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REPUBLIŠKI ZBOR 
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72. seja 

(5. februarja 1969) 

Predsedoval: dr. Joža Vilfan, 
predsednik republiškega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Začenjam 72. sejo republiškega zbora. 
Svojo odsotnost so opravičili naslednji tovariši in tovarišice: Ivan Brumen, 

inž. Marko Bule, Milan Šepetavc, Rudi Grosar, Slavko Šemrov, Jože Deberšek, 
Plinio Tom a sin, inž. Miran Mejak, Miroslav Kolenko, Franjo Ledinek, Vladi- 
mir Vrečko in Marija Pleteršek. 

Je kak ugovor proti njihovemu opravičilu? (Ne javi se nihče.) Ker ga ni, 
ugotavljam, da so ti tovariši oziroma tovarišice opravičeno odsotni. 

V smislu 312. člena našega poslovnika vas, pred prehodom na dnevni red, 
obveščam, da sta republiški in gospodarski zbor sprejela v enakem besedilu 
predlog zakona o spremembi zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispev- 
kov, davkov in taks; dalje predlog zakona o dopolnitvi zakona o prispevkih 
in davkih občanov in predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o republiškem davku od prometa blaga na drobno. 

Prehajam na ugotavljanje dnevnega reda: 
Zapisnik 71. seje našega zbora ni mogel biti pripravljen, ker je bila zadnja 

seja šele v četrtek. Mimo tega je bilo mnogo priprav v zvezi z današnjo sejo 
zbora in bomo zato odobrili zapisnik 71. seje na naslednji seji. 

Prejeli smo — ®kot ste obveščeni — predlog izvršnega sveta, da razširimo 
naš dnevni red s predlogom zakona o spremembi zakona o določitvi prispevka, 
ki ga plačujejo gospodarske organizacije v skupne rezerve gospodarskih orga- 
nizacij v SR Sloveniji. Predlagam, da to točko vključimo v dnevni red. Nadalje 
smo prejeli od izvršnega sveta predlog, da ne obravnavamo na današnji seji 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi določenih vpra- 
šanj s področja delitve investicijskih sredstev. To točko smo imeli predvideno 
v našem dnevnem redu. Predlog je, da to umaknemo, s čimer se strinja tudi 
predlagatelj. 

Razen tega smo ugotovili pri zadnjih pripravah za to sejo, da nismo vabili 
k obravnavi naše prvotno predlagane 5. točke: »poročilo in predlogi začasne 
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komisije izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za proučitev organizacije re- 
publiške uprave«, sindikate. Sindikati imajo namreč v nekaterih vprašanjih 
ločena stališča in bi bilo zato nemogoče obravnavati ta vprašanja v njihovi od- 
sotnosti. Razen tega so se pojavila tudi nekatera druga vprašanja v zvezi s to 
točko. Zato predlagam, da to točko odložimo za prihodnjo sejo. S tem se 
strinja tudi predstavnik izvršnega sveta in predsednik našega odbora Miro 
Zupančič. 

Se nekaj moram omeniti pred dokončno formulacijo dnevnega reda. Kot 
veste, imamo danes v obravnavi problematiko modernizacije cestnega omrežja 
in problematiko modernizacije železniškega prometa. To problematiko obravna- 
vamo skupaj z gospodarskim zborom. Predlog je, da bi ekspoze o tem vprašanju 
poslušali skupaj in bi zaradi tega dali to točko na začetek naše seje. Razlog 
za tak postopek je tudi v tem, da bi eventualno moglo priti do usklajevanja 
stališč dveh zborov. Pri tem moramo računati s tem, da bo gospodarski zbor 
s krajšim dnevnim redom verjetno, končal svoje zasedanje že dopoldne. 

Glede na navedeno je predlog dnevnega reda naslednji: 
1. poslanska vprašanja; 
2. problematika modernizacije cestnega omrežja: 
a) osnutek zakona o modernizaciji ceste državna meja pri Šentilju—Ma- 

ribor—Celje—Ljubljana—Postojna—državna meja pri Novi Gorici; 
b) osnutek odloka o finančnem programu za financiranje projektiranja 

novih cestnih odsekov v SR Sloveniji; 
c) osnutek odloka o modernizaciji cestnih odsekov Vrhnika—Postojna— 

Razdrto in Hoče—Leveč; 
3. problematika modernizacije železniškega, prometa: 
a) osnutek zakona o povračilu dela obresti za investicijske kredite zdru- 

ženega železniškega transportnega podjetja Ljubljana za modernizacijo želez- 
niških prog v SR Sloveniji; 

b) osnutek zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v go- 
spodarstvu v letih 1971—1976; 

4. problematika inšpekcijskih služb v SR Sloveniji; 
5. predlog za izdajo zakona o organizaciji inšpekcijskih služb v SR Slo- 

veniji; 
6. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popustih za sku- 

pinska potovanja otrok in mladine; 
7. predlog zakona o spremembi zakona o določitvi prispevka, ki ga pla- 

čujejo gospodarske organizacije v skupne rezerve gospodarskih organizacij v 
SR Sloveniji; 

8. volitve in imenovanja. • 
Prosim, ali imate s svoje strani' kake pripombe ali predloge k tako pred- 

laganemu dnevnemu redu? (Ne.) Ce ni nobene pripombe ali predloga, potem 
štejem, da je tako predloženi dnevni red sprejet. Vprašam, ali se strinjate, 
da poslušamo na skupni seji z gospodarskim zborom ekspoze Borisa Vadnjala. 
(Da.) Ce ni nobenega ugovora, ugotavljam, da je predlog sprejet. V smislu 
rotacije bo vodil skupno sejo tovariš Miran Goslar, predsednik gospodarskega 
zbora. Prehajam na poslanska vprašanja. 

Najprej imamo poslansko vprašanje tovariša Miloša Poliča v zvezi z 
razpravo o finančnem in delovnem programu cestnega sklada Slovenije za leto 
1969. Nanj bo odgovoril tovariš Alojz Zokalj. Tovariš Žokalj ima besedo. 
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Alojz Zokalj: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Tovariš inž. Polič 
je postavil cestnemu skladu naslednje vprašanje: kakšni so vzroki, da niti 
v januarju 1969 ne razpravljamo o finančnem in delovnem programu cestnega 
sklada za leto 1969? 

V imenu upravnega odbora cestnega sklada dajem tale odgovor: 
program cestnih del za leto 1968 je predložil cestni sklad v obravnavo 

skupščini ob koncu 1967. leta. Ta program ni usklajen z zaključnim računom 
za 1967. leto. Zaradi tega niso bile v njem predvidene obveznosti sklada iz 
1. 1967. Te niso bile realizirane v celoti, niti niso bili obravnavani dohodki 
sklada za leto 1967, ki so se natekli v 1967. letu. Prispevek za ceste, ki je 
bil plačan v drugi polovici decembra, je prispeval na tekoči račun sklada šele 
v januarju 1968. leta. V programu za 1968. leto tudi niso bila ločena dela 
za investicije in za vzdrževalna dela. Zaradi tega je bilo treba naknadno iz- 
delati rebalans finančnega načrta sklada za leto 1968, ki bi ga morala ponovno 
obravnavati Skupščina SR Slovenije. Da se izognemo ponovni in nepotrebni 
obravnavi rebalansa finančnega načrta sklada v 1968. letu, je sklad pripravil 
finančni načrt za 1969. leto, ki bo usklajen z zaključnim računom za 1968. leto. 
Ker smo pripravili zaključni račun sklada za 1968. leto šele v januarju letos, 
je bil hkrati lahko pripravljen tudi finančni načrt za 1969. leto. Zaključni 
račun in finančni načrt za 1969. leto je upravni odbor cestnega sklada že spre^- 
jel na svoji seji 3. t. m. Zaključni račun in finančni načrt sklada za 1969. leto 
bosta skupščini predložila te dni. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Polič, želiš morda postaviti do- 
datno vprašanje? (Ne.) 

Naslednje poslansko vprašanje je spet vprašanje tovariša inž. Poliča v 
zvezi z gradnjo hidrocentrale »Srednja Drava I«. Nanj bo odgovoril tovariš 
Svetko Kob al. 

Sveto Kobal: Poslanec inž. Miloš Polič je postavil naslednje vpra- 
šanje: kakšna je finančna in tehnična situacija v sedanji fazi gradnje hidro- 
centrale »Srednja Drava I« in kdaj bo gradnja resnično končana? Na to vpra- 
šanje dajem naslednji odgovor: 

Hidroelektrarna »Srednja Drava I« je gradbeno praktično že končana. V 
pogonu je prvi »agregat a«, ki je bil prvič priključen na električno omrežje 
13. novembra lanskega leta. Redno je začel proizvajati električno energijo 1. 12. 
minulega leta. Proizvodnja te energije poteka od tedaj dalje brez motenj. 

Drugi agregat, to je »agregat b«, je v montaži in bo po programu investi- 
torja priključen na omrežje 26. aprila 1969, s čimer bo investicija v hidro- 
elektrarni »Srednja Drava I« zaključena. Termin, ki je določen za dokončanje 
tega objekta v pogodbi med republiškim sekretarom za finance in komunalno 
banko Ljubljana, je 1. maj 1969. Torej vse izgleda, da bo investitor ta rok tudi 
izpolnil. V objekt bo, upoštevajoč še ne opravljena dela, vloženo, po podatkih 
banke 449 milijonov 285 000 N din. Doslej je porabljeno nad 91 "/o navedenih 
sredstev. Za ostala sredstva so med kreditno banko in hranilnico Ljubljana ter 
investitorjem že sklenjene pogodbe o dokončnem financiranju. S tem je tudi 
dokončanje tega objekta praktično zagotovljeno. 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Tovariš Polič — kot vidim — nima do- 
datnega vprašanja. 
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Na poslansko vprašanje Bogdana Šnabla v zvezi s porabljenimi sredstvi 
za financiranje v kmetijstvu v letu 1967 bo odgovoril Lojze Komel, pomočnik 
republiškega sekretarja za gospodarstvo. 

Loj z e Komel: Na seji republiškega zbora Skupščine SR Slovenije dne 
19. decembra 1968 je predstavnik izvršnega sveta povedal, da je bilo za go- 
spodarske posege, ki so bili v pristojnosti izvršnega sveta in republiškega se- 
kretarja zia gospodarstvo v letu 1967, porabljeno za kmetijstvo nekaj nad 900 
milijonov S din. Glede na to želi poslanec tovariš Bogdan Šnabl, da se mu od- 
govori na naslednje vprašanje: 

Za kakšne namene so bila porabljena ta sredstva in kdo je prejel to pomoč? 
Na vprašanje odgovarjam takole: 

V letu 1967 je bilo za kmetijstvo porabljenih skupaj 941 640 360 S din. Ta 
sredstva so bila dana iz republiškega proračuna in delno iz sredstev obmejne 
fitokarantenske in veterinarske službe republiškega sekretariata za gospodarstvo 
ter iz sredstev, ki se stekajo od taks na zdravstvena spričevala na poseben 
račun v republiškem sekretariatu za gospodarstvo. Sredstva so bila porabljena 
za republiške premije za mleko, za cepljenje goveje živine proti slinavki in 
parkljevki ter za druge preventivne ukrepe v obmejnem pasu kot na primer 
za preventivne ukrepe proti vdoru afriške prašičje kuge, za diagnostiko kužnih 
bolezni, za selekcijo konj in prašičev, za uvajanje novih metod osemenjevanja 
govedi, za subvencijo konjerejskemu zavodu Lipica, za prognostično službo, za 
introdukcijo m vinske trte, za pasažo virusa kužne ohromelosti prašičev, za 
varstvo rastlin (ugotavljanje pojavov nekaterih bolezni in škodljivcev). 

Navedel sem glavne namene oziroma naloge, ki so se financirale iz teh 
sredstev. Iz povedanega je torej razvidno, da so bila sredstva porabljena v korist 
kmetijstva bodisi posredno ali neposredno1, kar pomeni, da so jih bili deležni 
v končni fazi kmetijski proizvajalci. K posameznim postavkom dodajam še 
naslednja pojasnila: 

Večina sredstev je bila porabljena za premiranje mleka. Premija se plačuje 
na podlagi republiškega odloka kupcem mleka, to je mlekarnam. Ugoden vpliv 
te premije na proizvodnjo je v tem, da spodbuja mlekarne, da kupujejo čim 
več mleka po določeni odkupni ceni. Na podlagi 39. in 46. člena temeljnega 
zakona o pospeševanju živinoreje in o zdravstvenem varstvu živine je re- 
publiški sekretariat za gospodarstvo dolžan, da v obmejnem pasu podvzame — 
v primeru potrebe — vse tiste ukrepe, s katerimi se preprečuje vdor živalskih 
kužnih bolezni v našo državo. Zaradi pojavov slinavke in parkljevke v Mad- 
žarski, Avstriji in Italiji smo v letu 1967 preventivno cepili govedo in ovce 
na 15 kilometrskem obmejnem pasu ter izvedli še druge ustrezne ukrepe. S 
tem smo preprečili vdor bolezni iz prej omenjenih držav v našo državo. 

Leta 1967 se je v Italiji pojavila zelo nevarna kužna bolezen, to je afriška 
svinjska kuga. Republiški sekretariat je storil vse, kar je bilo potrebno, da 
prepreči vdor te bolezni k nam. Tudi ti ukrepi temeljijo na prej citiranih 
določilih temeljnega zakona o ukrepih za pospeševanje živinoreje in o zdrav- 
stvenem varstvu živine. 

Glede na določila republiškega zakona o ukrepih za pospeševanje živinoreje 
in o zdravstvenem varstvu živine je republiški sekretariat za gospodarstvo 
dolžan iz sredstev, ki se zbirajo od taks za zdravstvena spričevala, poravnati 
stroške za diagnostične, terenske in laboratorijske preiskave zaradi suma do- 
ločenih kužnih bolezni. To delo opravlja republiški veterinarski zavod Slovenije. 
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Sredstva za izvajanje selekcije konj in prašičev sta prejela veterinarski 
zavod Slovenije in kmetijski inštitut Slovenije, ki ta dela opravljata. Za ta dela 
so bila dana majhna sredstva in to le za vodenje rodovnikov plemenskega ma- 
teriala. 

V letu 1967 so pričeli področni zavodi uvajati sistem globokega zmrzo- 
vanja semena. Sredstva so bila dana kot pomoč za uvedbo te metode; prejeli so 
to pomoč kmetijski zavod Ljubljana, kmetijski zavod Nova Gorica in živi- 
norejski zavod Murska Sobota. S pomočjo konj erejskemu zavodu Lipica se ohra- 
nja lipicanska pasma konj v svojem prvobitnem okolju. Pomoč, ki jo daje 
republika Lipici, je usmerjena tako, da bi se ta zavod postopoma finančno 
osamosvojil. Sredstva za prognostično službo sta prejela kmetijski inštitut 
Slovenije in hidrometeorološki zavod s tem, da se vzdržuje opazovalna mreža 
in -dajejo proizvajalcem napovedi glede bolezni in škodljivcev z istočasnimi 
napotki za preventivno ukrepanje. 

Uvedba novih sort poljščin in vinske trte je za nadaljnjo proizvodnjo nad- 
vse pomembna, ker preizkušane sorte omogočajo boljšo proizvodnjo. Sredstva 
sta dobila kmetijski inštitut Slovenije in sadjarski zavod Maribor. 

Pasaže Virusa kužne ohromelosti prašičev opravlja veterinarska postaja 
Murska Sobota. To cepivo moramo imeti stalno na zalogi zaradi eventualnega 
pojava te bolezni. 

V okviru varstva rastlin je republiški sekretariat za gospodarstvo financiral 
v tem letu ugotavljanje pojavov krompirjevih nematod, krompirjevega raka 
in uvajal biološko metodo zatiranja borovega sprevodnega prelca na Krasu. Za 
izvajanje teh del so prejeli sredstva kmetijski inštituti Slovenije, biotehniška 
fakulteta Ljubljana in Pasterjev zavod Novi Sad. 

Končno moram omeniti še to, da je bilo v letu 1967 od skupnih prej ome- 
njenih sredstev porabljeno za pogozdovanje Krasa 20 milijonov S din. Republika 
je po določilih zakona o gozdovih namreč dolžna prispevati del sredstev v te 
namene. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Snabel si zadovoljen? (Da.) Pre- 
hajamo na vprašanje tovariša Šnabla v zvezi s Koroškimi Slovenci. Na to 
vprašanje bo odgovoril tovariš Bojan Lubej. 

Bojan Lubej: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Po- 
slanec tega zbora tovariš Snabel je v zvezi z nedavnim obiskom koroških Slo- 
vencev v Sloveniji postavil izvršnemu svetu naslednje vprašanje: kakšne so 
konkretne možnosti, da se željam koroških Slovencev po njihovi večji pristoj- 
nosti v odnosih med deželama zadovolji, in kakšni so izgledi, da se bodo 
doslej še nerešena vprašanja, ki zajemajo narodnostne pravice koroških Slo- 
vencev, v doglednem času uredila in kakšno vlogo je pri teh prizadevanjih 
doslej uveljavil izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Na to vprašanje bi želel odgovoriti naslednje: problematika koroških Slo- 
vencev je stalno prisotno vprašanje v vseh naših stikih s predstavniki so- 
sednje Avstrije, pa naj gre za srečanja na tej ah oni ravni. Dejstvo je namreč, 
da še vrsta vprašanj, ki zadevajo slovensko manjšino na Koroškem, čaka na 
pozitivno rešitev. Marsikaj je bilo že storjeno, obstajajo pa še nekateri problemi, 
ki jih bo treba odpraviti, da bi zagotovili koroškim Slovencem nemoten nacio- 
nalni, kulturni in gospodarski razvoj. 7. člen avstrijske državne pogodbe, ki 
govori dovolj jasno o zakonitih pravicah koroških Slovencev, je solidna pod- 
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laga za realizacijo načela njihove vsestranske enakopravnosti. Dosledno in ce- 
lovito izvajanje določil tega člena avstrijske državne pogodbe je tako naj- 
ustreznejša pot za razreševanje preostalih odprtih vprašanj naše manjšine na 
Koroškem. 

Politika dobrih sosedskih odnosov in široko odprta meja je pogojila v 
obmejnem prostoru novo politično klimo, vzdušje večjega medsebojnega razu- 
mevanja, zaupanja in narodnostne strpnosti. Nesporno je, da to novo vzdušje 
ugodno vpliva tudi na življenje slovenske narodne skupnosti na Koroškem in 
ji omogoča vsestransko naravno povezavo z matičnim narodom. Gojimo upra- 
vičeno upanje, da bosta to novo stanje v obmejnem prostoru in v odnosih med 
Jugoslavijo in Avstrijo prizadevanja manjšine naša aktivna skrb za ta vpraša- 
nja, še naprej pozitivno prispevala k pravični in na hitrejši ureditvi še pre- 
ostalih odprtih vprašanj slovenske narodne skupnosti na Koroškem. 

Tako kot doslej, bo izvršni svet tudi v bodoče, nudil upravičenim priza- 
devanjem koroških Slovencev vso možno podporo s svojo aktivnostjo in tudi 
v neposrednih stikih Slovenije s predstavniki sosednje dežele Koroške. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Šnabel, imaš morda kakšno do~ 
datno vprašanje? (Ne.) 

Na poslansko vprašanje Ceneta Matičiča o stališčih izvršnega sveta do 
predlogov o ustanovitvi posebnega komiteja za energetiko bo odgovoril tovariš 
Ivan Zupan, član izvršnega sveta. 

Ivan Zupan: Tovariš predsednik, tovarišioe in tovariši poslanci! To^ 
variš Cene Matičič, poslanec tega zbora, je 27. 1. 1969 postavil naslednji po- 
slanski vprašanji: 

»Kakšno je stališče izvršnega sveta do predlogov o ustanovitvi posebnega 
komiteja za energetiko pri izvršnem svetu oziroma posebnega republiškega 
sekretariata za energetiko? Kolikor izvršni svet meni, da je ustanovitev takš- 
nega organa potrebna in koristna za racionalno obravnavanje in urejanje ener- 
getske bilance Slovenije, sprašujem, če namerava in kdaj namerava izvršni 
svet predložiti predloge o ustanovitvi enega od omenjenih institucij? 

