . .    507 

5. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu neka- 
terih kategorij žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne, žrtev 
vojnega materiala in njihovih družinskih članov   508 

Govorniki : 
Zora Tomič   508 
Franc Kosmač    508 
Pavle Janežič  509 
Franc Sagaj     510 

6. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za 
severno' mejo' v letih 1918 in 1919   510 

7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem 
zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva  511 

Govornik: 
Zora Tomič   511 

8. Osnutek zakona o starostnem zavarovanju kmetov  512 

Govorniki : 
Milovan Zidar     512 
Anton Grabenšek    .,  514 
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Ferdinand Vode  515 
Nada Majcen  518 
Franc Kosmač  520 
Janez Zampa   522 
Dr. Albin Pečavar  523 

9. Osnutek odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji konvencije 
med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko 
Francijo glede pristojnosti in glede zakona, ki se uporablja na pod- 
ročju osebnega in rodbinskega prava, podpisano 18. maja 1971 v Parizu 525 

27. seja — 27. decembra 1971 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev  526 

2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda  526 

3. Določitev dnevnega reda  526 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 26. seje socialno-zdravstvenega zbora  526 

2. Predlog ustavnih amandmajev od XXV do XLIII k ustavi SR Slo- 
venije     527 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakotna o zdravstve- 
nem zavarovanju in obveznih oblikah zdravstvenega varstva .... 527 

Govornika: 
Dr. Mitja Mrgole  528 
Dr. Stjepan Bunta  529 

4. Predlog ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XXV 
do XLIII k ustavi SR Slovenije  531 

Govornika: 
Boris Filli  531 
Dr. Dušan Mis  532 

5. Orientacijski načrt bodoče republiške zakonodaje  532 

Govo rn i k : 
Janko Česnik  533 

6. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o zdravstvenem zavarovanju in obveznih oblikah zdrav- 
stvenega varstva  534 
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Govorniki : 
Dr. Srečko Košuta  534 
Dr. Jožko Majhen  534 
Dr. Srečko Koren     535 
Dr. Milan Hodalič  535 
Slavko Osredkar  536 
Anton Grabenšek  536 
Matija Malešič  537 
Zora Tomič   538 
Emil Šuštar   540 
Jože Padovan   540 
Franc Kosmač  541 
Dr. Miha Likar   542 
Dr. Dušan Mis  542 
Slavko Osredkar  543 
Dr. Stanko Da jevec    543 
Dr. Boris Šušteršič    544 
Jože Piano  544 
Alojz Potočnik    546 
Dr. Bojan Spicar   546 
Boris Filli  548 
Jože Padovan   548 

Enotni zbor delovnih skupnosti 

13. seja — 22. novembra 1971 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev  550 

2. Določitev dnevnega reda  550 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 12. seje enotnega zbora delovnih skupnosti . . . 551 

2. Predlog resolucije o osnovah kadrovske politike v SR Sloveniji . . . 551 

Govorniki : 
Emil Boje  551 
Janez Šter  554 
Stane Pungerčar  555 
Emil Roje  555 
Stanislav Simšič  556 
Janez Šter   556 
Dr. Bojan Spicar  557 
Lojzka Gostenčnik  557 
Štefan Nemec  558 
Dr. Ernest Petrič  558 
Emil Roje  558 
Boris Feldin  559 
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14. seja — 23. decembra 1971 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev    561 

2. Določitev dnevnega reda  561 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 13. seje enotnega zbora delovnih skupnosti . . . 562 

2. Predlog družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje 
splošne in kolektivne porabe v letu 1972   562 

Govorniki: 
Tone Tribušon  562 
Anton Zimšek  567 
Dušan Šinigoj   569 
Janez Vidmar  572 
Dr. Mitja Mrgole   574 
Dr. Ivan Kopač  576 
Franc Kosmač   577 
Vladimir Mušič   577 
Majda Poljanšek   580 
Rado Dvoržak   581 
Dr. Edo Pirkmajer  583 
Dr. Srečko Brodar  584 
Miran Hasl   584 
Lado Rupnik    587 
Stojan Makovec  590 
Ivan Atelšek   590 
Miloš Poljanšek  591 
Ciril Plut   592 
Jože Lesar  593 
Anton Zimšek  596 
Miloš Poljanšek  597 

3. Osnutek zakona o davkih občanov  597 

4. Osnutek zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic . . . 598 

5. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o davkih občanov  598 

Govorniki : 
Marjan Ekart   598 
Franc Kosmač   601 
Jože Pratengrazer  603 

6. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o prometnem davku od ne- 
premičnin in pravic   604 

7. Osnutek zakona o upravnih taksah   604 

8. Osnutek zakona o sodnih taksah   605 
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9. Predlog zakona o podaljšanju ro,ka za določitev stopenj in osnov pri- 
spevkov in davkov občanov za leto 1972 in o začasni uporabi taksnih 
vrednotnic  605 

Govornik: 
Marjan Ekart  606 

10. Predlog odloka o začasnem financiranju republiških potreb v prvem 
trimesečju 1972   606 

11. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o sodnih taksah  606 

Govorniki: 
Martin Vidmar  607 
Anton Zimšek  607 
Miran Hasl   608 
Anton Zimšek  608 
Miloš Poljanšek  608 

Zasedanje delegatov občin 

16. zasedanje — 19. novembra 1971 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda  609 

2. Sporočila pred prehodom na dnevni red  609 

Dnevni red: 

1. Osnutek zakona o združevanju kmetov v zadruge, organizacije zdru- 
ženega dela in v pogodbene skupnosti  610 

Govorniki: 
Milovan Zidar  610 
Andrej Petelin  617 
Hudi Simac   620 
Franc Svetina  621 
Jurij Kumar  621 

2. Odsotnost delegatov   622 

Govornik: 
Savin Jogan  622 

3. Predlog za izdajo zaikona za spremembo in dopolnitev zakona o ure- 
janju in oddajanju stavbnega zemljišča ter predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi določenih vprašanj s 
področja graditve investicijskih objektov » . . . . . . . . . .. . . . 623 
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Govorniki 
Peter Zupančič   623 
Lojzka Stropnik    624 
Lado Škraban  625 
Peter Zupančič  627 
Janko Cesnik     627 
Dr. Miroslav Saje      627 
Polde Maček   629 
Tone Dobrajc   630 
Stanko Kajdiž   630 
Marjan Marinšek  631 
Lado Bernard  632 
Mitja Logar  633 

4. Predlog zakona o javnih cestah in predlog odloka o razvrstitvi javnih 
cest v SR Sloveniji  633 

Govorniki : 
Ljubo Levstik . 
Marjan Orožen . 
Rudi Cimparšek 
Lojze Založnik . 
Ivo Gorogranc . 
Marjan Miklič . 
Roman Roje . . 
Lado Bernard 
Tone Dobrajc 
Franc Novak . . 
Franc Tomšič 
Alojz Metelko 
Janko Pucelj . . 
Janez Bogataj 
Boris Kobal . . 
Franjo Tepej . . 
Edo Žarko . . . 
Vinko Haložan . 
Slavko Tornič 
Stane Cehovin . 
Ernest Fluher . 
Ferdo Papič . . 
Jakob Cerne . . 
Oto Devjak . . . 
Hudi Šimac . . 
Janko Cesndk 
Franc Zvan . . 
Viktor Se i ti 
Ljubo Levstik 
Rudi Šimac . . 
Janko Česnik . . 
Rudi Cimperšek 

17. zasedanje — 14. decembra 1971 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda  678 

2. Izvolitev overiteljev zapisnika  678 
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Dnevni red: 

1. Predlog družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje 
splošne in kolektivne porabe v letu 1972   679 

Govorniki : 
Jože Novinšek  07g 
Zvonimir Bohte ' ' g87 
Janez Zaje ° ° ' gg^ 
Stanko Murovec ........... 689 
Ludvik Cipot  ' ' 68g 
Ivan Matelič ' ] | j ] ' ' | ' ° 689 
Janez Bogataj  690 
Tone Brus ' ] ' 690 
Franjo Muršec \ \ 691 
Stanko Kajdiž ' 691 
Ciril Kos  693 
Jože Novinšek  694 

2. Osnutek zakona o davkih občanov  695 

Govorniki : 
Marjan Ekart  695 
Dušan Burnik !..!!. 698 
Vinko Jurkas  ' 099 
Marjan Dolenc !'!!!!!!! 700 
Ciril Jurčič   ' ° 791 
Tone Brus     701 
Rudi Zager ' 703 
Jože Radej ° 704 
Rudi Simac    705 
Janez Zaje ' 79,5 
Janez Bogataj    
Anton Valentin  797 
Marjan Ekart   . . .' 709 