Na gornji poslanski vprašanji odgovarjam naslednje: v republiki Sloveniji 
obravnavamo energetsko situacijo kompleksno, pri čemer dajemo vsem ener^ 
getskim virom, od premoga, nafte, elektrike, plina in končno do nuklearne 
energije, ustrezajoč poudarek. V ta namen je bil v minulem letu izdelan 
program razvoja energetike SR Slovenije do leta 1980, oziroma do leta 1985. 
Pri izdelavi parcialnih študij kot tudi pri optimizaciji razvoja so sodelovale 
strokovne institucije ter inštituti in sicer: inštitut za ekonomska raziskovanja, 
gozdarski inštitut, elektro-inštitut, metalurški inštitut, kemični inštitut, indu- 
strijski biro, gospodarska zbornica SR Slovenije, zavod SR Slovenije za pla- 
niranje in poslovno združenje energetike. Program razvoja energetike obravnava 
energetiko kompleksno. Izhaja iz načela ekonomičnosti pri porabnikih. Prav 
zadnje dejstvo bi želel še posebej poudariti, saj je pomembno za Slovenijo. 

Za posamezne vire energije je ocena naslednja: proizvodnja in poraba 
premoga bo predvidoma ostala pri dosedanjih količinah, se pravi približno 6 
milijonov ton na leto>. Njegova udeležba bo v celotni porabi energije od sedanjih 
62'% padla na nekaj nad 28<Vo v letu 1980. Struktura porabe se bo spremenila, 
povečala se bo poraba v termoelektrarnah, zmanjšala v industriji in deloma v 
široki potrošnji. V prometu bo poraba premoga postopoma prenehala. Da bi 
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obdržali sedanjo raven cen premoga ob izboljšanju sedanje nezadostne akumu- 
lativnosti, je potrebna racionalizacija in koncentracija proizvodnje v renta- 
bilnih premogovnikih. Premogovniki morajo spremljati razvoj svojega tržišča in 
rentabilnost ter na tej osnovi izdelati plan modernizacije. Tam pa, kjer ni 
pogojev za ekonomsko poslovanje, je treba izdelati plan za postopno likvidacijo. 
Relativno zmanjšanje udeležbe premoga v celotni porabi energije bodo nado- 
mestili naftni derivati in plini, ki bodo v bodočnosti pokrivali večji del potreb 
po energiji v SR Sloveniji. Leta 1980 bo znašala skupna poraba za energetske 
potrebe 2,5 milijona ton v nafti izraženega ekvivalenta na osnovi nafte in 
plinov. Delež teg goriv se bo v letu 1980 v celotni porabi koriščene energije 
predvidoma povečal od sedanjih 19'°/» na približno 48%>. Pri tem ni upoštevana 
uporaba teh surovin za kemično predelavo in druge neenergetske potrebe. Zato 
je treba proučiti porabo naftnih derivatov in plinov tudi z gledišča razvoja 
celotnega prebivalstva, zlasti glede potreb kemije, nekaterih dejavnosti tekstilne 
industrije ipd.., ki jim bodo naftni derivati in plin pomembna surovinska baza. 

Treba je proučiti ekonomsko ustreznost izgradnje kapacitet za predelavo 
surove nafte, oziroma družbenih možnosti za zagotovitev zadostnih količin 
goriv za energetiko in surovin za predelovalno industrijo. Možnosti pridobivanja 
surove nafte na ozemlju Slovenije — po dosedanjih ugotovitvah — ni. Morali 
jo bomo nabaviti izven Slovenije. Tudi kritje potreb po surovi nafti za vso 
Jugoslavijo bo v vse večji meri vezano na uvoz. Tudi s tega stališča je treba 
ocenjevati možnosti lastne predelave surove nafte. Isto velja tudi za zemeljski 
plin, ki bo lahko v primeru, ko bo konkurenčno sposoben, tekočemu gorivu 
nadomestil do leta 1980 25*/o naftnih derivatov. Obstoječe plinarne se bodo 
še naprej razvile na osnovi gazifikacije naftnih derivatov. Ob uvedbi zemelj- 
skega plina bi se vključili v plinski sistem Slovenije, ki bi pokrival vse potrebe 
ob najhujših porabnih konicah. 

Glede na odločilen pomen uporabe naftnih derivatov in plinov v energetiki 
in v predelovalni industriji in glede na njihovo medsebojno tehnološko po- 
vezanost je treba takoj začeti z izdelavo skupnega projekta naftnega in plin- 
skega oskrbovalnega sistema v Sloveniji. Ta projekt naj razčisti smotrnost 
graditve rafinerije z ustreznim transportnim sistemom za surovo nafto in njene 
derivate in smotrnost graditve plinskega sistema, upoštevajoč plinske trans- 
portne poti, napajalne vire, dopolnilne vire na mestih, največje gostote in 
dinamike porabe. 

Poraba električne energije bo znašala v letu 1980 predvidoma 11 milijard 
kilovatnih ur. Del potreb do leta 1980 bodo pokrile obstoječe elektrarne in 
bodoče termoelektrarne Šoštanj III. Potrebne nove elektrarne bodo izbrane na 
podlagi kriterijev, ki morajo zagotoviti z ekonomskega in energetskega gledišča 
optimalnost proizvodnje. Pri iskanju možnosti zadovoljitev potreb po električni 
energiji v Sloveniji bo treba upoštevati možnosti za proizvodnjo tako iz do- 
mačih virov kot tudi s sosednjih območij. Pokrivanje potreb z nabavo in od- 
daljenejših delov države bi bilo umestno takrat, če bi bila cena te energije ob 
upoštevanju prevoznih stroškov do mesta porabe ugodnejša kot nabava iz 
slovenskih elektrarn. Pri ekonomskih izračunih bo treba izbiro novih elektrarn 
ali usmeritev za nabavo iz drugih območij, primerno vrednotiti zanesljivost 
preskrbe. 

Izgradnja nadaljnjih elektrarn bo ekonomična, če bomo gradili predvsem 
velike enote, kar je možno zaradi velike porabe tako v Sloveniji kot tudi 
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v sosednjih območjih. Pri izboru elektrarne je treba upoštevati poleg klasičnih 
tudi nuklearne elektrarne. Med energetske vire se, glede na ležišča v Sloveniji, 
upošteva tudi uran. Treba bi bilo pospešiti raziskave za čimprejšnjo eksploata- 
cijo, predelavo in uporabo tega goriva. 

Program razvoja energetike SR Slovenije ni enkratno, dejanje, saj je 
program razvoja šele nakazal, kaj bo treba storiti za kompleksno realizacijo v 
posameznih etapah. Nosilec izdelave programa razvoja energetike je poslovno 
združenje energetike SR Slovenije, ki je zadolženo, da le-tega tudi uresniči. Pri 
organizaciji načel programa energetike vse močneje prihajajo1 do izraza parcialni 
interesi, ki otežkočajo skladnost pri njegovi realizaciji. Glede tega se z iz- 
vajanjem tovariša Matičiča povsem strinjam. 

Izvršni svet je že ob prvi razpravi o programu razvoja energetike čutil 
potrebo po močnejšem strokovnem in avtoritativnem organu, ki naj bi spremljal 
realizacijo te problematike in kreiral tozadevno politiko. Lahko izjavim, da 
že zaključujemo s temi razmišljanji in izbiranju mnenj in da že oblikujemo 
predlog za imenovanje ustrezajočega komiteja za energetiko, kar bo ver- 
jetno naloga novega sklica skupščine. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Matičič, želiš kakšno dodatno 
vprašanje? Prosim. 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Za- 
hvaljujem se izvršnemu svetu za res izčrpen odgovor. Še posebej zaradi tega, 
ker se je dotaknil energetske politike vse Slovnije in istočasno tudi nakazal, 
da na to energetsko politiko vplivajo mogoče umestno ali neumestno parcialni 
interesi posameznih območij. Prav zaradi tega sem postavil to vprašanje in se 
zahvaljujem za odgovor. Posebej še, da se proučuje vprašanje organizacije ko- 
miteja za energetiko. Izvršnemu svetu se zahvaljujem za prikaz osnove ener- 
getske politike. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Matičič je postavil tudi vpra- 
šanje o gradnji plinovodov in rafinerije nafte na ozemlju Slovenije. Na to 
vprašanje bo odgovoril Jože Novinšek, direktor zavoda SR Slovenije za pla- 
niranje Slovenije. 

Jože Novinšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Na vprašanje to- 
variša poslanca Ceneta Matičiča o rezilitatih proučevanja in o stališčih izvrš- 
nega sveta glede gradnje plinovoda in rafinerije v Sloveniji in možnosti upo- 
rabe dela decentraliziranega državnega kapitala za to gradnjo dajem naslednji 
odgovor: 

V času izdelave družbenega plana razvoja Slovenije se je računalo1, da 
bi mogli v letu 1970 uporabiti približno 500 milijonov kubikov naravnega 
plina in sorazmerno zmajšati porabo kurilnega olja. V pogojih, ko ne razpo- 
lagamo z izvori lastnega plina in ko plinsko omrežje razen skromne lokalne 
mreže praktično skoraj ne obstaja, je izgradnja plinovoda za transport tako 
majhne količine plina iz oddaljenih nahajališč ekonomsko neutemeljena. Možna 
bi bila samo izgradnja ob soudeležbi drugih večjih porabnikov. V tem smislu 
sta bila že izdelana dva projekta ob soudeležbi Avstrije in Češke. To je »alžirski 
projekt« oziroma projekt Avstrije, Bavarske, Italije, Francije in Sovjetske 
zveze. Vendar so vsi zainteresirani partnerji našli druge začasne rešitve za 
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oskrbovanje z naravnim plinom in tako odložili tudi gradnjo tranzitnega pli- 
novoda čez ozemlje Slovenije. Po zadnjih informacijah, so predstavniki Sovjet- 
ske zveze na zasedanju SEV zaenkrat odklonili možnost dolgoročnega sodelo- 
vanja na tem področju in trenutno sklepajo le kratkoročne aranžmaje. Z 
Avstrijo, ki je še vedno pripravljena nabavljati čez Slovenijo približno tisoč 
kubikov plina, še nadalje kontaktiramo. Poleg tega se proučuje še tretja varian- 
ta o možnosti nabave plina z nahajališč v Socialistični republiki Hrvatski in 
izgradnje plinovoda manjše zmogljivosti brez tranzita. 

Poraba tekočega plina, ki v zadnjih letih intenzivno narašča, kaže, da se 
plin kot zelo kvalitetno gorivo že uveljavlja v energetskem gospodarstvu Slo- 
venije, zato je nujno, da nadaljujemo s proučevanji v vseh smereh, saj mora 
priti Slovenija že po geografskem položaju, strukturi in usmerjenosti svojega 
gospodarstva do potrebnih količin naravnega plina in se tudi vključiti v omrežje 
mednarodnih plinovodov. Pri tem je treba upoštevati, da ima osnovna plino- 
vodna mreža v danih razmerah značaj infrastrukture in so zato potrebna večja 
sredstva za financiranje izgradnje takšne mreže. Pričakovati je, da se bo v nekaj 
letih mednarodnega plinovoda mreža mnogo bolj približala ozemlju Slovenije in 
da ,se bo tedaj lažje in z manjšimi finančnimi naložbami vključiti v mednarodna 
omrežja. 

Na vprašanje glede gradnje rafinerije pa naslednje: v srednjeročnem planu 
razvoja Slovenije se je računalo z znatnim naraščanjem porabe kvalitetnejše 
energije, predvsem tekočih goriv in plina. Uporaba naj bi porastla na približno 
milijon ton tekočih goriv. Dosedanji razvoj kaže, da bomo potrošili leta 1970 
približno 800 tisoč ton. Poraba bencina je narasla od 100 tisoč na 180 tisoč 
ton v preteklem letu, poraba plinskega in kurilnega olja pa od 228 v letu 
1965, na 468 tisoč ton. Tudi lansko povečanje cen gorilnemu olju in večje 
davčne obremenitve pri gradnji kotlovnih naprav za kurilna olja vplivajo na 
relativno manjšo porabo teh goriv. Sedanje stanje kaže na možnost gradnje 
rafinerije relativno majhne zmogljivosti in dokaj nerentabine strukture pre- 
delave. Pri tem naj tudi omenimo, da bodo v merilih države v letu 1970 že 
obratovale rafinerije s skupno zmogljivostjo približno 12 in pol milijona ton. 
Jugoslovanske potrebe bodo v tem letu zahtevale predelavo le 7 milijonov ton 
surove nafte. Dejstvo pa je, da je SR Slovenija pomembno potrošno središče 
tudi v jugoslovanskem merilu. Po mnenju strokovnjakov s področja energetike 
bi bila izgradnja rafinerije v Sloveniji lahko koristna. Zato se bodo v okviru 
razvojnih možnosti in racionalnega razvoja celotnega energetskega gospodarstva 
Slovenije tudi v bodoče vlagali napori za proučevanje in oblikovanje končne 
odločitve o izgradnji rafinerije na Slovenskem. 

Na vprašanje glede uporabe investicijskih sredstev federacije oziroma de- 
centraliziranega državnega kapitala za gradnjo plinovoda in rafinerije, bi spom- 
nil na zaključke zveznega izvršnega sveta v zvezi z reševanjem problemov 
bilance federacije. Te zaključke je sprejela tudi zvezna skupščina. Na podlagi 
teh zaključkov naj bi se po izpolnitvi obveznosti iz srednjeročnega plana na- 
menila sredstva oziroma anuitete za odplačevanje inozemskih dolgov. Preosta- 
nek naj bi se vračal gospodarstvu prek sklada za raivoj nerazvitih republik 
in krajev ter za razširitev ekonomskega sodelovanja s tujino. Zaradi tega vsaj 
v obdobju naslednjih dveh, treh let ne moremo računati s temi sredstvi. Usoda 
anuitet po letu 1970 pa je odvisna od realizacije zgoraj navedene ali drugačne 
decentralizacije teh sredstev. Verjetno bomo obravnavali to problematiko v bo- 
doče s širših in kompleksnejših gledišč. 
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Predsednik dr. Joža Vilfan: Dodatno vprašanje? (Ne.) Potem sta še 
dve vprašanji tovariša Matičiča. Na vprašanje o službi družbenega knjigovod- 
stva bo dobil odgovor na prihodnji seji, na vprašanje o cestah pa bo dobil 
odgovor v današnjem ekspozeju tovariša Borisa Vadnjala. 

Ali je še kakšno drugo« poslansko vprašanje? Tovariš Ferdinand Vode ima 
besedo. 

Ferdinand Vode: Tovariš predsednik! Zaradi kritičnega stanja v 
slovenskem kmetijstvu, predvsem v zasebnem in zaradi sprejetih stališč o raz- 
voju kmetijstva v Sloveniji, ki jih je sprejela skupščina ob koncu preteklega 
leta, je nujno, da je omogočeno enakopravno sodelovanje v vseh ustreznih 
organih tudi zasebnemu kmetijstvu. 

Sprejete spremembe v ustavi in tudi predlagani predlog zakona ne daje 
zasebnemu kmetu večjih možnosti, da bi enakopravno, glede na svojo po- 
membnost, sodeloval v tej skupščini. Predvsem mislim na tiste dele, ki so bolj 
pasivni in manj sodelujejo v kooperativnih odnosih in s tem tudi nimajo na 
podlagi predlaganega zakona volilne pravice za ustrezni zbor. Večkrat je bilo 
v javnosti postavljeno vprašanje neustreznega sestava komiteja za kmetijstvo 
pri izvršnem svetu, saj le-tega sestavljajo predvsem predstavniki družbenih 
posestev in kmetijski strokovnjaki. V njem ni nobenega zasebnega kmeta. Gle- 
de na to, da je bilo obravnavano že mnogo pomembnih vprašanj s področja 
kmetijstva obeh sektorjev, v bodoče bo tega še več, predvsem kar zadeva sa- 
nacijo in izboljšavo kmetijstva, bi želel odgovor na eni izmed prihodnjih sej 
in sicer na naslednje vprašanje: 

1. Ali smatra izvršni svet, da sedanji sestav komiteja ustreza danim nalo- 
gam v kmetijstvu in da zadostuje, da k nekaterim obravnavam povabi le po- 
samezne kmete? 

2. Ali misli sestaviti izvršni svet v bodoče tak komite za kmetijstvo, da bi 
mogli enakopravno sodelovati pri obravnavanju predlogov in stališč, ki jih daje 
ta organ izvršnemu svetu, tudi zasebni kmetje kot člani tega komiteja? 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ali bo predstavnik izvršnega sveta lahko 
še danes odgovoril? (Da.) Tovariš Razdevšek ima besedo. 

Franc Razdevšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Komite za kme- 
tijstvo je bil imenovan pred dobrim letom. Sestavljajo ga — kot je že tovariš 
poslanec omenil — predvsem strokovnjaki s področja kmetijstva, kot tudi 
strokovnjaki, ki delajo na področju družbenega in privatnega sektorja te veje 
gospodarstva. Komite je uveljavil tudi to prakso, da na seje, ko gre za pro- 
bleme privatnega kmetijstva, povabi tudi predstavnike zasebnih kmetov. Tako 
smo prav na zadnji seji komiteja, ko smo razpravljali o spremembah zakona 
o gozdovih, povabili člane upravnih organov pri gozdnih gospodarstvih z vseh 
območij Slovenije. Nedvomno bo tudi nov izvršni svet, ko bo sestavljena nova 
skupščina, imenoval nov komite za kmetijstvo. Mislim, da bo lahko takrat 
upošteval te želje, da se v komite vključijo tudi zasebni kmetovalci. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Vode, ali imaš kakšno dodatno 
vprašanje? (Ne.) Ali je kakšno dodatno vprašanje? (Ne.) Ali je kakšno drugo 
poslansko vprašanje? (Ne.) 



72. seja 13 

Će ni, potem smo to točko dnevnega reda izčrpali in prehajamo na obrav- 
navo cestnega omrežja in železniškega prometa. To bo skupna seja z gospo- 
darskim zborom, ki jo bo vodil predsednik gospodarskega zbora. Prosim, da 
ostanete v dvorani, ker bomo takoj začeli s skupno sejo. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.50 in se je nadaljevala skupno z gospodarskim 
zborom ob 9.55.) 

Predsedujoči Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci! Na skup- 
ni seji republiškega in gospodarskega zbora bomo poslušali uvodno obrazložitev 
člana izvršnega sveta, tovariša Borisa Vadnjala k problematiki cestnega omrežja 
in železniškega prometa, kar je v zvezi z osnutki predpisov, ki jih predlaga 
izvršni svet. Tovariš Boris Vadnjal ima besedo. 

Boris Vadnjal: Tovarišice in tovariši poslanci, tovariš predsednik! 
Danes imamo na dnevnem redu vrsto važnih predpisov s področja cestnega 

in železniškega prometa. Ce jih bosta zbora sprejela, bodo imeli ti predpisi 
na eni strani značaj dolgoročnih obveznosti republike, kar istočasno pomeni 
tudi prvo zavestno odločitev Slovenije o tem, kako družba sodeluje pri sodelo- 
vanju prometnih problemov, na drugi strani pa prvi resni korak k izgradnji 
višje stopnje prometnih storitev. Zato mi dovolite, da v uvodnih besedah ob- 
razložim predvsem nagibe, ki so vodili izvršni svet k tem predlogom in seveda 
tudi tista vprašanja, ki so bila v dolgi javni ter strokovni in politični razpravi 
najbolj prisotna. Na koncu teh obrazložitev želim na kratko prikazati, kako in 
zakaj razvijati promet pri nas, predvsem glede na vpliv, ki ga lahko ima na 
razvoj tistih možnosti, ki jih daje geopolitična lega Slovenije. 