3. Osnutek zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic .... 711 

Govornik: 
Marjan Dolenc ' , 711 

4. Osnutek zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča  712 

Govorniki : 
Boris Mikoš  712 
Zvonimir Bohte  713 
Rudi Simac  715 
Franc Zvan  * 715 
Janez Bogataj    716 
Boris Mikoš  7X6 

5. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o komunalnih taksah  716 

6. Osnutek zakona o upravnih taksah  716 

Govorniki : 
Rudi Zager   716 
Marjan Dolenc  716 
Marjan Ekart  717 
Jožko Pirnar  717 
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7. Osnutek zakona o sodnih taksah 718 

Govorniki: 
Bojan Skrk   718 
Marjan Dolenc  718 
Vinko Haložan  719 

8. Osnutek zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks . . . 719 

Govornik: 
Rudi Zager   719 

9. Predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1972   720 

Govornik : 
Boris Mikoš  720 
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	3. Obvestilo o prenehanju poslanskega mandata Bojanu Lubeju
	4. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda
	5. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Odobritev zapisnika 34. seje republiškega zbora
	2. Verifikacija mandata novo izvoljenega poslanca republiškega zbora Mirka Jermana
	3. Poslanska vprašanja
	4. Predlog zakona o javnih cestah
	5. Predlog zakona o posojilu SR Slovenije za konverzijo investicijskih kreditov časopisnega in grafičnega podjetja Delo v Ljubljani
	6. Soglasje k predlogu zakona o ratifikaciji konvencije med SFRJ in Republiko Francijo glede pristojnosti in glede zakona, ki se uporablja na področju osebnega in rodbinskega prava
	7. Finančni načrt sklada Borisa Kidriča za leto 1971
	8. Volitve in imenovanja
	9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva
	10. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919
	11. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu nekaterih kategorij žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne, žrtev vojnega materiala in njihovih družinskih članov
	12. Predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov prispevkov in davkov občanov za leto 1972 in o začasni uporabi takšnih vrednotnic
	13. Predlog odloka o začasnem financiranju republiških potreb v prvem trimesečju 1972
	14. Osnutek zakona o nadomestilu za del obresti za kredite za izvoz
	15. Osnutek zakona o nadomestilu za del obresti uporabnikom investicijskih kreditov na področju turizma v SR Sloveniji
	16. Osnutek zakona o nadomestilu za del obresti pri nekaterih kreditih v kmetijstvu in osnovni predelavi kmetijskih pridelkov
	17. Osnutek zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča
	18. Predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1972
	19. Predlog zakona o začasni prepovedi prometa z zemljišči
	20. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o javnih cestah
	21. Predlog zakona o razvrstitvi javnih cest II. reda v SR Sloveniji
	22. Osnutek zakona o starostnem zavarovanju kmetov
	23. Predlog družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje splošne in kolektivne porabe v letu 1972
	24. Usklajevanje zakona o prepovedi prometa z zemljišči
	25. Nadaljevanje razprave o predlogu družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje splošne in kolektivne porabe v letu 1972
	26. Osnutek zakona o davkih občanov
	27. Osnutek zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic
	28. Osnutek zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks
	29. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o komunalnih taksah
	30. Osnutek zakona o upravnih taksah
	31. Osnutek zakona o sodnih taksah
	32. Osnutek zakona o vplačevanju obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo


	36. seja — 27. decembra 1971
	Pred dnevnim redom
	1. Odsotnost poslancev
	2. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Določitev predloga sprememb ustave Socialistične republike Slovenije (skupna obrazložitev za poslance gospodarskega, prosvetno-kulturnega in socialno-zdravstvenega zbora)
	2. Določitev predloga ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do XLII k ustavi SR Slovenije (skupna obrazložitev tudi za poslance gospodarskega, prosvetno-kulturnega in socialno-zdravstvenega zbora)
	3. Orientacijski načrt bodoče republiške zakonodaje
	4. Razglasitev sprememb ustave SR Slovenije
	5. Razglasitev ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XXV do XLII k ustavi SR Slovenije
	6. Usklajevanje predloga zakona o javnih cestah
	7. Usklajevanje predloga odloka o razlastitvi javnih cest II. reda v SR Sloveniji