S predlaganimi republiškimi predpisi s področja cest želimo iti v moder- 
nizacijo omrežja hitrih cest v Sloveniji. S sprejemom in izvajanjem predlaganih 
ukrepov želimo začeti s kontinuirano akcijo, s katero bi v smotrnem zaporedju 
izgrajevali našo prometno omrežje. Prav to omrežje je kot del našega transport- 
nega sistema pogoj, da povsem uveljavimo prednosti naše geografske lege v 
širšem prostoru. Proučevanje problematike v izgradnji sodobne cestne mreže 
v Sloveniji se je začelo pred petimi leti. Na tem področju so bile že izdelane 
dokaj obsežne študije. Iz teh izhaja, da se na cestni črti 5t. Ilj—Nova Gorica 
odvija večina prometa, tako domačega kot tujega in sicer 48 '%> vsega prometa 
cestnega križa. Poleg tega ima ta cestna povezava velik mednarodni pomen, 
ker se vključuje v mrežo hitrih cest sosednjih dežel Avstrije in Italije. Ima 
tudi nacionalni pomen, saj povezuje med seboj in z republiškim centrom go- 
spodarsko najbolj razvita območja Slovenije. Na podlagi teh ugotovitev je do- 
ločen tudi srednjeročni program razvoja Slovenije, da je treba pričeti z iz- 
delavo tehnične dokumentacije za omenjeno cestno povezavo* in proučiti mož- 
nosti dobiti tuje posojilo za financiranje gradnje te ceste. Zaradi tega je bil 
investicijski program za to cestno povezavo predložen tudi zveznemu izvršnemu 
svetu s predlogom, naj se izposluje posojilo pri mednarodni banki za obnovo 
in razvoj. Mednarodna banka obravnava sedaj ustrezni zahtevek za posojilo. 
Dolžan sem seznaniti oba zbora, zakaj ne predlagamo zakona o tako imenovanem 
»cestnem križu«, oziroma »mreži hitrih cest«. 

Studija o programu hitrih oest Slovenije bo izdelana v nekaj mesecih tako, 
da jo bo Skupščina lahko sprejela še v letošnjem letu po predho'dni temeljiti 
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strokovni in javni razpravi. Kljub temu, da so trase v glavnem znane, menimo, 
da mora študija tudi nakazati na podlagi ugotovitev in prognoziranja promet- 
nih tokov, še prioriteto gradnje posameznih odsekov, potrebne elemente kot 
tudi okvirno izvedbo programa glede na finančna sredstva. Sele tako predloženi 
elaborat bo lahko vodilo za jasno odločitev skupščine. S tem, ko bo skupščina 
ta zakon sprejela, bo danes predlagani zakon postal sestavni del zakona o 
omrežju hitrih cest. V osnutku zakona so prikazani možni viri financiranja 
izgradnje cest. Poleg mednarodnega kredita so predvidena tudi sredstva cest- 
nega sklada v smislu že sprejete odločitve skupščine, naj se sredstva do pove- 
čane cene bencina v letu 1967 naložijo v banki do končne odločitve skupščine 
glede pri četka modernizacije slovenskega cestnega omrežja. 

Tako usmerjanje sredstev cestnega sklada narekuje dejstvo, da je razvoj 
cestna mreže v Sloveniji dosegel že tako stopnjo, ki zahteva sodobno izgradnjo. 
Z vezanjem dela sredstev ne bo omejeno sedanje vzdrževanje in rekonstrukcija 
cest v Sloveniji. V načelu velja, da je treba temeljito skrbeti za obstoječo cestno 
omrežje ne glede na gradnjo hitrih cest. Torej ne sme biti prelivanja sredstev, 
namenjenih za novo avtocesto in med sredstvi, namenjenimi za obstoječe cestno 
omrežje. To bomo preprečili z ustrezno organizacijsko razmejitvijo v strokovni 
službi cestnega sklada, kot je to prikazano v obrazložitvi osnutka zakona, dalje 
z razmejitvijo finančnih sredstev in tudi z ustreznimi pravnimi akti. Omenim 
naj, da cestni sklad že pripravlja finančno oceno programa dela na cestah 
I., II. in III. reda v obdobju 1971—1975, ki zajema vzdrževanje in rekonstruk- 
cijo. Po tem programu bi bilo vloženih približno 1 200 000 000, od tega približno 
490 000 000 za redno vzdrževanje in približno 650 milijonov za rekonstrukcije. 
S temi sredstvi je mogoče rekonstruirati 250 km makadamskih oest in obnoviti 
asfaltne prevleke na približno 600 km. Letno vlaganje v cestna omrežje I., II. 
in III. reda bi znašalo od približno 200 milijonov v letu 1970—1971 do 310 mili- 
jonov v letu 1975. Menimo1, da taka sredstva lahko zagotovijo primerno vzdrže- 
vanje in potrebno rekonstrukcijo tako, da bi se cestno omrežje lahko zelo 
izboljšalo. 

Republika naj bi usmerila po letu 1970 v izgradnjo cest tudi svoja sred- 
stva in sicer 20'% odstopljenega prometnega davka na pogonsko gorivo in del 
dohodkov do leta 1970 veljavnega 1,5 lo/o dopolnilnega prometnega davka. 

S temi sredstvi bi republika izrazila zavestno odložitev, da sodeluje s 
svojimi sredstvi pri izgradnji tako pomembnega infrastrukturnega objekta, ki 
ga ni mogoče financirati samo iz enega vira. Tudi v nadaljnji perspektivi se 
dopušča možnost udeležbe tujih kreditov, vendar bo treba o tem odločati kon- 
kretno in za vsak primer posebej. Upoštevati moramo, da nobena cesta ni 
sposobna sama odplačevati celotnih vloženih sredstev, marveč samo njihov 
manjši del. 

V zakonu je tudi možnost pridobitve sredstev z ljudskim posojilom, ki naj 
bi bilo, kolikor bi se zanj odločili, zasnovano na modernejšem principu vlaganja 
individualnih sredstev in sredstev gospodarskih organizacij. V osnutku zakona 
je predvidena možnost pobiranja cestnine na novo zgrajenih odsekih. O uva- 
janju cestnine so bila mnenja deljena, vendar moramo pri odločanju upoštevati, 
da predstavlja cestnina glavni vir sredstev, ki omogoča odplačevanje medna- 
rodnih kreditov, kasneje pa tudi nov vir dohodkov za nadaljevanje izgradnje 
novih cestnih odsekov. Poleg tega je treba tudi upoštevati, da se odvija prek 
našega ozemlja močan tujski turistični promet. Tujci največkrat v ničemer ne 
prispevajo k financiranju cest pri nas. 
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V razpravi je bilo večkrat postavljeno vprašanje organizacije, ki naj bi 
opravljala investitorske posle pri gradnji novih cestnih odsekov. Imamo dve 
možnosti: ali naj bo to cestni sklad kot predvideva osnutek zakona, ali naj 
se v ta namen ustanovi posebna skupina. 

Menimo, da je formiranje posebne skupine organizacijski ukrep, ki bi 
zahteval več časa in bi lahko zavrl priprave za izgradnjo avtoceste. Cestni 
sklad je za sedaj precej uspešno opravljal vsa pripravljalna dela ter ima tudi 
organizirano, morda še ne dovolj številno skupino strokovnjakov, ki naj bi 
pomenila osnovo za organizacijsko enoto za opravljanje investicijskih del. 
Poleg te samostojne enote bi imel cestni sklad še posebno enoto za vzdrže- 
vanje rekonstrukcije obstoječega cestnega omrežja. Obe skupaj pa skupno 
splošno službo. Tekoči račun bi imela vsaka enota zase, kar bi onemogočilo 
prelivanje sredstev z enega področja na drugo. Toliko o zakonu. 

Z osnutkom odloka že predlagamo konkretizacijo prve faze izgradnje so- 
dobnih cest. Na celotni cestni povezavi Št. Ilj—Gorica izstopata cestna odseka 
Vrhnika—Razdrto in Hoče—Leveč, seveda poleg krajših primestnih in mestnih 
odsekov. Na teh odsekih je sedanje cestno prometno stanje takšno, da zahteva 
nujno izgradnjo nove ceste. Z izgradnjo teh dveh odsekov bomo na južnem 
delu rešili ozko prometno grlo v vrhniških in planinskih klancih ter tako po- 
vezali Ljubljano z razvejiščem z Novo Gorico, s Trstom in Koprom kot tudi 
z Reko pri Postojni. S severnim odsekom bomo odpravili ozko prometno grlo 
v bistriških klancih in prav tako povezali tudi štajersko, gospodarsko regijo z 
osrednjo Slovenijo in Primorsko. V dosedanji razpravi ni bilo izraženih nobenih 
dilem glede elementov ceste na odseku Vrhnika—Razdrto, dokaj obširno pa 
se je obravnavalo vprašanje elementov ceste na odseku Hoče—Leveč. Razprav- 
ljalo se je namreč o tem, ali naj se gradi takoj štiripasovna cesta ali naj se 
v prvi fazi zgradi dvopasovna cesta z elementi, ki bi omogočali razdelitev na 
štiri pasove. Predstavniki mednarodne banke, ki so pregledali investicijski 
program in izdelano tehnično dokumentacijo', so menili, da sta oba odseka — 
tako kot sta prikazana v investicijskem programu — sprejemljiva. Ker glavni 
projekt za odsek Hoče—Leveč še ni bil izdelan in dan na razpolago strokovnim 
predstavnikom mednarodne banke, le-ta o njem še ni povedala svojega do- 
končnega mnenja. 

Ko je izvršni svet razpravljal o tej dilemi, ni toliko razpravljal o tem, ali 
je potrebna dvo- ali štiripasovna cesta, marveč predvsem o finančnih zmog- 
ljivostih republike v primeru, če se pri gradnji tega odseka mednarodna banka 
ne bi udeležila s svojimi krediti v takem obsegu in za tako cesto kot na južnem 
odseku. 

Razen tega je izvršni svet menil, da bo možno dati dokončno ekonomsko- 
tehnično oceno šele po izdelavi celotne dokumentacije, ki naj bi jo predstavniki 
mednarodne banke ponovno pregledali in ocenili. 

Glede na obseg in investicije in predvsem glede presoje še nekaterih 
odprtih vprašanj je izvršni svet tudi imenoval mednarodno strokovno komisijo, 
ki naj bi pregledala in ocenila nekatere elemente glavnega projekta. 

Mnenje obeh komisij, predvsem pa razpoložljiva finančna sredstva, bi bilo 
vodilo pri dokončni odločitvi o standardu in obsegu del na severnem odseku. 

Zaradi tega izvršni svet predlaga, naj oba zbora sprejmeta besedilo zad- 
njega odstavka 4. točke odloka. V zadnjem času se javljajo tudi dvomi o pravo^- 
časni izdelavi dokumentacije za potrebe mednarodne banke. Za cestni odsek 
Vrhnika—Postojna je izdelana vsa tehnična dokumentacija in v teku je tudi 
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lokacijski postopek. Za odsek Postojna—Razdrto je izdelan idejni projekt z 
nekaterimi elementi glavnega projekta, ki bo pripravljen meseca februarja 
letos. Za odsek Hoče—Leveč je že izdelan idejni projekt, glavni projekt pa bo 
izdelan v avgustu 1969. Tako bodo izdelani vsi projekti v rokih, ki jih zahtevata 
zvezni izvršni svet in mednarodna banka za odobritev posojila. Te projekte 
bodo strokovnjaki omenjene banke ponovno pregledali. 

Finančna konstrukcija v osnutku odloka je sestavljena na podlagi virov, 
ki sem jih omenil že pri obrazložitvi zakona. Ob tej priložnosti sem dolžan 
pozdraviti prizadevanja izvršnega odbora kreditne banke in hranilnice Ljublja- 
na, ki je dne 30. januarja letos v celoti sprejel predlagano finančno konstrukcijo 
in s tem omogočil izdajo finančne garancije, ki jo zahtevajo zvezni predpisi. 
Banka bo zagotovila tudi premostitvene kredite, s katerimi se bo pospešila 
dinamika gradnje, ki bo hitrejša kot predviden dotok sredstev. 

Pri obravnavi predlaganih predpisov je bil v skupščinskih odborih dosledno 
izražen pomislek glede upravičenosti sedanje delitve zveznega prometnega 
davka. Zato tudi o tem nekaj besed. 

Po sedanjih predpisih je pogonsko gorivo obremenjeno s prometnim dav- 
kom poprečno 0,62 din po litru bencina in 0,36 pri litru plinskega olja. Ta 
sredstva prometnega davka se delijo tako, da je 80 %> dohodek federacije, 
20l0/o pa dohodek republiškega proračuna. Ta delitev je bila v preteklosti, 
ko je federacija financirala iz teh sredstev gradnjo nekaterih cest v Jugoslaviji, 
še razumljiv. Povsem neustrezna pa je postala, ko se je prenesla obveznost fi- 
nanciranja novih gradenj cest na republike. Glede ina to bi smel biti dohodek 
federacije samo normalni prometni davek na pogonsko gorivo, medtem ko bi 
se morala preostala sredstva prometnega davka stekati v republike za finan- 
ciranje cest. Zaradi tega naš izvršni svet v celoti podpira predlog, ki ga bo 
tudi posredovala zveznemu izvršnemu svetu, naj se po letu 1970 spremeni 
delitev sredstev prometnega davka na pogonsko gorivo tako, da bo dobila fe- 
deracija 20, republika pa 80%. Izvršni svet tudi meni, da je treba uvesti 
ekonomske prispevke za cestna motorna vozila z uvedbo progresivne lestvice 
za težka motorna vozila ter bolj obremeniti s prispevkom tudi plinsko olje. 
Tako bi tovorna vozila, ki najbolj trošijo cestno mrežo, ustrezno prispevala 
sredstva za ceste. Hkrati bi se bolj uveljavili tudi ekonomski kriteriji za raz- 
poreditev tovora med železnico in cestnim prometom. S predlagano spremembo 
delitvenega razmerja prometnega davka na pogonsko gorivo in dodatno obre- 
menitvijo tovornih motornih vozil ter plinskega olja, bi si republika, po za- 
ključku prve etape, zagotovila potrebna finančna sredstva za nadaljevanje 
gradnje hitrih cest. Pri tem bi bila zagotovljena tudi kontinuiteta izgradnje 
celotnega cestnega križa, v katerega naj bi, kar bi tudi lahko, vlagali na leto 
20 do 25 milijard S din. 

Se nekaj besed o odloku za financiranje projektiranja novih cestnih od- 
sekov. S predlogom odloka o finančnem programu za financiranje projektiranja 
novih cestnih odsekov v Sloveniji se ureja tudi projektiranje ostale cestne 
mreže. Razen ceste Šentilj—Nova Gorica so predvidena tudi projektiranja dru- 
gih cestnih delov, ki jih bo treba reševati prioritetno. To so predvsem predor 
skozi Karavanke, ki bi omogočil povezavo s cesto v Beljaku, obalna cesta Ško- 
fije—Sečovlje in. priključek ceste pri Novi Gorici na sodobno cestno mrežo 
Italije. Čimprejšnja izdelava glavnih objektov za te cestne odseke, za kar bo 
treba preusmeriti zvezna sredstva, bo omogočila, da se bo v času gradnje pred- 
laganih odsekov pričelo tudi z modernizacijo odsekov in objektov, ki so po- 
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membni za pridobitev prometnih tokov. Ti bodo še povečali pomen in uteme- 
ljenost izgradnje slovenske cestne »hrbtenice«. Glede na zelo veliko zanimanje, 
ki ga je pokazala slovenska javnost, je bilo v zadnjem letu posredovanih precej 
obrazložitev o tem, zakaj se odločamo za tako izgradnjo. Zato sem se v obraz- 
ložitvi k zakonu omejil le na najnujnejše ugotovitve. 

Prešel bi na problem železnic. Iz informacije o modernizaciji železnic 
na področju železniškega transportnega podjetja Ljubljana, ki jo je pripravil 
republiški sekretariat za gospodarstvo ter iz poročila železniško-transportnega 
podjetja je razvidno stanje železniškega prometa in položaj železnic v Sloveniji. 

Iz gradiva, ki vam je bilo predloženo, se jasno odraža zelo težak položaj 
jugoslovanskih železnic. Tak položaj železnic je po naši oceni posledica pred- 
vsem dveh okoliščin: 

1. V vsesplošni gospodarski izgradnji naše dežele po vojni so se železnice, 
ki so bile v vojni zelo prizadete, gradile in obnavljale predvsem ekstenzivno 
in na tedanjem tehničnem nivoju. 

2. Železnice so bile organizirane kot javna služba za prevoz blaga in 
potnikov, pri čimer so bile dolžne prevzeti za prevoz vse in vsake vrste po- 
nujena blaga ter zanj zaračunati voznino, ki je bila določena na osnovi pred- 
pisane tarife. Tarifa je temeljila na načelu vrednosti prevoženega blaga. Zaradi 
tega so železnice v Sloveniji v zadnjih desetletjih obratovale pod povsem 
enakimi pogoji kot so veljali za vse železniško omrežje Jugoslavije. Medtem 
ko se je v povojnem obdobju večina evropskih železnic hitro modernizirala, 
so jugoslovanske železnice v tehničnem razvoju zaostale tako v primerjavi z 
ostalimi evropskimi železnicami kot tudi glede na druge gospodarske veje v 
državi. V dobi pred modernizacijo je bila za našo železnico značilna nenehna 
borba za opravljanje hitro naraščajočega dela ob nezadostnih sredstvih za 
vzdrževanje in obnavljanje naprav. Takšno stanje je tako izčrpalo' notranje 
rezerve železnice, da so osnovna sredstva železnice ne samo stagnirala, marveč 
se je znatno poslabšala celo njihova tehnična sposobnost, s čimer se je seveda 
poslabšala tudi kvaliteta železniških storitev. Kljub spremembi statusa jugo- 
slovanskih železnic se položaj te gospodarske organizacije ni bistveno spremenil. 
Na eni strani so ostale železnicam obveznosti in omejitve o možnosti formiranja 
cen za svoje storitve, kot so jih imele poprej v pogojih javne službe, na drugi 
-strani pa je ostala tudi v zavesti delavcev podedovana miselnost, ki je izvirala 
iz prejšnjih pogojev. Vse to je postavljalo pred samoupravne organe železnice 
težke naloge, kako preiti iz podedovanih okvirov in kako omogočiti železnicam 
vključitev v sodobne gospodarske tokove. Te težave je še oteževala okolnost, 
da se je prav v tem času tehnično zelo razvijal cestni tovorni promet, ki ni bil 
obremenjen niti s podedovanimi konvencionalnimi okviri, niti z državno 
regulativo tako kot železnice niti z zastarelimi sredstvi. Posledica tega je bila 
vse večja preusmeritev prevozov od železnice na cesto. Železnice so se nena- 
doma znašle v stanju, da so izgubile primat v suhozemnem transportu in to 
ne samo v potniškem, marveč tudi vse bolj v blagovnem prometu. Ob takem 
stanju so železniške organizacije poslovale z izgubami, kar je narekovalo nuj- 
nost določenih družbenih intervencij. Skupnost jugoslovanskih železnic je pri- 
pravila vrsto poročil in analiz, s katerimi je seznanila o stanju železniških orga- 
nizacij tako zvezno skupščino kot tudi izvršni svet in predlagala ukrepe, ki naj 
bi omogočili izboljšati položaj železnic in izvedbo že sprejetega programa mo- 
dernizacije glavnih železniških prog. Na podlagi teh predlogov in razprav, 
je zvezni izvršni svet izvedel vrsto ukrepov, s katerimi je omogočena jugo- 
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slovanskim železnicam predvsem prebroditev največjih težav pri uresničitvi 
programa modernizacije glavnih prog. Pri vsem tem je posebej poudarjena od- 
govornost republik, ki naj s svojimi ukrepi omogočijo železniškim organizacijam 
na svojem območju izvedbo modernizacije in prebroditev sedanjih težav. 

Kot sem že omenil, so železniške organizacije v Sloveniji poslovale pod 
enakimi pogoji kot ostale jugoslovanske železnice. Pri tem moramo* ugotoviti, 
da so se slovenski železničarji odločno zavzeli za odpravo starih okvirov in 
usmerili svoje napore v izvedbo modernizacije tako sredstev kot tudi mehani- 
zacije. Moramo ugotoviti, da je združeno železniško transportno podjetje, ki 
zajema s svojo dejavnostjo celotno območje Slovenije in Istre, prvo pričelo 
uvajati diferencirane tarife, sprejelo program modernizacije od leta 1964 in 1974 
ter ga v precejšnji meri že tudi uresničilo. Dalje je povečalo poslovnost svojega 
dela z vzpostavitvijo široke aktivizicijske mreže z dostavno službo na dom 
z zbirnimi centri in končno tudi odpravilo nerentabilna delovna žarišča. 

Vsi te ukrepi so učinkovali zelo pozitivno in se kažejo med drugim tudi 
v tem, da je združeno železniško transportno podjetje Ljubljana kot edino 
v državi, razen dotiranih, zaključilo poslovanje v letu 1968 s pozitivnim saldom. 
Zato gre železniškim kolektivom vse priznanje. Razumljivo je, da je k temu 
relativno uspešnemu poslovanju železniških organizacij prispevala tudi družba, 
ki je vseskozi z veliko pozornostjo spremljala delo železniških organizacij in s 
posameznimi ukrepi tudi pomagala reševati često težke probleme. Tako se je naša 
republika v letu 1965 odpovedala prispevku od osebnih dohodkov železniških 
delavcev in s tem zagotovila železnicam približno 19 milijonov dinarjev sred- 
stev. Poleg tega so železnice v letih 1963 do 1967 dalje dobile iz sredstev repu- 
bliškega rezervnega sklada 87 milijonov dinarjev posojila po 2,25 do 6 '%> ob- 
restni meri s pričetkom odplačevanja 1965. oziroma 1975. leta. 

Poleg tega se je tudi republiški izvršni svet angažiral pri reševanju ne- 
rentabilnih prog. Združeno železniško podjetje je v letih 1965 in 1966 predložilo 
izvršnemu svetu v soglasje ukinitev petnajst nerentabilnih prog. Odločitve o 
teh progah so bile zelo težke, saj se ekonomski logiki često upira tradicionalna 
navezanost prizadetih območij na te proge in določene težave, ki jih povzroča 
ukinitev teh prog prizadetim območjem. Pri reševanju vprašanja teh prog 
se je tudi pokazalo, da pomeni vsaka proga problem svoje vrste, ki ga ni 
možno reševati po enem kalupu. Zato je izvršni svet zadolžil republiški sekre- 
tariat za gospodarstvo', da imenuje skupno z 2TP posebno komisijo z nalogo, 
da vsestransko prouči vse vidike obratovanja vsake izmed teh prog in perspek- 
tivne možnosti povečanja prevozov na njih. Na osnovi take vsestranske prou- 
čitve se je pokazalo, da velja za vse proge nesporna ugotovitev, da so vse 
nezadostno izkoriščene, po svoji strukturi močno dotrajane in za železnico ne- 
rentabilne, ker povzročajo nenadomestljive izgube. Pri tem je bilo tudi ugo- 
tovljeno, da- so te proge pomembne le za posamezna območja, ki so za njihov 
obstoj kazala različno zanimanje. 

Pri tem je treba poudariti, da so se vprašanja o teh progah reševala in 
sprejemala tudi rešitve ob sodelovanju s prizadetimi občinskimi skupščinami 
in gospodarskimi organizacijami. Te so, glede na težke probleme, ki jih je 
postavljala pred njih ukinitev posamezne proge, ali pa sprememba njenega 
statusa, pokazale veliko razumevanje in s svojim sodelovanjem zaiatno prispe- 
vale k rešitvi teh vprašanj. Tako je tudi republika precej prispevala k naporom 
železniških kolektivov za odpravo teh nerentabilnih žarišč. Vendar vsi ti ukrepi, 
ki so podrobno razvidni iz gradiva, niso mogli odpraviti težkega položaja 
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železnic na Slovenskem in jih usposobiti za uvedbo sodobnega železniškega 
prometa. 

Dejstvo, da je potrebna samo za modernizacijo glavne proge od Jesenic 
do Dobrove, ki bo končana predvidoma v letošnjem letu, 80'% minimalna amor- 
tizacija železnic, kaže, da železnice v Sloveniji s preostalimi 20 °/o amortizacije 
ne morejo niti minimalno vzdrževati ostalih prog, kaj šele urediti spor glede 
na enotno dovoljeno' obremenitev. Pri tem velja ugotoviti, da so železniške 
organizacije uspele dobiti za dosedanjo izvedbo modernizacije po svojem pro- 
gramu kredite, vendar so vsi ti krediti, glede na vrsto naložbe, odplačilo in 
višino obrestne mere, dokaj neugodni. Ob takih pogojih se pred železnico 
postavlja vprašanje: ali prenehati s sprejetim programom modernizacije in se 
s tem izpostaviti tudi za širšo družbeno skupnost zelo negativnim posledicam, 
ali pa najti rešitev, ki bo omogočila dokončanje začete modernizacije in s tem 
tudi zagotoviti železnici, da se usposobi za nove naloge, ki jih postavlja pred 
njo naše gospodarstvo. 

Po proučitvi teh vprašanj, je izvršni svet sklenil predlagati skupščini ne- 
katere ukrepe, ki bi omogočili železnici uresničitev njenega programa. S pred- 
loženim zakonom o povračilu dela obresti na investicijske kredite 2TP Ljub- 
ljana za modernizacijo železniških prog v Sloveniji, predlagamo skupščini, naj 
Socialistična republika Slovenija zagotovi združenemu železniško-transportnemu 
podjetju povračito prvih štirih odstotkov letnih obresti za kredite, ki so že ali 
pa se bodo najeli za izvedbo programa modernizacije železniških prog v Slo^- 
veniji od leta 1964 do 1974 in za izgradnjo- druge etape proge Prešnica—Koper. 

S prevzemom te obveznosti bo odvzela republika v prihodnje železniškim 
kolektivom v Sloveniji del bremena, ki ga sami ne morejo nositi. S tem bo- 
zagotovila normalnejše pogoje gospodarjenja in skladnejši razvoj. Poleg tega 
zakona predlaga izvršni svet skupščini SR Slovenije tudi sprejem zakona o 
usmeritvi sredstev Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1971 do 1976. 
Tudi ta zakon je vezan na probleme železniških prog. Z izgradnjo Luke Koper 
je ena osnovnih zahtev te luke, da se poveže z železniškim omrežjem. 

Ker je razvoj luke brez železniške povezave nemogoč, se je luka Koper 
odločila za izgradnjo proge od Kopra do Prešnice. Ta proga, katere investitor 
je luka Koper, je zgrajena izključno z bančnimi sredstvi pod zelo neugodnimi 
kreditnimi pogoji. Opravičenost te investicije se je pokazala že prvo leto' 
obratovanja proge. V tem času so prepeljali 750 000 ton blaga, letos pa pričaku- 
jejo, da se bo količina prevoženega blaga povečala že nad milijon 200 000 ton. 
Tako bo že po enem letu po otvoritvi dosegla količina prevoženega blaga tisto 
mejo, ki jo ta proga v sedanjem stanju lahko prenese. To vse narekuje, da bo 
treba v doglednem času pričeti z izgradnjo druge etape na tej progi, in sicer 
s preureditvijo železniških postaj Divača in Pivka in z elektrifikacijo. Seveda se 
bo morala nadaljnja modernizacija te proge opraviti na podlagi poslovnih do- 
govorov. Tu mislim predvsem na železnico samo, na luko Koper, na industrijsko 
cono, na banke in če bo treba, tudi na republiška sredstva. Glede na prikazane 
ugotovitve, da banka ne bo razpolagala s sredstvi, ki naj bi dopuščala take 
kreditne pogoje, predlaga izvršni svet, da se sredstva Slovenije za investicije 
v gospodarstvu, ki pritekajo na poseben račun pri kriditni banki in hranilnici 
Ljubljana v letih 1971 do 1976, uporabljajo izključno za to, da banka spremeni 
pogoje že odobrenih kreditov za izgradnjo železniške proge Prešnica—Koper 
s tem, da -se podaljša rok vračila kreditov na 60 let in zniža obrestna mera 
na 1 «/o. Ob tej priliki moram seznaniti poslance obeh zborov, da se odbor 

2* 
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izvršnega sveta za gospodarstvo več kot leto dni intenzivno zavzema za rešitev 
problema prenosa proge Koper—Prešnica od luke Koper na železnico.' Vsa ta 
prizadevanja so sedaj izražena v predloženih osnutkih zakonov. Ker je to 
rešitev, ki jo je zahtevalo tudi združeno železniško transportno podjetje, nam 
je tem bolj nerazumljivo reagiranje njihovih samoupravnih organov, da so za 
železnico pogo-ji za prevzem proge nesprejemljivi. Poslanci so bili o tem ob- 
veščeni s posebno izjavo vodstva nove proge. Vse kaže, da so bili samoupravni 
organi v razgovorih v odboru za gospodarstvo netočno informirani. Kljub temu 
mislimo, da smo za tako oviranje opravičeni izraziti kritiko, saj te stvari prej 
škodujejo kot koristijo, posebno, če gre za gospodarsko organizacijo, s katero 
želimo pri razreševanju njihovih problemov intenzivneje sodelovati. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da ob predlogu za nekatere 
pomembne, pa vendarle delne ukrepe in ob stanju, kakršnega sem prikazal, 
pojasnim še nekatere širše motive,.ki so nas vodili k temu, da postavimo vpra- 
šanje izgradnje in modernizacije infrastrukturnih objektov v ospredje kot pereča 
in nacionalno pomembna. Ena od nalog, ki jih želimo opraviti znotraj obeh 
razvojnih konceptov, ki smo se jih bili lotili, to je konceptov dolgoročnega 
razvoja in regionalno prostorskega plana Slovenije, je ugotovitev posebnih pred- 
nosti Slovenije, ki jih ima njena lega v širšem prostoru. Če jih bomo znah 
izkoristiti, bodo te prednosti lahko pogoj za bodoči razvoj Slovenije in njenega 
gospodarstva. 2e danes ne moremo dvomiti o tem, da je ena teh prednosti prav 
geopolitični položaj slovenskega prostora. Sodobno urejen promet in transport 
sta v zvezi s tem osnova za uresničitev te prednosti našega prostora. Transport 
je čedalje važnejša sestavina produkta in ga moramo kot takega tudi obravna- 
vati. Zaradi tega mora njegov razvoj vsaj slediti razvojnim procesom na drugih 
področjih. Jugoslavija in Slovenija v prometnem razvoju močno zaostaja za 
drugimi državami. Ta zaostanek je precejšen tudi v primerjavi z razvojem 
proizvodnje in proizvodnosti pri nas. Modernizacija prometa je potemtakem 
ena od velikih nalog v okviru naših nacionalnih razvojnih prizadevanj. Slove- 
nija si najbrž ne more izbirati svoje razvojne poti ali odločilno vplivati na raz- 
vojno gibanje v širšem prostoru, ne da bi upoštevala vrsto zunanjih dejav- 
nikov, ki so odločilni tudi za njen razvoj. Vemo, da bodo za tak razvoj, če 
že ne odločilne, pa vsaj pomembne višje oblike sodelovanja in menjave kot so 
proizvodna in prometna kooperacija in prevzemanje vrste terciarnih storitev 
za potrebe širšega prostora. Geopolitični položaj Slovenije nam daje take mož- 
nosti. Kako* naj jih izkoristimo? Odgovor na to vprašanje pričakujemo od 
razvojnih dokumentov, ki jih pripravljamo. Že danes vemo, da je eden od 
pogojev za izkoriščanje te prednosti prav sodobno organiziran, opremljen in 
privlačen transportni sistem. Odločitev za modernizacijo tega sistema bi lahko 
utemeljili takole: 

Modernizacija prometnega sistema je nujna in neodložljiva, ker na tem 
področju že usodno zaostajamo. Zaradi tega so vsi ukrepi, četudi zaenkrat delni, 
ki vodijo k modernizaciji, utemeljeni in v ničemer tvegani. 

Modernizacija prometnega sistema je ena od naših velikih neizkoriščenih 
rezerv. Moderniziran prometni proces je dobro sredstvo za izkoriščanje posebne 
prednosti našega geopolitičnega položaja in je kot tak eno od izhodišč za 
smotrno zasnovo konceptov našega gospodarskega, socialnega in prostorskega 
razvoja. Razkorak v prometni razvitosti, predvsem, kar zadeva modernizacijo 
prometa, je tako velik, da lahko brez tveganja ukrepamo tudi tam, kjer gre 
za delovno modernizacijo, saj je ta Je osnovni pogoj, da se lahko približamo 
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razvitejšim. Velike interesne grupacije v Evropi skrbno načrtujejo svoj uskla- 
jeni načrt. Pri tem imajo velik delež zelo revolucionarni koncepti prometnih 
in transportnih sistemov. Tako je na primer v EGS sprejetih že kar sedem 
velikih prometno-razvojnih projektov, ki jih razvija posebna skupina v EGS z 
očitnim namenom razširiti, racionalizirati in hitreje uveljaviti velike transportne 
sisteme, seveda na račun preostalega dela Evrope. V gospodarskem načrtu 
Avstrije zavzema posebno mesto prometno-razvojni načrt, o katerem pravkar 
razpravljajo. Ta načrt je zanimiv in tudi za nas, zato, da proučujemo tiste 
njegove cilje, ki zadevajo sisteme transporta in manipuliranja ter lokacije vo- 
zišč, ki te sisteme dopolnjujejo in omogočajo njihovo različno izkoriščanje. 
Lahko torej vidimo, da so naši sosedje, in ne samo oni — trdno odločeni za- 
gotoviti si svoje mesto v velikih mednarodnih sistemih in odstraniti precejšnjo 
nevarnost izolacije. 

Če smo navajali nekatere cilje avtrijskega industrijskega prometa, moramo 
tem bolj opozoriti na okoliščino, da ima Socialistična republika Hrvatska že 
pripravljen precej jasen razvojni načrt, predvsem načrt cestnega omrežja. Teze, 
ki jih ti koncepti perdvidevajo, so nedvoumne in nesporne. Nas zanimajo pred- 
vsem tiste, ki se vežejo na naš sistem in še posebej na tiste, ki naj bi pre- 
vzemale prometne tokove, katerih pot bi sicer logično potekala prek našega 
ozemlja. Ne moremo si privoščiti nepripravljenosti za konfrontacijo stališč ob 
takih skupnih projektih, še manj zamud pri ukrepanju tam, kjer je ukrepanje 
že danes nujno. Italijansko cestno omrežje prihaja na naše meje predvsem iz 
dveh smeri: iz smeri prometnega toka, ki leži v zahodni Evropi in teži prek 
Padske nižine pri jugovzhodu v Podonavje. 

Cesta Gorica in slovenski cestni križ naj prevzameta in izkoristita ta 
prometni tok iz smeri zahodne in severovzhodne Evrope k Jadranski obali in 
vzdolž te obale proti jugovzhodu. Slovenski prometni sistem mora te tokove 
upoštevati, če naj omogoči pri nas razvoj tistih dejavnosti, ki bodo sčasoma 
lahko predstavljala uslugo širšemu evropskemu prostoru. Te so po vsej ver- 
jetnosti ene od velikih priložnosti, ki jih moramo uveljaviti v mednarodnem 
smislu. Pri uslugah, ki jih navajam, imam v mislih predvsem naslednje: 

Trgovino vseh oblik, prvenstveno mednarodno, saj vemo, da že izvaža 
Slovenija na zunanjie tržišče več kot znaša jugoslovansko poprečje. Pričakujemo 
lahko povečanje izvoza tudi do 40 !°/o celotne proizvodnje. Nižina evropskega 
tržišča, možnost njegovega spremljanja in hitrega interveniranja so pred- 
nosti, ki jih lahko nudimo jugoslovanskim, in inozemskim partnerjem. Tranzit, 
transport, predelavo, slovenski prostor in objekte naše infrastrukture lahko 
izkoristimo za naše nove trase evropskega transporta v smereh sever—jug in 
vzhod—zahod. Take trase so že; zato naj omenim samo nekatere: Hamburg— 
Miinchen, Dunaj—Graz, Skandinavija—Berlin—Dunaj— Graz—Rotherdam, Am- 
sterdam, Milano. Znan je tudi namen formiranja trase Pariz, Milan, Trst, Graz, 
Budimpešta, ki prečno povezuje vse omenjene sisteme. To namreč omogoča, 
da z oblikovanjem trase v smeri proti jugovzhodu uveljavimo slovensko zemljo 
kot prostor za to povezavo in tudi kot zelo pomembno mednarodno križišče. 
Svobodne cone širokega prometa z izpolnjevanim sistemom konsignacijskih in 
carinskih skladišč, povezanih z mednarodnimi akcijami za razne skupine iz- 
delkov v svetu že uspešno delujejo. Njihovo uvedbo predvideva tudi naslednji 
petletni načrt držav EGS. Vse te dejavnosti same po sebi spodbujajo razvoj 
vrste industrij in uslug, ki močno povečujejo pomen teh vozlišč. To je naloga, 
ki je ni težko spoznati in je tudi naša naloga. Ko smo to spoznah, moramo 
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sprejeti take ukrepe, ki naj zagotove propagando za nuđenje teh uslug, vklju- 
čitev naših centrov v mednarodne sisteme in v vrsto mednarodnih dogovorov, 
s katerim bi uvel javih te težnje. 

Velik del teh ukrepov ne sodi v pristojnost naše republike. Zato se . bomo 
morali zavzeti, da zvezni organi v jugoslovanskem in slovenskem interesu 
primerno ukrepajo, ali pa da prenesejo pristojnosti za take ukrepe na Slove- 
nijo. Kako potrebni bi bili ti ukrepi, najbolj vidimo iz dejstva, da botruje 
vsem projektom, ki smo jih omenili, težnja, da bi najdragocenejše prometne in 
blagovne tokove usmerili mimo slovenskega ozemlja. Prav ta težnja nam 
potrjuje zavest, da bi lahko naše ozemlje uspešno vključili v delovanje teh 
tokov in vseh dejavnosti, ki jih spremljajo. Razen tega težijo veliki evropski 
projekti tudi k sistematičnemu povečanju pomena severno evropskih luk na 
škodo sredozemskih, posebej še jadranskih. Ta okoliščina bo posebna važna 
čez nekaj let, ko bo uresničena napoved, naj bi približno 80 % celotnega gene- 
ralnega tovora na Atlantiku prepeljevali z modernimi tovornimi ladjami. Te 
okoliščine se prav dobro zavedajo tudi v Italiji, kar se kaže v tem, da Trst 
kandidira za takšno pristanišče v severnem Jadranu. 

Vsi ti zunanji vplivi so odločilni tudi za naš razvoj. Zato nas ne smejo 
odvrniti od razmišljanj o usklajenem razvoju našega lastnega prometnega siste- 
ma. Prav zaradi tega smo se v okviru regionalno' prostorskega načrta že lotili 
študije in projekta, ki naj opredeli te cilje in usmeritev lastnega kompleksnega 
prometnega razvoja. Pri tem smo namenili posebno pozornost temu, da delamo 
usklajeno z gledišča vseh transportnih oblik in sistemov, ne da bi kratkovidno 
dajali prednost tej ali oni obliki. Izkušnje dežel, kjer so se razvijale posamezne 
prometne veje tako, da njihov razvoj ni bil sistematično usklajen, nam nazorno 
kažejo, kako velike stroške povzročajo kasnejši uskladitveni napori. Razme- 
roma nizka stopnja razvitosti nam kljub vsem svojim pomanjkljivostim omo- 
goča, da še pravočasno začnemo z usklajevalnimi razvojnimi ukrepi. Imamo 
torej priložnost, ki jo ne smemo to tudi ne želimo zamuditi. Če naj torej tudi 
mi izkoristimo relativno velike prednosti našega prostora, moramo jasno opre- 
deliti razvojne cilje na področju prometa in transporta in jih v smotrnem.zapo- 
redju uresničevati brez prekinitev. Žeto grobo bi te cilje lahko strnili v nekaj 
misli: učinkovito in čimprej moramo modernizirati prometne infrastrukture, 
ki so znane. Ugotoviti in razviti moramo tista vozlišča, kjer bomo prometno 
infrastrukturo najbolj izkoristili, kar nam bo omogočalo vključevanje v širše 
transportne sisteme in s tem najbolj učinkovito tudi v proces mednarodne 
menjave in delitve dela. Hkrati moramo skrbeti za povečevanje lastnega gospo- 
darskega prostora in za njegovo integracijo ter s smotrnimi ukrepi povečati 
stopnjo in s tem tudi privlačnost posameznih delov našega ozemlja, s čimer 
bi vzbudili čim hitrejši razvoj. 