	Gospodarski zbor
	31. seja — 22. novembra 1971
	Pred dnevnim redom
	1. Odsotnost poslancev
	2. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Odobritev zapisnika 30. seje gospodarskega zbora
	2. Osnutek ustavnih amandmajev od XXV do LVII k ustavi SR Slovenije
	3. Osnutek zakona o združevanju kmetov v zadruge, organizacije združenega dela in pogodbene skupnosti
	4. Predlog odloka o izvolitvi poslanca gospodarskega zbora skupščineSR Slovenije v komisijo skupščine SR Slovenije za družbeno nadzorstvo
	5. Predlog odloka o imenovanju republiškega sekretarja v izvršnemsvetu skupščine SR Slovenije (mnenje)
	6. Poslanska vprašanja


	32. seja — 16. decembra 1971
	Pred dnevnim redom
	1. Odsotnost poslancev
	2. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Odobritev zapisnika 31. seje gospodarskega zbora
	2. Verifikacija mandata novoizvoljenega poslanca Miomira Deleviča
	3. Poslanska vprašanja
	4. Predlog družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranjesplošne in kolektivne porabe v letu 1972
	5. Predlog odloka o imenovanju člana upravnega odbora sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nerazvitih republik in avtonomnih pokrajin (mnenje)


	33. seja — 23. decembra 1971
	Pred dnevnim redom
	1. Odsotnost poslancev
	2. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Odobritev zapisnika 32. seje gospodarskega zbora
	2. Poslanska vprašanja
	3. Predlog zakona o začasni prepovedi prometa z zemljišči
	4. Osnutek zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks
	5. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o komunalnih taksah
	6. Osnutek zakona o nadomestilu za del obresti za kredite za izvoz
	7. Osnutek zakona o nadomestilu za del obresti pri nekaterih kreditih v kmetijstvu in osnovni predelavi kmetijskih pridelkov
	8. Osnutek zakona o nadomestilu za del obresti uporabnikom investicijskih kreditov na področju turizma v SR Sloveniji
	9. Predlog zakona o posojilu Socialistične republike Slovenije za konverzijo investicijskih kreditov časopisnega in grafičnega podjetja »Delo« v Ljubljani
	10. Nadaljevanje poslanskih vprašanj
	11. Osnutek zakona o odplačevanju obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo
	12. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o začasni prepovedi prometa z zemljišči
	13. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o odplačevanju obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno, razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo
	14. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o začasni prepovedi prometa z zemljišči
	15. Osnutek zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča
	16. Predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1972
	17. Predlog zakona o javnih cestah
	18. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o začasni prepovedi prometa z zemljišči
	19. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o javnih cestah
	20. Predlog odloka o razvrstitvi javnih cest II. reda v SR Sloveniji
	21. Predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja za kmetijstvo in gozdarstvo


	34. seja — 27. decembra 1971
	Pred dnevnim redom
	1. Odsotnost poslancev
	2. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Predlog ustavnih amandmajev od XXV do XLIII k ustavi Socialistične republike Slovenije
	2. Predlog ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XXVdo XLII k ustavi SR Slovenije
	3. Orientacijski načrt bodoče republiške zakonodaje
	4. Usklajevanje zakona o javnih cestah
	5. Usklajevanje odloka o razvrstitvi javnih cest II. reda v SR Sloveniji



	Prosvetno-kulturni zbor
	26. seja — 22. novembra 1971
	Pred dnevnim redom
	1. Odsotnost poslancev
	2. Določitev dnevnega reda
	3. Sporočila pred prehodom na dnevni red

	Dnevni red
	1. Odobritev zapisnika 25. seje prosvetno-kulturnega zbora
	2. Osnutek ustavnih amandmajev od XXV do LVII k ustavi SR Slovenije
	3. Razvojna projekcija pedagoškega inštituta pri univerzi v Ljubljani
	4. Informacija o kategorizaciji otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju
	5. Predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti vsvete visokošolskih zavodov in njihovih združenj in o določitvi delovnihin drugih organizacij, ki delegirajo svoje predstavnike v te svete
	6. Poslanska vprašanja


	27. seja — 21. decembra 1971
	Pred dnevnim redom
	1. Odsotnost poslancev
	2. Določitev dnevnega reda
	3. Sporočila pred prehodom na dnevni red

	Dnevni red
	1. Odobritev zapisnika 26. seje prosvetno-kulturnega zbora
	2. Poslanska vprašanja
	3. Predlog družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje splošne in kolektivne porabe v letu 1972
	4. Finančni načrt sklada Borisa Kidriča za leto 1971


	28. seja — 27. decembra 1971
	Pred dnevnim rodom
	1. Odsotnost poslancev
	2. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Odobritev zapisnika 27. seje prosvetno-kulturnega zbora
	2. Predlog ustavnih amandmajev od XXV do XLIII k ustavi SR Slovenije
	3. Predlog ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XXVdo XLII k ustavi SR Slovenije
	4. Orientacijski načrt bodoče republiške zakonodaje