Glede na take težnje in pričakovanja so ukrepi, ki jih predlagamo skup- 
ščini, prvi odločilni koraki za uresničevanje širših razvojnih ciljev. Za te cilje 
smo se dogovorih, da jih hočemo uveljaviti in tudi doseči, saj se želimo uvelja- 
viti kot enakovreden član moderno organizirane družbe. 

Predsedujoči Miran Goslar: Skupna seja obeh zborov je zaključena. 
Gospodarski zbor nadaljuje sejo ob 11.15. 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Isto velja za republiški zbor. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.45 in se je nadaljevala ob 11.15.) 
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Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši, prehajamo na 
obravnavo točke 7, oziroma po novem dnevnem redu na obravnavo 2. točke 
našega dnevnega reda. 

Tovariš Vadnjal je dal kot predstavnik izvršnega sveta, ekspoze k točki 2 
in 3, se pravi k problematiki modernizacije cestnega omrežja in k problematiki 
modernizacije železniškega prometa. Mislim, da je pravilno, da posebej obravna- 
vamo problematiko modernizacije cestnega omrežja. Predlagam, da imamo o 
tem vprašanju najprej splošno obravnavo, ki naj zajema problematiko a), b) 
in c) te točke. Pozneje bi še podrobneje obravnavali osnutke zakona in odloka. 

Za to obravnavo je izvršni svet kot predstavnika določil Borisa Vadnjala in 
Alojza Zotklja. Vabili smo k tej razpravi tudi goste, in sicer: predstavnika eko- 
nomskega centra v Mariboru, predstavnika poslovnega združenja cestnih pod- 
jetij Slovenije, predstavnika prometnega inštituta pri združenem 2TP Ljub- 
ljana, predstavnike biroja za regionalno prostorsko planiranje Ljubljana, pred- 
stavnika inštituta za ekonomska raziskovanja Ljubljana, predstavnika zavoda 
za raziskavo materiala in konstrukcij, predstavnika cestnega sklada Slovenije, 
predstavnika združenega železniškega transportnega podjetja Ljubljana, pred- 
stavnika zavoda Slovenije za planiranje, predstavnika »Aerodroma Ljubljana«, 
letališče Brnik, predstavnika gospodarske zbornice Slovenije in predstavnika 
luke Koper. 

Za celotno problematiko modernizacije cestnega omrežja in problematiko 
modernizacije železniškega prometa ste, tovariši in tovarišice poslanci, prejeli 
poleg predpisov, kateri so predmet današnje obravnave, še te materiale: stališča 
in predloge upravnega odbora gospodarske zbornice Slovenije in sveta za 
promet, gradivo gospodarske zbornice Slovenije o koordinacijskem sistemu 
financiranja cestnega omrežja, študijo sklada »Boris Kraigher« z naslovom 
»poročilo o modernizaciji železnic na območju združenega železniškega trans- 
portnega podjetja Ljubljana« in informacijo republiškega sekretariata za gospo- 
darstvo o železniškem prometu in položaju železnic v SR Sloveniji. 

Odbor za proizvodnjo in promet je dal k tej splošni problematiki pismeno 
poročilo. Seveda ne bom ugovarjal proti temu, da pri obravnavanju cestnega 
problema obravnavamo tudi železniški problem. 

Še preden bomo prišli na podrobno obravnavo posameznih zakonov oziroma 
odlokov, naj že sedaj omenim, da imate pred seboj zakon o modernizaciji ceste 
državna meja pri Šentilju, Maribor—Celje^Ljubljana—Razdrto^državna meja 
pri Novi Gorici. Ta zakon sta obravnavala odbor za proizvodnjo in promet in 
zakonodajno-pravna komisija. Njihova poročila ste prejeli. Naknadno ste dobili 
še informacijo o vprašanju zaščite vode na trasi avtocesta Vrhnika—Razdrto in 
amandma gorenjskih občin, s katerim se identificirajo tudi poslanci s tega 
območja. Mislim, da je ista situacija tudi pri osnutku odloka o finančnem pro- 
gramu za financiranje projektiranja, ki sta ga ravno tako obravnavala odbor 
za proizvodnjo in promet in zakonodajno-pravna komisija. Prejeli ste njihova 
poročila in ustrezen amandma, ki sem ga že prej omenil. Pri podtočki c) je 
situacija, kar zadeva organov, ki so jo obravnavali, identična. Tovariš Zaje me 
opozarja, da sta poleg teh teles, ki sem jih omenil, obravnavala to materijo 
tudi odbor za proračun in odbor za družbeni plan in finance. Prejeli ste nji- 
hova pismena poročila. 

Sedaj, ko sem pojasnil proceduralno situacijo, lahko začnemo z obravnavo. 
Prvi se je prijavil tovariš Drago Benčina, ki mu dajem besedo. 
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Drago Bencina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Moja razprava k tej točki dnevnega reda je povezana z zadolžitvijo, ki so mi 
jo dali volivci, pa tudi predstavniki družbeno-političnih organizacij in občinska 
skupščina Kočevje. 

Vsi z zanimanjem spremljajo pripravo o gradnji hitrih cest. Pri tem so 
razočarani, ker se je problem začel reševati po stari ustaljeni praksi, da o 
pomembnih zadevah odločamo v ozkih krogih in tako sprejemamo tudi ukrepe, 
ki življenjsko zadevajo vse naše občane. In še nekaj: prepričani so bili, da se 
bo problem modernizacije cestne mreže reševal kompleksno, to je, da bomo 
obravnavali celotno problematiko cestnega prometa in ne samo problematiko 
hitrih cest. Predstavniki občinskih skupščin Kočevje in Ribnica so zlasti pre- 
senečeni, ker ti dve občini nista prejeli nikakršnih materialov v zvezi z gradnjo 
hitrih cest. Ne vem, ah sta ti dve občini izjema ali pa velja ta ugotovitev tudi 
za druge občine. Zahteva občanov kočevske občine, da prek svojega poslanca 
sporočijo svoja mnenja in stališča o problematiki prometa nasploh in še posebej 
o problemih prometa v tej občini, ni nova. Ta zahteva je prisotna že ves čas 
sedanje mandatne dobe. Zal doslej ni bilo te možnosti, ker problematika pro- 
meta ni bila kompleksno obravnavana na seji našega zbora. 

Ker se s stališči in mnenji svojih volivcev skoraj v celoti strinjam, jih 
podajam tudi v svojem imenu. Predvsem mislim, da je izgradnja hitrih cest 
tako pomembna odločitev za nadaljnji gospodarski in družbeni razvoj Slovenije, 
predvsem glede na obveznosti, ki jih s tem sprejemamo, da zasluži posebno 
pozornost in vsestransko proučevanje. Ni dovolj, da o tem razpravljamo samo 
poslanci. Pri tem bi morah sodelovati in odločati vsi tisti občani, ki bodo 
nosili del bremena, še posebej vse gospodarske organizacije, ki bodo morale v 
taki ali drugačni obliki nositi glavno finančno breme, čeprav bodo imele od 
tega tudi neposredne koristi. Gre tudi za to, da se s sprejetimi odločitvami 
prevzema kolektivna odgovornost celotne družbene skupnosti, da se ne bi 
pozneje iskalo krivce, če investicija ne bi uspela tako, kot je predvideno in 
želeno. 

Pismeni predlogi in obrazložitve, ki smo jih prejeli — po mojem mnenju 
— ne prikazujejo celotne problematike dovolj kompleksno in prepričljivo, zlasti 
je pomanjkljivo obdelan sistem financiranja. Posamezni predlogi glede zagoto- 
vitve sredstev, so, po mojem mnenju, tudi nesprejemljivi in sicer zato, ker so 
predvidena sredstva dokaj fiktivna. Ne morem razumeti, da je mogoče ob 
takem finančnem stanju, v kakršnem je republiški proračun, zagotoviti iz 
njega za hitre ceste v prvem letu 4 milijarde in pol starih dinarjev, v nasled- 
njih letih pa postopoma vsako leto več tako, da bi leta 1975 prispevali oziroma 
dotirah 6 milijard in 100 milijonov starih dinarjev. Ali se ob vsem tem pristojni 
organi ne zavedajo, kakšne obveznosti je proračun že sprejel, pa jih ni bil spo- 
soben realizirati? Predvsem mislim na obveznosti iz pokojninskega zavarovanja 
v zvezi z reševanjem materialnih problemov borcev, invalidov na obveznosti 
s področja izobraževanja, kulture in tako dalje. 

Morda sem v zmoti, ker ne poznam dobro finančnega stanja. Ce pa je temu 
tako, potem mislim, da bi bila nujno potrebna podrobna obrazložitev o tem, 
kje bomo ta sredstva dobili. Tudi dodatni prometni davek od prometa blaga na 
drobno je dvomljiv vir dohodkov. Gledano s stališča, da v sklad prispevajo vsi 
potrošniki, torej tudi tisti z minimalnimi osebnimi dohodki, ki nimajo urejenih 
osnovnih življenjskih potreb. Najbolj dvomljiv vir dohodka je, po mojem mne- 
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nju, cestnina, s katero naj bi se, po mnenju predlagatelja, plačevale celotne 
anuitete in to v višini 111 milijard starih dinarjev. Sicer o tem dvomi tudi 
predlagatelj sam, kar je razvidno iz posameznih obrazložitev oziroma iz zakona. 
Na tako kratkih relacijah kot je na primer Vrhnika—Postojna—Razdrto, je zelo 
dvomljivo, koliko potnikov bo pripravljeno plačevati cestnino. Ker je na tem 
območju več turističnih krajev, zlasti Postojna, to dejstvo nedvomno vpliva 
na pogoste prekinitve vožnje. Zaradi tega vožnja na tem odseku, predvsem za 
turiste, ne bo zanimiva. Strinjam se, da bo učinek cestnine povsem drugačen, 
mislim v pozitivnem smislu takrat, ko bo zgrajena vsa cesta, ali vsaj večji del 
ceste. Sele primerna dolžina ceste bo dala hitri cesti pravi pomen. Takrat 
seveda ni nobenega, dvoma, da cestnina ne bi predstavljala pomembnega vira 
dohodkov. Preveč optimistična so tudi predvidevanja glede prihrankov na 
prometnih stroških. Ugotovitev,! oziroma pričakovanja, ki se navajajo (na 
13. strani obrazložitve odloka, češ da bo nova povezava, torej hitra cesta, pre- 
vzela ves promet, na obstoječi cesti pa bo ostal le lokalni promet, ni preprič- 
ljiva. Menim, da bi se lokalni promet obdržal na stari trasi samo v primeru, 
če bi bil prevoz za ves ostali promet na novi cesti obvezen. Tak ukrep bi bil 
pravno nevzdržen in v nasprotju z obstoječimi normami. Zato je realno priča- 
kovati, da bo promet na obstoječi cesti tudi po izgradnji hitre ceste še vedno 
dokaj živahen. Zato bo treba tudi obstoječo cesto primerno vzdrževati po- 
sebno, ker ta že sedaj ni v zadovoljivem stanju. Torej bodo še nadalje potrebna 
znatna sredstva za vzdrževanje stare ceste. 

Iz predlogov izhaja tudi prepričanje, da je izgradnja hitre ceste primarnega 
značaja, vsaj tako razumem, vsa ostala cestna mreža pa sekundarnega pomena. 
Iz obrazložitve tovariša Vadnjala sicer sklepam, da je stvar vendarle nekoliko 
drugačna. Toda iz prvotnih materialov, ki sem jih imel na razpolago, sem si 
ustvaril drugačne zaključke. Po teh predlogih naj bi se praktično vsa razpo~ 
ložljiva sredstva uporabila za izgradnjo hitre ceste, modernizacija in rekon- 
strukcija ostale republiške cestne mreže, pri tem mislim predvsem na ceste 
drugega reda, naj bi bila več ali manj odvisna od razpoložljivih sredstev. Tak 
koncept — po mojem, ni sprejemljiv. Ce smo ugotovili potrebo po hitri cesti 
in se zanjo tudi odločamo, moramo istočasno v ta namen zagotoviti posebne 
vire sredstev. Hitre ceste .predstavljajo izjemen standard v prometu in kdor 
si ga hoče privoščiti, mora zato tudi več prispevati. Za modernizacijo ostale 
cestne mreže, ki je tudi pomembna za republiko, je treba najti primerno rešitev 
za njeno nadaljnjo modernizacijo. Za te namene naj bi se uporabili obstoječi 
viri sredstev. V pismeni obrazložitvi oziroma v utemeljevanju potrebe po novi 
cesti se predlagatelj sklicuje tudi na razmere v prometu v naših sosednjih 
državah, češ da so nas že prehiteli, da se lahko zgodi, da postane Slovenija 
osamljen prometni otok itd. Če se v obrazložitvi sklicujemo na stanje pro- 
meta v sosednjih državah, potem bodimo dosledni in povejmo, da so tam že 
pred izgradnjo hitrih cest ali vsaj istočasno, zelo dobro uredile pomembno 
cestno omrežje. Verjetno bi bilo prav, da bi tako storili tudi pri nas, predvsem 
da bi poiskali cenejšo rešitev, s katero bi razbremenili najbolj obremenjene 
ceste, ki pomenijo ozko grlo, posebno v turistični sezoni. Teh možnosti nismo 
doslej dovolj izkoristili in smo zaradi tega veliko zamudili. Še vedno je čas, 
da to nadoknadimo. 

Naj navedem za primer kočevsko cesto, za kar so me volivci posebej zadol- 
žili. To je ena redkih cest 2. reda, ki povezuje dve republiki in je hkrati naj- 
krajša razdalja iz osrednje Slovenije do srednjega Jadrana, predvsem sedaj, 
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ko so v Hrvatski, od Jelenja do Crikvenice asfaltirali novo cesto. Kljub temu 
kočevska cesta še danes ni v celoti rekonstruirana, tako da bi bila primerna 
vsaj za potniški promet. Seveda ne gre tu za hitro cesto'. Gre za obstoječo cesto, 
ki bi jo bilo treba delno rekonstruirati in asfaltirati. Čeprav se je modernizacija 
na tej cesti pričela že leta 1955, do danes še vedno ni zaključena. Do leta 1963 
je bil sicer moderniziran pomemben del te ceste od Škofljic do Kočevja, kar 
je vsekakor velika pridobitev za kočevsko-ribniško območje. Vendar ta prido- 
bitev ne daje pravega učinka, ki bi ga dosegli, če bi dokončali rekonstrukcijo 
te ceste. Treba bi bilo namreč modernizirati še približno 24 km na relaciji 
Kočevje—Brod na Kolpi. S tem bi lahko bistveno razbremenili našo najbolj 
obremenjeno cesto Ljubljana—Postojna—Reka oziroma Ljubljana—Postojna, saj 
bi se velik del prometa, zlasti osebnega, ki je usmerjen proti Reki, preusmeril 
na kočevsko cesto. Naj opozorim, da je bila ta cesta pred vojno najpomemb- 
nejša zveza Slovenije z morjem. Po osvoboditvi je zaostala in je sedaj slabše 
vzdrževana kot je bila tedaj, seveda na odseku Kočevje—Delnice. Za moder- 
nizacijo te ceste obstaja velik interes tudi v sosednjih občinah Hrvatske, v 
Delnicah in Cabru, še posebej zato, ker je predvidena izgradnja hitre ceste 
Zagreb—Karlovac—Reka, na katero se kočevska cesta navezuje pri Delnicah. 

Nezadovoljstvo kočevskih občanov zaradi nerešenega problema te ceste je 
razumljivo tudi iz razloga, ker je na območju te občine, ki je po teritoriju 
druga največja občina v Sloveniji in ima 125 km cest II. in III. reda, od tega 
76 km II. reda, doslej asfaltirano samo 13 km cest ali približno 10 "Vo. Iz te občine 
se vsako leto steka v republiški cestni sklad nad 200 milijonov S din raznih 
prispevkov in cestnih taks ter prometni davek od prometa blaga na drobno. 

Občani menijo, da je za tako stanje delno krivo tudi cestno podjetje Novo 
mesto, ki doslej ni ničesar storilo za modernizacijo in primerno vzdrževanje teh 
oest. Zato zahtevajo, da se vzdrževanje cest v bodoče prenese na Cestno podjetje 
Ljubljana, ki kaže veliko več pripravljenosti za reševanje teh problemov. Pre- 
bivalci kočevske in ribniške občine ne morejo razumeti, da kljub takemu stanju 
in njihovi pripravljenosti, da sodelujejo pri financiranju rekonstrukcije te 
ceste celo tako, da uvedejo samoprispevek in kljub večkratnim obiskom pred- 
stavnikov obeh občin na izvršnem svetu in pri republiškem cestnem skladu, 
še do danes niso dobili jasnega odgovora, kaj bo z rekonstrukcijo te ceste. 
Potrebna sredstva 2 do 3 milijard S din ob sodelovanju občanov in zaintere- 
siranih občinskih skupščin ne morejo predstavljati večjega finančnega pro- 
blema. Ta znesek pomeni toliko kolikor bosta stala dva km hitre ceste. Poleg 
tega je sprejemljiva eventualno tudi varianta etapne izgradnje. Prebivalci tega 
območja se boje, da bo ta čas, zaradi pričetka gradnje hitrih cest, še bolj od- 
maknjen. V tem smislu pričakujejo kratek in jasen odgovor. 

Upam, da bo moja razprava vsaj delno prispevala k razjasnitvi tega vpra- 
šanja. Kolikor ne, bom moral postaviti poslansko vprašanje. Ne glede na pozi- 
tivne rezultate, ki bi jih dala rekonstrukcija kočevske ceste za nadaljnji razvoj 
gospodarstva teh manj razvitih območij, ki ležijo ob tej cesti,. upoštevajoč tudi 
postopno ukinitev železniške proge Kočevje—Grosuplje, menim, da je uresni- 
čitev tega predloga odvisna samo od pogoja, če je taka rešitev v interesu obeh 
republik, to je Slovenije in Hrvatske. 

To, kar sem povedal o kočevski cesti, velja verjetno še za kako drugo 
cesto, ki bi jo bilo treba prav tako upoštevati v perspektivnem programu razvoja 
cestne mreže. s 
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Ce torej na kratko povzamem svoje misli, moram poudariti, da občani 
kočevske občine ne nasprotujejo gradnji hitrih cest, če bi bili s tem v zvezi 
sprejeti naslednji ukrepi: 

1. izdelati program modernizacije celotnega cestnega omrežja cest I. in 
II. reda v Sloveniji in omogočiti poleg izgradnje hitrih cest tudi postopno 
modernizacijo cest I. in II. reda. V ta namen je treba določiti tudi potrebni 
vrstni red; 

2. zagotoviti za realizacijo tega programa realna namenska sredstva, o 
katerih je treba voditi točno evidenco o namenski uporabi in 

3: organizirati o predlaganih rešitvah javno razpravo, predvsem v vseh 
zainteresiranih gospodarskih organizacijah. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Skupščinska pisarna me obvešča glede 
na izjavo tovariša Benčine, da teh materialov občinski skupščini Kočevje in 
Ribnica nista dobili, da je bilo 27. decembra minulega leta poslano vsem obči- 
nam v Sloveniji brez izjeme in tudi mestnemu svetu v Ljubljani tozadevno 
gradivo, se pravi osnutek zakona o modernizaciji in osnutek odloka, ki ju je 
predložil v obravnavo izvršni svet. Torej bi moral tovariš poslanec ugotoviti, 
zakaj občinski skupščini Ribnica in Kočevje nista obravnavali to gradivo-. Na- 
slednji govornik, ki se je prijavil- k besedi, je tovariš Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Podpiram predloge izvršnega sveta in tudi predlog, da naj bi bila dela na 
odseku ceste Vrhnika—Poistojna—Razdrto končana do 22. decembra 1971 in na 
odseku Hoče—Leveč do 22. decembra 1973. S predlogi se strinjam kljub temu, 
da predračunska vrednost investicijskih del še ni ugotovljena. Se nimamo 
namreč glavnega projektanta, ki je osnova za izračun investicijskih stroškov in 
tudi še ni bilo rešeno vprašanje konstrukcije financiranja. Če nočemo biti pro- 
metno izolirana dežela, potem pač moramo ugrizniti v to veliko investicijo, 
čeprav še nismo mogli rešiti vprašanja konstrukcije financiranja. 

V tej zvezi bi rad opozoril ta dom še na nekatere ugotovitve. Dejstvo je, 
da mariborsko gospodarsko območje močno zastaja. Dokaz za to je že prora- 
čunska potrošnja v Mariboru, kar ima za posledico večjo zaostalost vsega tega 
kmetijskega območja. To se pravi, da moramo podvzemati tudi take mere kot 
je ta predlog, da se bo to gospodarsko območje začelo močneje razvijati. 

Razpoloženje javnosti do te akcije je danes takšno, da štajersko prebival- 
stvo računa z dejstvom, da bo ta oesta prišla v isti vrstni red kot cesta Vrh- 
nika—Postojna—Razdrto ali pa vsaj kot druga po vrstnem redu. Moram opo- 
zoriti na dejstvo, da bi bilo razpoloženje še bolj porazno, če bi eventualno iz 
kakršnihkoli razlogov dali ta odsek ceste iz drugega oziroma prvega na tretje 
ali četrto mestd. Razpoloženje Štajercev bi bilo porazno predvsem na dejstvo, 
da je to območje v marsikaterem pogledu gospodarsko zapostavljeno-. Menim, 
da je treba upoštevati razpoloženje javnosti, kadar govorimo o tem, vsekakor 
zelo težkem finančnem problemu Slovenije. 

Mislim, da ni odveč, da ta forum opozorim še na drugo važno dejstvo. S 
Hrvatske se moderna cesta hitro približuje Ptuju in Mariboru. S tem se bo 
razdalja Zagreb-Maribor zmanjšala za približno 30 km, torej bo vsekakor 
manjša od razdalje Maribor—Ljubljana. Menim, da če kaj, je tudi zaradi tega 
interesantno, da Slovenijo in predvsem Ljubljano povežemo s Štajersko, kajti 
v nasprotnem primeru se bo začel ta del Slovenije vse bolj vezati z Zagrebom. 
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To je dejstvo, s katerim je treba računati. Zato bi bilo tudi iz tega razloga 
povsem napačno, če bi izrinili ta sektor ceste s prvega mesta na tretje, ozi- 
roma četrto mesto. Strokovnjaki imajo prav, kar zadeva stanje ceste Mari- 
bor—Celje, saj je to nevzdržno. Tudi zaradi tega razloga je treba dati temu 
odseku določeno prednost. Naloga strokovnih organov pa je, kakšna naj bo ta 
cesta v tehničnem oziru in kakšna naj bo njena širina. Menim, da bi bilo 
napačno kakršnokoli zavlačevanje te akcije, kljub temu, da obstajajo še dok>- 
čena nerešena vprašanja. V glavnem se strinjam s tovarišem Benčino1, ki je 
govoril o financiranju izgradnje te ceste. Vendar bo treba v to breme pač 
ugrizniti. Strinjam se tudi s tem, da je treba v maksimalni meri iskati res 
namembna sredstva, to se pravi, da ne bodo plačevali teh stroškov skoraj 
izključno samo tisti, ki se bodo posluževali teh novih objektov. 

Podpiram predloge, da je treba doseči do leta 1970 bistveno prerazdelitev 
sredstev od davka na pogonska goriva, od katerih je šlo, kakor je znano, 80 %> 
v zvezni in komaj 20'%> v republiški proračun. V vseh naprednih državah gre 
večji del sredstev iz tega naslova za ceste, to je za določene namene, kar tudi 
pri nas ne bi smelo biti drugače. Ker je na Slovenskem glede na razmerje šte- 
vila prebivalstva neprimerno več vozil, so tudi potrebe neprimerno večje kot 
v nekaterih drugih republikah. Mimo tega pa predstavlja Slovenija vsaj na 
turističnem področju vrata v Jugoslavijo, pri čemer je treba poudariti, da ima 
Šentilj zelo pomembno vlogo v teh vratih. Zato je čimprejšnja modernizacija 
ceste nedvomno v interesu vse jugoslovanske skupnosti. Investicijske naloge 
naj, po mojem mnenju, opravlja tisti, ki je dosedaj opravljal vse te priprave. 
To je cestni sklad, seveda pod pogoji, ki so navedeni v predloženih gradivih. 
Prav tako bi seveda morali skrbeti za vzdrževanje in modernizacijo ostalih 
cest, da bi ne prišlo še do slabše situacije, kot jo danes že imamo. To velja 
zlasti za ceste III. reda. 

Mislim, da je treba dati vse priznanje izvršnemu svetu, ki je dosedaj 
vložil v to akcijo veliko dela in naporov, da bi čimprej rešili eno najtežjih 
nalog Slovenije, to je izgradnjo sodobnih cest. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš inž. Ferdo Papič. 

Inž. Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Pri tako pomembni naložbi kot je cesta Šentilj—Gorica, moramo vsekakor še 
pred odločitvijo dobro proučiti potrebe in možnosti z narodnogospodarskega in 
mednarodnega stališča. Za sedaj ne zadostuje parcialno obravnavanje te inve- 
sticije, marveč je treba upoštevati izgradnjo in modernizacijo celotnega promet- 
nega križa v Sloveniji. 

Obravnavanje posameznih odsekov, ločeno od celote, nas nujno pripelje 
do napačnih sklepov, čeprav je študija še tako temeljita, Iz teh razlogov je 
treba določiti pomen in vlogo posameznih odsekov v celotnem cestnem sistemu 
za daljšo dobo in šele na podlagi tega odločati. Pri avto-cesti Šentilj—Nova 
Gorica so nedvomno trije odseki, ki se po svoji vlogi in obremenitvi močno 
razlikujejo. Medtem ko je vloga odseka med Ljubljano in Razdrtim kot južnim 
krakom cestnega križa jasno določena, je vloga odsekov od Ljubljane do Šent- 
ilja še nejasna. V obrazložitvi osnutkov odloka o modernizaciji cestnih odse- 
kov Hoče—Leveč in Vrhnika—Razdrto so navedene nekatere velike magistrale, 
ki so že zgrajene ali šele projektirane. Čeprav strokovne službe, ki so gradivo 
pripravljale, niso obrazložile pomena teh gradenj za razporeditev prometnih 
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tokov v Sloveniji, se kljub teinu čutim dolžnega, da na podlagi posredovanih 
podatkov opozorim na spremenjeno prometno vlogo Slovenije, ki jo bodo pri- 
nesle nove gradnje v sosednjih deželah. 

Med navedenimi cestami pogrešam odsek Padske magistrale, ki je usmer- 
jena proti Gorici. To oesto že gradijo in bo prihodnje leto že na naši meji in 
cesto, ki jo gradi Socialistična republika Hrvatska iz Zagreba mimo Krapine in 
Ptuja do Maribora. Ti dve cesti sta dejstvo,, saj bosta najprej zgrajeni. Prva 
cesta, to je povezava z Gorico, bo naše cestno omrežje vključila v italijanski 
sistem avto cest in bo dovajala nove prometne tokove: Druga, to je Zagreb— 
Krapina—Ptuj—Maribor pa bo pomenila za slovenski tranzit odvodni kanal za 
ves tisti del srednje Evrope, ki gravitira na Šentilj. To cesto je potrebno 
obravnavati v sklopu z ostalimi načrti Socialistične republike Hrvatske, pred- 
vsem s cesto Zagreb—Karlovac—Split, ki bo pomenila najbližjo pot na srednji 
in južni Jadran. Tekmovanje s tako cesto je nesmiselno, ker je razdalja občutno 
krajša prek Zagreba kot prek Ljubljane. To bo nedvomno vplivalo na to, 
da bo manjša obremenitev severnega odseka cestnega križa med Ljubljano in 
Mariborom. 

Med novimi cestami, ki so v gradivu navedene, sta predvsem pomembni 
južna avstrijska cesta, ki bo speljala prometni tok po Koroški v Avstrijo mimo 
Slovenije, saj poteka od Dunaja mimo Graza in Beljaka v Kanalsko dolino v 
Italijo in turska cesta v smeri Salzburg, Spittal, Beljak, ki bo povezovala 
Bavarsko s Kanalsko dolino in z gorenjsko magistralo. V prihodnje lahko pri- 
čakujemo povečan promet predvsem na gorenjskem odseku slovenskega pro- 
metnega križa. 

Iz vsega tega je razvidno, da v prihodnje, prav zaradi navedenih novih 
magistral, ne bodo imeli kraki v slovenskem prometnem križu več iste vloge. 
Na pomenu bo izgubil predvsem krak med Ljubljano in Mariborom, o katerem 
bomo danes o>dločali. V svetu res gradijo štiripasovnice za 15 000 enot v 24 urah, 
vendar ne samo zato, ker pomeni 10 ali 15 000 enot obremenitev, marveč zato, 
ker pričakujejo 30 ali 35 000 enot. Zmogljivost sodobnih štiripasovnih cest je 
do 40 000 enot v 24 urah, kar pomeni, da bi obremenitev od 10 do 15 000 enot 
lahko rešili z dvema pasovoma. V materialih so sicer prikazane okvirne pro- 
gnoze, vendar ne upoštevajo spremenjene vloge posameznih odsekov v bližnji 
prihodnosti in tega niti ne omenjajo. Ce taka prognoza drži, bi lahko sklepali 
šele takrat, ko bo izdelana študija, ki bo pokazala prihodnji promet vsaj na 
celotnem prometnem križu, to je na naših magistralah. 

Tovariši poslanci. Kolikor bomo danes odločali, ne da bi to upoštevali, se 
lahko zgodi, da bomo zgradili 4-pasovnico med Hočami in Levcem, promet pa 
bo naraščal na gorenjski oesti in na odseku ceste »Bratstva in enotnosti« od 
Ljubljane do Bregane. Vprašam se, tovariši poslanci, kaj bomo lahko storili 
takrat, ko bomo zadolženi in obremenjeni z neposredno investicijo, ki še dolgo 
ne bo izkoriščena? Sprejemanje takih pomembnih odločitev na podlagi tako 
enostranskih dokazov pomeni veliko tveganje in sicer v tem smislu, da bomo 
gradili tam, kjer je manjša potreba in zanemariti tam, kjer bo promet močno 
naraščal. Pri tem se moramo zavedati, da si takih investicij in takih posojil 
ne moremo privoščiti kadarkoli bi si to zaželeli. Za navedene odseke so študije 
dokaj skrbno pripravljene, vendar menim, da so tudi nejasne, predvsem glede 
odseka Hoče—Leveč, medtem ko se na odseku Vrhnika—Postojna razvija v veliki 
metri daljinski promet in je obremenitev visoka. Na odseku med Hočami in 
Levcem je opaziti še močan vpliv lokalnega in mestnega prometa,. Če vzamemo 
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podatke za razdaljo med Vrhniko> iru Razdrtim, se zmanjša število vozil od 
13 000 na 7000 v 24 urah (glej prilogo 5) in je na Razdrtem, kjer se razveji 
pot proti Gorici, Kopru in Trstu, še vedno več vozil kot na kateremkoli mestu 
med Hočami in Levcem. Obremenitev med Hočami in Levcem kaže močan 
vpliv mestnega prometa, saj je med Teznem in Polskavo 4822 vseh takšnih 
vozil in med Hudinjo in Levcem 6578. 

Iz tega izhaja, da je daljinski promet le približno 3000 vozil, ostalo je 
mestni promet Celja in Maribora. Tak promet se pri izgradnji nove avtoceste 
zaradi cestnine ne preusmeri na novo cesto in ostane na stari. To so podatki 
dejanskega prometa za leto 1967. Delitev prometa na daljinski, lokalni primestni 
in na mestni promet je pri njegovem prognoziranju na bodočih cestah bistve- 
nega pomena, saj z veliko verjetnostjo lahko določimo bodoči promet na novih 
cestah. 

Prognoza bodočega prometa na odseku Hoče—Leveč jemlje za osnovo po- 
datke iz leta 1965. Če vzamemo podatke dejanskega prometa za leto 1965, ki 
služijo v materialih kot osnovni podatek za izračun bodočega prometa, potem 
vidimo, da znaša na odseku Polskava—Tepanje število vseh motornih vozil v 
24 urah 2282, vštevši tudi motorna kolesa. Če odbijemo število motorih koles, 
je 2032 motornih vozil. Na naslednjem odseku Tepanje—Hudinja znaša število 
vseh motornih vozil 2456 v 24 urah in brez motornih koles 2248. Oba odseka 
v dolžini 42 km sta izven vpliva mariborskega in celjskega prometa in zato 
lahko služita kot realna osnova za izračun bodočega prometa. 

Če bi na teh osnovah računali bodoči promet, bi le-ta po isti dinamiki in 
metodi, ki je uporabljena v materialih za izračun bodočega prometa, narasel od 
2032 in 2248 vozil v istem obdobju na 10 160 oziroma na 11 240 vozil. V prilogi 
6 pa je za navedena odseka upoštevano leto 1965 in osnova 3763 vozil, kar 
pomeni pri prvem odseku za 1481 oziroma za 1307 vozil več, kot je bilo v 
letu 1965. Če odbijemo še motorna kolesa, potem znaša ta razlika pri prvem 
odseku 1731, pri drugem pa 1515 vozil. Ni mi znano, od kod so strokovnjaki 
lahko povečali število vozil na istih odsekih iz priloge 5 na prilogo 6. Navedene 
razlike izgledajo na prvi pogled majhne, vendar so v razdobju od 1965 do 
1995. leta pri navedeni dinamiki razlike in sicer pri prvem odseku za 8655 
in pri drugem za 7575 vozil. To je ravno tolikšno povečanje, da se lahko 
zahteva 4-pasovnica. Če dejanskega prometa ni, ga je treba umetno ustvariti 
Tudi pomikanje vštevnega mesta za nekaj kilometrov in prirejanje podatkov 
ne more zamegliti dejanskega stanja. Pri izračunavanju bodočega prometa je 
eno osnovnih vprašanj določitev prave dinamike naraščanja bodočega pro- 
meta. Iz materialov je razvidno, da je porasel promet na odseku Vrhnika—Lo- 
gatec od leta 1966 do 1967 za 123'%, na odseku Logatec—Postojna za 44l0/o in 
Postojna—Razdrto za 79 %». Na odseku Hoče—Leveč je bil porast po posameznih 
odsekih za isto razdobje naslednji: Tezno—Polskava za 19l0/o, Polskava—Tepin je 
za 24to/o, Tepinje—Hudinja za 4fl/o manj in Hudinje—Leveč za 3 ®/o več. Iz nave- 
denih podatkov je razvidno, da je zgrešeno uporabljati isto dinamiko za vso 
traso. Posploševanje razmer na vsej trasi pomeni zakrivanje dejanskega stanja 
in zavajanje v napačne odtočitve. V predloženem gradivu to ni prikazano'. 
Zato so računi bodočega prometa nepravilni tudi v primeru, če upoštevamo 
novo in staro cesto>, nikakor pa ne samo nove ceste. Podobno je potem tudi z 
računanjem dohodkov od cestnine. 

Nadalje je v obrazložitvi k osnutku odloka zelo skrbno prikazana raven 
uslug za posamezne odseke, vendar je tudi ta prikaz dvomljive vrednosti, če 
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projektant ni prej upošteval in določil bodoče prometne vloge posameznih 
odsekov in ločil daljinskega od primestnega prometa. Ta prikaz nima prave 
vrednosti tudi zato, ker ni primerljiv z ostalimi. Sam sicer pove dosti, dokler 
ne vemo, kakšna bo raven uslug na ostalih cestah. Kaj pa, če bo zaradi pre^ 
usmeritve prometnih tokov stanje slabše na gorenjski magistrali, na odseku 
ceste »Bratstva in enotnostih Ljubljana—Bregana, na cesti Postojna—Rupa ali 
Razdrto—Koper, Trst ali Gorica? Precej je še podobnih vprašanj, vendar je 
jasno že sedaj naslednje: štiripasovnica je za sedaj in bodoče zagotovo potrebna 
le na odseku med Ljubljano oziroma Vrhniko in Razdrtim, na ostalih trasah 
bi bilo tveganje nepotrebno in preveliko. Zaradi tega smatram, da je treba 
odlok spremeniti v toliko, da na odseku Hoče—Leveč sicer projektiramo cesto 
s 4 pasovi:, vendar gradimo v prvi fazi samo 2 pasova. Ko bo potreba zai 4 pasove 
in bomo imeli dovolj denarja, bomo lahko zgradili še ostala dva. Etapna grad- 
nja po širini 2 + 2 je v končni fazi veliko dražja, verjetno 15—20 %, vendar je 
gotovo, da bi obresti od denarja, naloženega v neizkoriščeno cesto', daleč pre- 
segla višje gradbene stroške v času, ko bi ta sredstva ležala neizkoriščena v 
4-pasovni cesti. Zato menim, tovariši poslanci, da je za obremenitev prometa 
med Mariborom in Ljubljano dovolj, če poleg dveh starih pasov zgradimo še 
dva nova. Upoštevati moramo, da imamo v isti smeri tudi železnico in da je 
pri nas obremenitev s tovornim prometom nenormalna. Smatram, da s tako 
odločitvijo ne bomo škodovali izgradnji avto-ceste Šentilj—Gorica, saj ničesar 
ne prejudiciramo. Zagotovo pa se izognemo temu, da bi čez leta v tem parla- 
mentu ponovno iskali krivca za nepotrebno razmetavanje denarja. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Naslednji govornik je Franc Rutar. 

Franc Rutar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Me- 
nim, da moramo imeti pri tako pomembnih odločitvah kot je gradnja avtoceste 
Gorica—Šentilj pred očmi, ne samo izgradnjo posameznih odsekov, o katerih 
bomo danes odločali, marveč izgradnjo celotne trase in izgradnjo celotnega 
prometnega križa v naši republiki. Ne moremo torej ločeno obravnavati samo 
posameznih odsekov, kajti s tem, da smo našli finančno rešitev za gradnje 
posameznih odsekov, še ne pomeni, da bomo lahko začeto delo tudi dokončali 
in da ne bodo ostali načrti še dalj časa potisnjeni v ozadje. Računati moramo 
tudi na obstoječe cestno omrežje, ki je že sedaj slabo vzdrževano in bi ga zadol- 
žitve za gradnjo tako velikega objekta kot je avtocesta Gorica—Šentilj, gotovo 
spravile še v težji položaj. Taka izgradnjo celotnega cestnega križa in primer- 
no vzdrževanje celotnega cestnega omrežja v Sloveniji sta vprašanji, ki jih 
pri našem cestnem stanju ne smemo pustiti z vida, saj sta pomembni za vse 
Slovence. Ogromna finančna sredstva, ki zahtevajo izgradnjo tako sodobne 
komunikacije, pomenijo za, slovensko gospodarstvo! veliko breme. Zato je 
mogoča rešitev samo v etapni izgradnji. Vendar ta rešitev, ki jo vsebujeta zakon 
o izgradnji avtoceste Gorica—Šentilj in prvi odlok na osnovi tega zakona, še 
ni garant, da naložba sredstev za novo cesto ne bo zadržala modernizacije 
ostalega slovenskega prometnega križa in še poslabšala stanje obstoječih cest 
v naši republiki. 2e sam osnutek odloka v 4. členu nakazuje možnost, da se 
potrebna sredstva ne bodo zbirala po potrebni dinamiki in da bi se v tem 
primeru spremenil standard in delno obseg odseka Hoče—Leveč. 