	Socialno-zdravstveni zbor
	25. seja — 22. novembra 1971
	Pred dnevnim redom
	1. Odsotnost poslancev
	2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda
	3. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Odobritev zapisnika 24. seje socialno-zdravstvenega zbora
	2. Osnutek ustavnih amandmajev od XXV do XLII k ustavi SR Slovenije
	3. Predlog odloka o dopolnitvi odloka o načinu in pogojih za uporabo sredstev, zbranih s prispevkom za graditev stanovanj za udeležence NOV
	4. Poslanska vprašanja


	26. seja — 17. decembra 1971
	Pred dnevnim redom
	1. Odsotnost poslancev
	2. Sporočilo pred določitvijo dnevnega reda
	3. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Odobritev zapisnika 25. seje socialno-zdravstvenega zbora
	2. Poslanska vprašanja
	3. Poročilo o izvajanju politike na področju otroškega varstva v letu 1971 in predlogi za njeno usmeritev v letu 1972
	4. Osnutek zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks
	5. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu nekaterih kategorij žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne, žrtev vojnega materiala in njihovih družinskih članov
	6. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za severni mejo v letih 1918 in 1919
	7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva
	8. Osnutek zakona o starostnem zavarovanju kmetov
	9. Osnutek odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji konvencije med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Francijo glede pristojnosti in glede zakona, ki se uporablja na področju osebnega in rodbinskega prava, podpisano 18. maja 1971 v Parizu


	27. seja — 27. decembra 1971
	Pred dnevnim redom
	1. Odsotnost poslancev
	2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda
	3. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Odobritev zapisnika 26. seje socialno-zdravstvenega zbora
	2. Predlog ustavnih amandmajev od XXV do XLIII k ustavi SR Slovenije
	3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem zavarovanju in obveznih oblikah zdravstvenega varstva
	4. Predlog ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XXVdo XLIII k ustavi SR Slovenije
	5. Orientacijski načrt bodoče republiške zakonodaje
	6. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem zavarovanju in obveznih oblikah zdravstvenega varstva



	Enotni zbor delovnih skupnosti
	13. seja — 22. novembra 1971
	Pred dnevnim redom
	1. Odsotnost poslancev
	2. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Odobritev zapisnika 12. seje enotnega zbora delovnih skupnosti
	2. Predlog resolucije o osnovah kadrovske politike v SR Sloveniji


	14. seja — 23. decembra 1971
	Pred dnevnim redom
	1. Odsotnost poslancev
	2. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Odobritev zapisnika 13. seje enotnega zbora delovnih skupnosti
	2. Predlog družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje splošne in kolektivne porabe v letu 1972
	3. Osnutek zakona o davkih občanov
	4. Osnutek zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic
	5. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o davkih občanov
	6. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic
	7. Osnutek zakona o upravnih taksah
	8. Osnutek zakona o sodnih taksah
	9. Predlog zakona o podaljšanju roka za določitev stopenj in osnov prispevkov in davkov občanov za leto 1972 in o začasni uporabi taksnih vrednotnic
	10. Predlog odloka o začasnem financiranju republiških potreb v prvem trimesečju 1972
	11. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o sodnih taksah



	Zasedanje delegatov občin
	16. zasedanje — 19. novembra 1971
	Pred dnevnim redom
	1. Določitev dnevnega reda
	2. Sporočila pred prehodom na dnevni red

	Dnevni red
	1. Osnutek zakona o združevanju kmetov v zadruge, organizacije združenega dela in v pogodbene skupnosti
	2. Odsotnost delegatov
	3. Predlog za izdajo zakona za spremembo in dopolnitev zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča ter predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja graditve investicijskih objektov
	4. Predlog zakona o javnih cestah in predlog odloka o razvrstitvi javnih cest v SR Sloveniji


	17. zasedanje — 14. decembra 1971
	Pred dnevnim redom
	1. Določitev dnevnega reda
	2. Izvolitev overiteljev zapisnika

	Dnevni red
	1. Predlog družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje splošne in kolektivne porabe v letu 1972
	2. Osnutek zakona o davkih občanov
	3. Osnutek zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic
	4. Osnutek zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča
	5. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o komunalnih taksah
	6. Osnutek zakona o upravnih taksah
	7. Osnutek zakona o sodnih taksah
	8. Osnutek zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks
	9. Predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1972
	10. Osnutek zakona o starostnem zavarovanju kmetov