V istem členu je prikazana tudi konstrukcija sredstev. Iz tega je razvidno, 
da bo treba za ta dva odseka, ki bosta končana že leta 1973, zbirati sredstva 
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v SR Sloveniji še do leta 1975. Iz predloženega odloka na strani 19 je razvidno, 
da bo treba za investicije, končane do leta 1973, zbirati poleg sredstev iz repu- 
bliškega proračuna do leta 1975 tudi sredstva cestnega sklada do leta 1976. 
Med omenjenimi sredstvi cestnega sklada je gotovo tudi cestnina. Pri tem 
bi želel opozoriti na to, da dohodki od cestnine, računani na odseku Hoče^-Le- 
vec, ne morejo biti realni, če so prikazani na obremenitev v prilogi številka 5. 
Na tem delu je obremenitev visoka samo na odsekih Tezno—Polskava in 
Hudinja—Leveč, to je v bližini Maribora in Celja. To pomeni, da je zajet tudi 
primestni in lokalni promet, ki se zaradi cestnine ne bo preselil na novo avto- 
cesto. Tako je tudi v drugih evropskih državah, kjer na določenih cestah po^ 
biraj o cestnino. Nemogoče je pričakovati, da bo delavec, ki se dnevno vozi na 
delo, lahko plačeval, poleg rednih stroškov, še cestnino. Iz navedenih podatkov 
je mogoče sklepati, da je takega prometa približno 50'%. 

Tovariši poslanci, še več je takih vprašanj, ki nanje ne moremo najti od- 
govora. Predvsem zato ne, ker je obrazložitev pripravljena le za navedene 
odseke, izločene iz celotne slovenske cestne problematike. Pred podobnimi 
vprašanji smo poslanci večkrat, kadar odločamo o pomembnih investicijah. 
Nemogoče je namreč, da bi kot poslanci poznali lahko vse probleme do potan- 
kosti in na podlagi popolnega poznavanja vprašanj tudi že odločali. 

2e večkrat so nam dokazali s številkami razne rentabilne in realne inve- 
sticije, vendar smo se po nekaj letih že spraševali, zakaj dodatna sredstva, 
zakaj izguba in podobno. Zaradi tega menim, da danes, ko odločamo o gradnji 
navedenih dveh odsekov, odločamo bolj zmerno in previdno. Iz obremenitev, ki 
so prikazane za posamezne odseke v prilogi številka 5, je razvidno, da je 
resnična potreba po štiripasovnici samo na odseku med Ljubljano in Razdrtim. 
Proti Gorici in proti Šentilju bi zadostovala dva pasova. Takšno je tudi mne- 
nje strokovnjakov mednarodne banke za obnovo in razvoj. Za ostale odseke 
predlagam, da projektiramo štiri pasovnico in da v prvi fazi gradimo le dva 
pasova. Če bo dovolj denarja in če bo narasla tudi obremenitev s prometom, 
bomo še vedno lahko gradili ostala dva pasova. 

Tovariši poslanci, osebno vidim v tem garancijo, da ne bomo začeli graditi 
objektov, za katere nimamo finančnega kritja. Predvsem mislim, da edino tako 
lahko preprečimo prelivanje sredstev, namenjena ostalim cestam v Sloveniji. 
Ko bomo angažirali že tuje kredite in zagotovili domačo udeležbo, bo prepozno. 
Denar bomo morali zagotoviti. Kdo more daneis garantirati poslancem, da ne 
bomo prisiljeni v finančnih težavah prelivati sredstev, namenjenih za ceste vse 
Slovenije v gradnjo avtoceste? Menim, da je treba po tolikih izkušnjah odločati 
trezneje še posebej zato, ker tako odločanje ne bo zadržalo celotne izgradnje, 
če bodo to zahtevale potrebe in bo na razpolago za te namene tudi dovolj 
sredstev. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala. Naslednji govornik je tovariš 
Franc Gorenc. 

Franc Gorenc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Današnje stanje obstoječega cestnega omrežja v Sloveniji, ki je gosto in zasta- 
relo, je posledica neustreznega začetnega stanja cest v letu 1945 in v njegovem 
mnogo prepočasnem izboljševanju v primerjavi z naraščanjem cestnega pro- 
meta, zlasti še s spremembami njegove strukture v korist težjih motornih vozil. 
Promet na važnejših cestah je narasel v obdobju 1956 do 1967 glede števila 
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vozil več kot petkrat, obremenitev pa več kot devetkrat. To je posledica porasta 
domačega in mednarodnega prometa, predvsem v prometnih konicah. Ob takem 
stanju ceste ne ustrezajo več niti glede varnosti, niti glede na gostoto in hitrost 
prometa. Takšno stanje cest povzroča nesorazmerno visoke stroške vzdrževanja 
in škodo, ki bi se ji dalo izogniti, če bi se stanje cest tehnično temeljito izbolj- 
šalo*. Zaradi razvoja našega gospodarstva in še posebej porasta turizma in 
težkih prevozov je nujno izboljšati prometne pogoje z neodložljivo moderniza- 
cijo večjega dela cestnega omrežja. Modernizacija ceste mora torej zajeti mnogo 
širši obseg od tistega, ki je predviden v predloženih zakonskih osnutkih. Reše- 
vanje enega samega cestnega problema na posameznih odsekih ne more pred- 
stavljati zadovoljive rešitve, zato nastaja nujna potreba po smotrnem in isto- 
časnem reševanju vprašanja modernizacije širše cestne mreže v interesu našega 
gospodarstva, predvsem še turizma kot njegove najsigurnejše perspektivne po- 
stavke. Tak obseg del na študiju projektiranja in modernizacije presega realne 
tehnične in finančne zmogljivosti. Vse to narekuje smotrn, vendar dovolj učin- 
kovit pristop k reševanju kritičnih del celotnega cestnega omrežja; torej etapno 
gradnjo po zaporedju kot jo narekujejo prometne zahteve in ekonomske' mož- 
noisti. 

Utemeljeno se torej pričakuje intenzivnejše dolgoročno in neprekinjeno 
delo na izboljšanju cestnega omrežja. Vse to narekuje tudi potrebo, da ne 
sprejmemo zakona za modernizacijo posameznega cestnega odseka, marveč za- 
kon,, ki se bo nanašal na modernizacijo za hitri promet v Sloveniji. Le tak zakon 
bo omogočal edino pravilen in uspešen način reševanja, upoštevajoč vsako- 
kratne okolnosti, ki bodo narekovale elemente in prioriteto. Imam vtis, da 
zapiramo že danes oči pred dejstvi, ki so že vidna in dovolj opazna. O tem je 
govoril že tovariš Papič in zato ne bi ponavljal. 

Prikazano stanje cest in cestnega prometa v Sloveniji je delno tudi po- 
sledica vse naraščajoče preusmeritve prevozov od železnice na ceste. To stanje 
izvira iz nepravilne prometne politike, ki je imela za posledico zaostajanje 
v razvoju in modernizaciji ostalih prometnih sredstev v preteklem prometnem 
obdobju. Reševanje cestno prometnih problemov torej ni mogoče izvajati, ne 
da bi pri tem reševali tudi celotno prometno problematiko v Sloveniji. Kot 
primer navajam tovrstno reševanje v prometno razvitejših deželah Evrope in 
ostalega sveta, kjer skušajo s smotrno gospodarsko politiko in drugimi ukrepi 
doseči pravilno porazdelitev prometa med cestami in železnicami. 

Kljub neustreznemu stanju cestnega omrežja še vedno narašča medna- 
rodni cestni promet skozi Slovenijo. Modernizacija cestnega omrežja lahko 
nadaljnji porast tega prometa še znatno pospeši, če bodo zadovoljivo moderni- 
zirane vse tiste ceste, ki so gospodarsko in turistično pomembne. Zavedati se 
moramo, da bo imela naša ožja domovina korist od prometa samo tedaj, če 
bomo mogli turistične tokove usmeriti k našim naravnim in kulturnim Zname- 
nitostim in lepotam. V nasprotnem primeru bomo imeli .samo naraščajoče 
breme tranzitnega prometa, dohodki od goriva pa bodo ostajali v sosednji 
Avstriji in Italiji, oziroma v sosednih republikah, da o dohodkih za turistične 
usluge sploh ne govorim. 

Nakazan obseg dela na pripravi za modernizacijo cest za hitri promet v 
naslednjem večletnem obdobju ne bo zahteval samo obsežne dolgotrajne anga- 
žiranosti tehničnih zmogljivosti izvajalcev, marveč bo do skrajnosti angažiral 
tudi tistega, ki bo opravljal posle investitorja. Pri tem ne smemo prezreti, da 
okolnosti narekujejo pričetek izvajanja naslednje etape cestno-modernizacijskih 
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del takoj, čim bo prva etapa prišla v zaključno fazo. Kolikor bi investitor 
modernizacijskih del istočasno opravljal tudi naloge s področja vzdrževanja 
obstoječe cestne mreže, obstoja nevarnost, da bi morale glede na obseg dela, 
celo proti svoji volji zapostavljati eno od obeh temeljnih nalog, pri čemer bi 
skoraj gotovo trpelo vzdrževanje in tudi rekonstrukcija obstoječe cestne mreže. 
Ne glede na to mora biti organizacija za izvajanje modernizacij skih del spo- 
sobna za sproščeno operativno ukrepanje in strokovno vodenje del v tehničnem, 
finančnem in ekonomskem oziru v vseh fazah, vključno od programiranja in 
projektiranja ter nadzora vse do končne izvedbe objekta. Vse to zahteva pose- 
ben način organizacije del tako, da bo zagotovljena potrebna samostojnost pri 
izvajanju in modernizaciji hitrih cest. Prav tako je treba zagotoviti neodvis- 
nost in samostojnost tistega, ki bo skrbel za redno vzdrževanje in rekonstruk- 
cijo obstoječe cestne mreže, predvsem za to, da so in da morajo biti sredstva za 
vzdrževanje in rekonstrukcije cest strogo namenska. Zato sta torej potrebni dve 
medsebojno neodvisni organizacijski enoti. Ena za vzdrževanje in rekonstrucijo 
obstoječe cestne mreže, druga za gradnjo cest za hitri promet. 

Pod pogojem ustrezne organizacijske oblike je vsaka od teh samostojnih 
organizacijskih enot pravna oseba in kot taka polno upravičen in usposobljen 
nosilec pravic in obveznosti. Vprašanje obstoječih strokovnih kadrov ne more 
biti odločujoče za način in obliko organizacije. 

Glede na stanje obstoječe cestne mreže in njene prometne obremenitve 
ne smemo nikakor zanemariti vzdrževanja in rekonstrukcijo obstoječega cest- 
nega omrežja. Zato je treba najti tak način financiranja, ki bo zajemal za 
modernizacijska dela po predlaganih zakonitih predpisih le tiste vire financi- 
ranja, ki niso namensko določeni za vzdrževanje obstoječe cestne mreže. Obe 
organizaciji lahko iščeta medsebojno sodelovanje kot enakopravna partnerja. 

Ze modernizacijska dela v prvi etapi predstavljajo po svojem obsegu in 
dobi trajanja največjo investicijo v Sloveniji, ki bo nalagala precejšnje mate- 
rialne obveznosti. Tudi zaradi tega bo treba v bodoče v zakonu jasneje določiti 
celotno konstrukcijo financiranja del na modernizaciji cest za hitri promet v 
Sloveniji, da bi tako očuvali interes že obstoječe cestne mreže. Zato naj se 
modernizacija cest za hitri promet financira iz republiških sredstev, iz tujih in 
domačih kreditov, iz posebne pristojbine za rabo> cest (v nadaljnjem besedilu: 
cestnina) in iz drugih sredstev (prispevki iz gospodarstva, ljudsko posojilo in 
drugo). Pri tem naj se anuitete plačujejo iz cestnine, kolikor pa le^ta ne bi 
zadoščala, naj plačuje anuitete republika. Prepričan sem, da bodo državljani 
za ljudsko posojilo le v primeru, če bodo imeli zagotovilo, da bo tudi njihova 
lokalna cestna mreža solidno vzdrževana. Dejstvo, da smo do danes reševali 
samo posamezne cestne odseke ne glede na njihovo povezavo s celotno cestno 
in sploh prometno problematiko, ima za posledico1, da niso povsem jasne in 
tudi ne v zadostni meri dokumentirane nekatere utemeljitve o predvidenih 
možnostih in načinih etape izgradnje, kar predvsem velja za cestni odsek Leveč 
—Hoče. Obstoječe nejasnosti vzbujajo občutek negotovosti in ne dopuščajo končno 
veljavnih zaključkov, zlasti glede primernih elementov za navedeni cestni odsek. 
Zato je prav, da se v odloku o modernizaciji cestnih odsekov Vrhnika—Razdrto 
in Hoče—Leveč za sedaj še ne sprejme odločitev o elementih za cestni odsek 
Leveč—Hoče, temveč se naj pooblasti izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da 
ugotovi ob sodelovanju strokovnih služb vse okolnosti, ki lahko vplivajo na 
odločitev o elementih ceste za ta cestni odsek. Na podlagi take ugotovitve, naj 
predloži Skupščini SR Slovenije predlog ustreznega odloka. 



72. seja 35 

Iz vsega navedenega izhaja, da so v predloženih osnutkih zakonitih pred- 
pisov, ki se nanašajo na modernizacijo cest za hitri promet v Sloveniji, potrebne 
nekatere spremembe in dopolnitve predpisov in odlokov. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Rudolf Cimolini, 
predstavnik cestnega sklada Slovenije. 

Inž. Rudolf Cimolini: Tovariš predsednik, tovariši poslanci. Imam 
dolžnost, da pojasnim nekatere stvari, ki so bile s strani dosedanjih diskutantov 
postavljene dokaj jasno. Najprej naj se dotaknem vprašanja našega cestnega 
omrežja, omrežja hitrih cest v Sloveniji glede na cestno omrežje v sosednjih 
državah, oziroma v sosednji republiki. 

Skušamo stalno zasledovati načrte in programe razvoja cestnega omrežja 
izven Slovenije in jih tudi prilagajati. Zavedamo se, da obstajajo določeni 
načrti tako v inozemstvu kot tudi v sosednji republiki, ki lahko do neke mere 
vplivajo tudi na promet oziroma na razvoj cestnega omrežja pri nas. Tako 
vemo, da so v zadnjem času uzakonili v Avstriji novo Phyrnsko avto cesto, ki 
prihaja v prilog našega cestnega omrežja. Svoječasno je bila predvidena samo 
navadna cesta v nekoliko boljšem standardu med Gradcem in Šentiljem. Danes 
je to avto cesta, ki bo nedvomno vplivala tudi na cestno omrežje in na promet 
pri nas. Poznamo izgradnjo do Gorice in gradnjo ceste Zagreb—Krapina v nada^ 
ljevanju proti Ptuju in Mariboru. Ugotoviti moram tole: o vsem tem smo raz- 
pravljali z eksperti, ki so pregledovali naše načrte in v njih vse te ugotovitve 
kolikor mogoče tudi upoštevali. To se pravi, da smo razpravljali o morebitnem 
odtoku prometa, ki bi šel po cestni povezavi Ptuj—Zagreb. Takšno zmanjšanje 
prometa je upoštevano v naših programih. 

Kar zadeva stanje prometa na naših cestah in prognoz, mislim, da ne bo 
odveč, če na kratko ponovim to, kar smo skušali že včeraj pojasniti in sicer, 
da opazujemo promet na naših cestah po običajnih normativih že 12 let. Razen 
tega opravljamo še kontrolna, nenapovedana opazovanja, da lahko preverjamo 
vse te podatke. Res je, da se to delo še ne opravlja po najsodobnejših meha- 
niziranih in avtomatiziranih načinih, vendar smo na najboljši poti, da jih 
uvedemo. Zato bi prosil v imenu sodelavcev, ki delajo na teh nalogah, da se ne 
diskvalificira in ne demantira naših podatkov. Ti podatki, zbrani po najboljši 
volji, naj bi bili kolikor mogoče objektivni. Navajano je bilo, da: so števna mesta 
nekoliko premaknjena, da se meša lokalni in daljinski promet in podobno. 
Tega pri nas ne delamo in tudi nimamo namena delati. Cestne odseke obrav- 
navamo v okviru našega znanja. Skušamo dohiteti znanje naprednejših držav. 
Smo pač šele na začetku gradnje avto cest. Še enkrat bi prosil v imenu ekipe 
številnih sodelavcev, da se ne bi dosedanjemu načrtovanju in dosedanjemu na- 
črtovanju in dosedanjemu načinu prikazovanja prognoz, podatkov itd. pripi- 
sovalo morebitnih tendenčnih namer. 

Kar zadeva promet, je cestni sklad poveril poleg rednega štetja, ki daje za 
12-letno obdobje neko kontinuiteto primerjave teh podatkov, preračunavanj in 
analiz, Ljubljanskemu urbanističnemu zavodu še posebno nalogo, da opravi 
določeno anketo. V začetku maja preteklega leta je od približno 100 000 vozni- 
kov na hitrih cestah dobil odgovore o začetku in koncu potovanja, o namenu 
potovanja in podobno'. Na podlagi te ankete je bila izdelana aproksimacija za 
bodoče tokove prometa. Po potrebi se bodo ti računi in ugotovitve dopolnjevali, 
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vendar so vse to le prognoze, ki so navedene v elaboratih in ki so danes v 
razpravi. 

Dejstvo je, da se opazuje pri štetju prometa ves promet in da se pri prog- 
nozah potem ta promet loči. Tako je dokaj pesimistično obravnavan promet, 
ki bo prišel na avto cesto, ker računamo, da avto cesta privabi nekaj več pro- 
meta ali pa ga izgubi ter ostane na lokalnih cestah. Zato menim, da so prog- 
noze, ki so navedene v teh elaboratih, v redu. Verjetno bi bila potrebna daljša 
razprava glede pripomb, ki so bile dane. Skratka, menim, da so v teh elabo- 
ratih podatki v redu in prikazani objektivno, brez tendenc podpiranja enega 
ali drugega sektorja v omrežju avto cest. Zato tudi vztrajamo pri predlogu in 
obrazložitvi. 

Kar zadeva pripombo glede cestnega omrežja I., II., III. in IV. reda in 
izgradnje avto cest po trasah, drži to, da bi bilo nesmiselno zanemarjati ostalo 
cestno omrežje in graditi avto ceste. Avto ceste morajo imeti dobre dovozne 
ceste in hkrati mora služiti ostalo cestno omrežje tistemu prometu, ki ne sodi 
na avto ceste. Dosedanje kalkulacije, ki niso optimistične, kažejo, da bodo 
sredstva po konstrukciji za odseke avto ceste in sredstva, ki bodo na razpolago 
za redno vzdrževanje, rekonstrukcije in modernizacije ostalega cestnega omrež- 
ja, ustrezala potrebam enega in drugega programa. Jasno je, če bi bila večja 
sredstva za ostalo cestno omrežje, bi bila seveda dela na ostalem cestnem 
omrežju večja. Program, ki je v prvih obrisih sestavljen, kaže, da bodo rekon- 
strukcije cest I. do III. reda, ki bodo opravljene iz teh sredstev, večje kot so 
bile doslej, najmanj pa je zajamčeno enako vzdrževanje in enak napredek teh 
cest kot doslej. To torej pomeni, da ni umestno pesimistično obravnavanje 
ostalega cestnega omrežja glede na financiranje avto ceste oziroma ni pod- 
krepljeno s podatki. Dohodek od goriva in taks po prognozah zadostuje za 
tako trditev. Sredstva, ki se bodo zbirala v bodoče, namreč naraščajo soraz- 
merno z razvojem motorizacije. Skratka sredstva, ki so namenjena za ostalo 
cestno omrežje, bodo zadostovala za najmanj dosedanje, vendar menimo še za 
boljše vzdrževanje in za večje rekonstrukcije in obnove asfaltnih vozišč, kot 
doslej. 