	Skupna seja gospodarskega, prosvetno-kulturnega in socialno-zdravstvenega zbora
	Skupna seja — 22. novembra 1971
	Dnevni red
	1. Uvodni ekspoze k predlaganim spremembam ustave SR Slovenije



	PRILOGE
	1. Pismena vprašanja poslancev
	2. Predlog resolucije o osnovah kadrovske politike v Socialistični republiki Sloveniji
	Obrazložitev
	Poročila

	3. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o višji pravni šoli v Mariboru
	Obrazložitev
	Poročila

	4. Predlog zakona o uskladitvi aktov o ustanovitvi raziskovalnih (znanstvenih) zavodov z zakonom o raziskovalni dejavnosti
	Obrazložitev
	Poročila

	5. Predlog odloka o dopolnitvi odloka o načinu in pogojih za uporabo sredstev, zbranih s prispevkom za graditev stanovanj za udeležence NOV
	Obrazložitev
	Poročilo

	6. Osnutek zakona o združevanju kmetov v zadruge, organizacije združenega dela in pogodbene skupnosti
	Obrazložitev
	Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin
	Poročila

	7. Predlog zakona o ustanovitvi republiškega sekretariata za kmetijstvo in gozdarstvo
	Obrazložitev
	Poročila

	8. Poročilo k informaciji o kategorizaciji otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju
	9. Poročilo o izidu nadomestnih volitev poslanca v republiški zbor skupščine SR Slovenije
	10. Poročilo o izidu nadomestnih volitev poslancev v gospodarski zbor skupščine SR Slovenije
	11. Predlog zakona o javnih cestah
	Obrazložitev
	Stališča izvršnega sveta do amandmajev
	Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin
	Poročila

	12. Predlog odloka o razvrstitvi javnih cest II. reda v SR Sloveniji
	Seznam cest II. reda
	Obrazložitev
	Poročila

	13. Predlog zakona o začasni prepovedi prometa z zemljišči
	Obrazložitev
	Poročilo

	14. Predlog zakona o posojilu SR Slovenije za konverzijo investicijskih kreditov časopisnega in grafičnega podjetja Delo v Ljubljani
	Obrazložitev
	Poročila

	15. Predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji konvencije med vladama SFR Jugoslavije in Republike Francije o pristojnosti in o zakonu, ki se uporablja na področju osebnih in družbenih razmerij
	Obrazložitev
	Poročila

	16. Predlog odloka o potrditvi finančnega načrta sklada Borisa Kidriča za leto 1971
	Obrazložitev
	Poročila

	17. Predlog družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje splošne in kolektivne porabe v letu 1972
	Obrazložitev
	Sklepi zborov
	Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin
	Poročila

	18. Osnutek zakona o davkih občanov
	Obrazložitev
	Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin
	Poročila

	19. Osnutek zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic
	Obrazložitev
	Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin
	Poročila

	20. Osnutek zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks
	Obrazložitev
	Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin
	Poročila

	21. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o komunalnih taksah
	Obrazložitev
	Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin
	Poročila

	22. Osnutek zakona o upravnih taksah
	Taksna tarifa
	Obrazložitev
	Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin
	Poročila

	23. Osnutek zakona o sodnih taksah
	Obrazložitev
	Taksna tarifa
	Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin
	Poročila

	24. Osnutek zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča
	Obrazložitev
	Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin
	Poročila

	25. Predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1972
	Obrazložitev
	Poročila

	26. Osnutek zakona o starostnem zavarovanju kmetov
	Obrazložitev
	Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin
	Poročila

	27. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919
	Obrazložitev
	Poročila

	28. Osnutek zakona o spremembah iin dopolnitvah zakona o varstvu nekaterih kategorij žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne, žrtev vojnega materiala in njihovih družinskih članov
	Obrazložitev
	Poročila

	29. Osnutek zakona o nadomestilu za del obresti za kredite za izvoz
	Obrazložitev
	Poročila

	30. Osnutek zakona o nadomestilu za del obresti uporabnikom investicijskih kreditov na področju turizma v SR Sloveniji
	Obrazložitev
	Poročila

	31. Osnutek zakona o nadomestilu za del obresti pri nekaterih kreditih pri kmetijstvu in osnovni predelavi kmetijskih pridelkov
	Obrazložitev
	Poročila

	32. Osnutek zakona o vplačevanju obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo
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