Vprašanje, ki se pojavlja pri izgradnji avto ceste na posameznih odsekih, 
je predvsem vprašanje dveh ali štirih pasov. Jasno je, da bodo izdatki, ki jih 
zahteva 4-pasovna cesta, večji, vendar se moramo zavedati dejstva, da v razpra- 
vah govorimo o izgradnji nekega cestnega odseka, ki bo končan 1972 ali 
1973. leta to se pravi čez 5 let. Pri nas se podvoji promet že v 4 letih, kar je 
sicer nekoliko nenormalno v primerjavi z ostalimi državami. Vendar daje tako 
naraščanje slutiti, da moramo upoštevati promet in njegov razvoj. Ko razprav- 
ljamo o dveh ah štirih pasovih, potem se moramo najprej vprašati, ali želimo 
avto cesto ali ne. Dvopasovna avto cesta ni avto cesta z vsemi prednostmi take 
ceste, čeprav nekje tudi poznajo tako. izgradnjo, vendar po podatkih, ki jih 
imamo, že opuščajo v inozemstvu take etapne rešitve. Menimo, da bo promet, 
s katerim se računa z izgradnjo ceste, ki se gradi za 20 do 30 let, dosegel na 
odsekih hitrih cest že tako mejo, da zahteva po mednarodnih predpisih ločitev 
vozišč. Te ceste bomo gradili za večjo hitrost kot 100 km na uro, ker so to pač 
mere, ki jih uporabljajo v svetu in katerim se moramo pridružiti. Zato take 
ceste, brž ko dobijo večje elemente kot za računsko hitrost 100 km, zahtevajo 
izven nivojska križanja in vso potrebno ureditev vozišč. Ena od bistvenih pred- 
nosti avto ceste je večja varnost poleg hitrosti in udobnosti vožnje. V glavnem 
se računa, da se pridobi Vs varnosti z ločitvijo vozišča, Vs pa z izven nivoj- 
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skimi križanji. Zelo nevarna je dvopasovna avto cesta, če je grajena za bodočo 
4-pasovno avto cesto. Na cesti Ljubljana—Zagreb so majhne pregledne razdalje, 
ki ne dopuščajo večjih hitrosti, s čimer je dana tudi nekoliko večja varnost. 
Načrtovane ceste za 120 km/h računske hitrosti bodo po dosedanjih načrtih omo- 
gočale zelo hitro vožnjo. Pri dvopasovna začasni izgradnji pa je taka hitrost 
lahko usodna. 

Dejstvo je, da dvopasovna cesta ne pomeni 50% izdatkov, pač pa 68 do 
87 °/o od polnih stroškov za štiripasovno avto cesto. S profilom, ki smo ga upo- 
rabili na gorenjski cesti in profilom, ki ga priporočajo, bi izgradili 1,312 kilo- 
metra avto ceste z dvema pasovoma namesto 1,000 kilometra štiripasovne avto- 
ceste. 

Inštitut za ekonomska raziskovanja v Ljubljani je izdelal študije, ki so 
pokazale, da bi bilo pri našem naraščanju prometa, ne glede na odsek, zelo 
nerentabilna močna rekonstrukcija obstoječe ceste in že izgradnja dvopasovne 
ceste oz. avto ceste. Praksa v inozemstvu kaže, da se dvopasovna cesta kot 
etapna gradnja pokaže koristna takrat, kadar promet narašča zelo počasi in 
pomeni taka gradnja za dolgo obdobje rešitev prometa. 

Rečeno je bilo, da bi dvopasovna izgradnja, ne glede na sektorje, »prihra- 
nila« začetno investicijo in da so prikazani prihranki pretirani. Smatram, da so 
kvečjemu prenizki in da so prihranki na štiripasovni cesti tako veliki, da bodo 
že v kratkem obdobju, na primer v obdobju desetih let, pokrili trenutno višje 
izdatke za štiripasovno izgradnjo. 

Kar zadeva cestnino, se strinjam, da je to ukrep, ki ga v nekaterih državah 
močno uporabljajo, na primer v Italiji, Avstriji, kjer nameravajo graditi avto 
cesto samo s prispevki iz cestnine. Kaže, da nameravajo tako storiti tudi v SR 
Hrvatski, kjer resno računajo na uvedbo cestnine. Torej skratka ukrep, ki je 
v nekaterih državah uveden, v nekaterih ni. Mi tudi predvidevamo vračanje 
posojil s pomočjo cestnine. Cestnina bi bila po našem mnenju problematična na 
dvopasovni avto cesti zaradi več razlogov. Eden od razlogov je v tem, da je 
privabljanje prometa na dvopasovno cesto zagotovo manjše kot na štiripasovno 
cesto. Uporabniku je treba nuditi tak standard vožnje, da je res pripravljen 
plačati cestnino. Izračun kaže, da bi z dvopasovno cesto sicer prihranili oziroma, 
da bi bila nižja začetna investicija, vendar bi bila nižja vlaganja v dvopasovno 
cesto nasproti štiripasovni enakovredna znižanju cestnine, ki bi bila več ali 
manj zagotovo pobrana na teh odsekih do leta 1978. To je sorazmerno zelo 
kratka doba, v kateri bi že s cestnino pokrili razliko v večji investiciji za 
izgradnjo štiripasovnice. 

Govorimo o avto cesti oziroma o trasi hitre ceste Šentilj—Gorica in sicer 
ali dva pasova ali štiri pasove. Od Padske nižine do Gorice gradijo štiripasovno 
avto cesto, v Avstriji, ki bo prišla do Šentilja, je štiripasovna, 30 m široka avto 
cesta. Vprašanje je torej glede teh navezav; kolikor se nameravamo navezati, 
smatram, da se je potrebno vključiti v programe izgradnje avto cest ne samo 
po trasi, marveč tudi po standardu ceste. Najbrž ne bi smeli graditi dvopa- 
sovnih avto cest, kolikor bodo seveda sosedje gradili štiripasovne ceste. Škoda, 
da ne morem podrobno posredovati zelo interesantno švicarsko mnenje o dveh 
ali štirihpasovnih avto cestah, kjer je bila tendenca, da so sprva močno odkla- 
njali avto ceste samo zato, da ne bi škodovali turizmu. V zadnjem času so celo 
odstopili od več namer, da bi gradili dvopasovno avto cesto namesto štiripa- 
sovne. Zdaj gradijo štiripasovno takoj v prvi etapi, ker so se njihove etapne 
dvopasovne avto oeste zelo slabo obnesle. 
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Kar zadeva ostalo cestno omrežje, naj poudarim tole: Cestni sklad name- 
rava v nadaljnjem programu predvideti ločeno rekonstrukcijo obstoječih cest, 
pri čimer smatramo, da bo treba izbirati po nekih kriterijih tiste ceste, ki 
bodo zahtevale poprejšnjo rekonstrukcijo in modernizacijo, nekatere ostale 
probleme pa bo treba odložiti zaradi pomanjkanja sredstev. 

Nekoliko težje mi je govoriti o vprašanju organizacije. Smatram, da je 
dana ta rešitev v predlogu, ki pravi, da sta v cestnem skladu organizirana 
dva sektorja, kar dejansko danes tudi že tako obstaja. V predlogu je tudi pred- 
videno1, da se finančne zadeve urejajo s posebnimi računi, da ne more biti niti 
prelivanja sil, niti sredstev. Prosil bi samo, da se v tem obdobju iskanja naj- 
boljših rešitev avto cest zaradi pomanjkanja časa glede na obširne naloge, ne 
bi vnašala v delovne ekipe neka dodatna nervoza glede organizacije dela. Me- 
nim, da je organizacija, ki je predlagana, v redu. Vsak čas pa je dana mož- 
nost, kolikor se pokaže druga organizacijska oblika boljša, da se stvar ustrezno 
uredi. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima toviariš Slavko Zalokar. 

Slavko Zalokar: Tovarišice in tovariši poslanci. Želel bi reči nekaj 
besed posebej še zaradi tega, ker so skupščine gorenjskih občin in tudi skupina 
poslancev iz te regije predložile in podpisale amandma, ki smo ga predložili 
republiškemu in gospodarskemu zboru. 

Nedvomno je Gorenjska ves čas zelo intenzivno in zelo zainteresirano 
spremljala razprave in programiranje bodoče modernizacije našega cestnega 
omrežja. To še toliko bolj, ker se, v vseh teh razpravah ne omenja gorenjskega 
kraka slovenskega cestnega križa kot da ne. bi obstajal. Menim, da smo imeli v 
zadnjih letih, odkar se vodijo te razprave v Sloveniji, neprestano pred očmi in 
tudi govorili o slovenskem cestnem križu. Pod pojmom cestnega križa so se 
v desetih letih povsem jasno definirale trase in sicer od Šentilja do Gorice 
in gorenjskega sedla do Bregane. V zadnjem času je nastala v slovenskem križu 
še določena novela in sicer odsek od Razdrtega do Ilirske Bistrice in do Se- 
žane. To sta sedaj dva kraka, ki se spreminjata v pahljačo slovenskega cestnega 
križa. Glede na pomembnost in težo teh problemov, na vse razprave, ki so bile 
v zadnjih letih, na vsa opozorila, ki so bila že tudi danes izrečena glede pro- 
jektov v neposredni okolici naše republike naj si bo v Avstriji, Italiji ali v 
sosednji republiki Hrvatski, glede na opozorila, da bomo slej ko prej ostali 
zaprti otok, smo smatrali, da če se že odločamo za tako akcijo, ki mora pred- 
stavljati osrednji nacionalni program, potem ne bi smeli pristopati parcialno, 
temveč k problemu cestnega križa Slovenije kot celote. Znotraj tega pa je treba 
potem s posameznimi odloki na podlagi razpoložljivih sredstev in ostalih pri- 
oritet, ki sledijo iz ustreznih statističnih, in gospodarskih ugotovitev, odločati 
odsek za odsekom. Zaradi tega so tudi skupščine gorenjskih občin predložile tak 
amandma. Menimo namreč, da to ne prejudicira zamišljenega programa, mar- 
več le daje jasnejšo usmeritev. Nima nobenega smisla., da delamo »skakalnice« 
po Sloveniji, temveč če se že lotimo, potem delajmo lepo po vrsti pač toliko, 
kolikor bomo imeli sredstev. 

Zato tudi predlagamo tak amandma. Prioritetnim določitvam na podlagi 
tega zakona ne oporekamo', to se pravi zamišljeni izgradnji teh odsekov. Samo 
reči moram, da se priključujemo stališčem glede parametrov, ki so bila danes 
že izražena. V teh razpravah smo dostikrat načenjali vprašanje parametrov. To, 
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kar je danes dejal tovariš Cimolini, sem že dvakrat slišal. O vprašanju priori- 
tete in parametrov lahko teče dolga razprava, za katero seveda nimamo časa, 
čeprav mislim, da bi ga morali imeti, če bi želeli stvari temeljito proučiti. V 
svojem amandmaju smo poslušali statistične podatke, katerih si nismo izmislili, 
ampak smo jih povzeli iz gradiva ekonomskega inštituta in cestnega, sklada 
Slovenije. Glede obremenitve posameznih cestnih odsekov smo upoštevali enote 
motornih vozil. Če gledam stališča narodnogospodarskega interesa, bi vendarle 
postavil tole vprašanje: kako bomo čez nekaj let gledali na to, da bomo imeli 
na trasi od Celja do Maribora novo elektrificirano progo, ki je danes po po- 
datkih ŽTP — izkoriščena 22% novo štiripasovno cesto od Celja do Maribora 
in novo hitro cesto od Graza prek Maribora proti Zagrebu? Skratka, na tem 
ozkem prostoru, ki je sedaj deficitaren tako v cestah kot tudi v železniški progi, 
se bomo naenkrat srečali z vprašanjem, kako izkoristiti vse to. Zaradi tega 
mislim, da ni povsem brez podlage da obstajajo na trasi od Šentilja do Nove 
Gorice različni elementi in ekonomsko opravičljivi različni parametri. Najbrž 
se to ne da kar tako enostavno ovreči. 

Zdaj nekaj besed o problemih Gorenjske. Na Gorenjskem smo si dokaj 
edini, da sedaj nismo na vrsti. Menimo, da bomo še dolgo časa vozili po seda- 
nji trasi. Da je temu tako, je najbrž dokaz tudi to, da se je kranjsko gospo- 
darstvo skupno s cestnim skladom odločilo, da zgradi ustrezno obvoznico, ki bo 
rešila problem kranjskega vozla. Za obvoznico bi prispeval republiški sklad 
400 milijonov S din, dočim bi dalo krajsko gospodarstvo 900 milijonov S din. 
Drugo tako vprašanje je, da bo s sredstvi republiškega cestnega sklada in 
občinske skupščine Jesenice rešen problem ceste skozi Moste oziroma Žirovnico, 
ki je nedvomno najbolj pereč. Poleg tega se že nekaj časa izvaja modernizacija 
ceste v zgornji Savski dolini. Vendar ostaja osrednji problem, ki ni problem 
samo Gorenjske ali Slovenije, marveč Jugoslavije, to je vprašanje predora 
skozi Karavanke. Cesta, ki se bo navezala na gorenjsko območje iz Avstrije, 
je dejstvo in o njej nima smisla več govoriti. Iz izjave avstrijskega ministra 
za promet dne 6. decembra lanskega leta sledi, da se bo do 1975. leta odvijal 
promet po celotni trasi. 

Avstrijski parlament, ki je 24. januarja razpravljal o tej problematiki kot 
danes mi, je sprejel po živahni razpravi stališče, da ima turska cesta prioriteto 
in da imajo že izdelano finančno konstrukcijo. Iz izjave avstrijskega ministra 
za finance je tudi razvidno, da imajo zagotovljena že potrebna sredstva. Kdor 
pozna ta teren, ve, da ni druge poti do Karavank. Če bo cesta na Karavankah 
do 1975. leta in kolikor bomo mi še razmišljali o perspektivi, potem bomo lahko 
ponovno ugotavljali, da se nam je vsa stvar odmaknila. 

Tovariši, ko govorimo o blagovnem prometu, se v celoti strinjam, da je 
le-ta neprimerno večji v Šentilju in da je večji na primorski meji. To je po- 
vsem razumljivo-, saj se do danes ni mogel blagovni promet razvijati prek 
Karavank. Kdorkoli se pelje prek Podkorenskega sedla, bo videl na avtrijski 
strani vse leto opozorilno tablo, ki prepoveduje tudi prikolice za osebne avto- 
mobile, kaj šele, da bi dovoljevali kamione. Isto stanje je tudi na Ljubelju, 
dokler ne bo dokončana rekonstrukcija ceste z obeh strani tudi na Jezer- 
skem vrhu. 

Karavanke pomenijo za hitrejši turistični razvoj v Jugoslaviji zid, ki odbija 
toliko in toliko turistov. Se toliko večji bo ta zid, ko bo turska cesta prišla 
na ono stran Karavank. 
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Kar zadeva te programe, postavljam vprašanje. Po neki informaciji, ki sledi 
iz sklepa zveznega izvršnega sveta, češ da Jugoslavija letos ne bo mogla pora- 
biti vseh razpoložljivih sredstev za ceste in jih zato usmerja v ibarski energet- 
ski sistem in nekaj v telefonijo. Postavlja se torej vprašanje: ah smo res — 
o vseh teh stvareh toliko časa razpravljali, namesto, da bi projektirali in 
delali in se tako naenkrat ne znašli pred vsemi temi vprašanji? 

Zdaj, kar zadeva izgradnjo ostale cestne mreže v Sloveniji. Tu se mi po- 
stavlja vprašanje, ali bomo res toliko močni, da bomo jasno razmejili sredstva 
in naloge, da ne bi postale vse druge ceste kolovozi v času intenzivnega vlaganja 
v osrednji slovenski križ? Tega ne vem, in zato samo postavljam to vprašanje. 

V tem amandmaju smo v 5. točki k 11. členu predlagali, da se doda tam, 
kjer se govori, kdaj lahko cestni sklad začenja itd., »v soglasje s pristojnimi 
občinskimi skupščinami na osnovi njihovih že sprejetih in potrjenih urbani- 
stičnih programov in načrtov«. 

Menim,, da bi bilo to zelo koristno in nujno, saj na koncu koncev te urba- 
nistične načrte potrjujejo tudi ustrezni republiški organi. Prav v sosednji 
občini Radovljica je že vsa leta, odkar se razpravlja o avtocesti, odprta dilema; 
4 trase so namreč rezervirane po tistem ozkem prostoru in občinska skupščina 
ne ve, kaj sme in kaj ne sme. Ali sme tu graditi ah ne, sme tam graditi in 
podobno. Zaradi tega mislim, da bi bilo dobro, da te stvari, takrat, ko se o 
njih odločamo, sinhroniziramo. 

Mnenje gorenjskih občinskih skupščin je torej naslednje: 
1. Nujno je treba začeti z modernizacijo cestnega križa Slovenije kot ce- 

lote in nato etap na podlagi jasno določenih ekonomskih in drugih prioritet. 
Vse te naloge je treba sprejemati v obliki odlokov. Menimo, da bi bilo koristno 
nekaj več reči tudi o parametrih kot je bilo rečeno doslej. Predor skozi Kara- 
vanke mora biti osrednji problem in ne samo problem Gorenjske, saj gre za 
hitrejši razvoj vseh turističnih tokov znotraj Slovenije in Jugoslavije. 

Prepričan sem, da če bodo stvari dovolj jasno postavljene, bo tudi vse 
slovensko gospodarstvo in bodo tudi vsi slovenski občani pripravljeni prispevati 
določen del sredstev, da te probleme, ki so pred nami, tudi uspešno rešimo. 
Ce so podatki točni, da slovenski cestni križ zajema 60 do 65w/o vsega prometa, 
potem najbrž moramo sprejeti ta križ kot celoto v program in se odločiti kje, 
s kakšnimi parametri ter s kakšno intenzivnostjo kvalitete te stvari tudi 
reševati. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Ob tej priložnosti bi pojasnil, 
da sem se posvetoval s predsednikom gospodarskega zbora in se konzultiral 
tudi z nekaterimi pravniki. Soglasno smo ugotovili, da v drugi fazi postopanja 
ni amandmajev, marveč samo stališča, ki naj služijo predlagatelju tretje faze 
kot opora pri dokončni formulaciji predpisa. Tovariš Janko Markič ima besedo. 

Janko Markič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Znano je, da velik del slovenske javnosti že od vsega začetka zelo pozorno 
spremlja razprave in priprave za izgradnjo modeme ceste od avstrijske do 
italijanske meje oziroma do Kopra. Ljudje sprašujejo, ali bomo program, ki 
smo ga postavili pred našo javnost, tudi čimprej realizirali. Ne bi govoril o tem, 
kakšna je sedanja cesta, niti ne o tem, kakšna je konfiguracja terena. Hotel 
bi le posebej omeniti, da je prav za odsek Ljubljana—Maribor veliko zanimanje, 
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saj vemo, da prav ta del povezuje vso Štajersko, Pomusko in Koroško regijo, 
kjer živi nemajhen del slovenskega prebivalstva. Ta cesta je torej arterija in 
je življenjskega pomena ne le za te regije, marveč za vso slovensko republiko, 
saj je na njenem območju velik gospodarski potencial, katerega nadaljnja akti- 
vizacija vsekakor zahteva sodobno urejeno prometno žilo. Vemo, da je cesta do 
Razdrtega, da jo povežem z odsekom Koper do Šentilja, najkrajša in ekonomsko 
najbolj interesantna pot, ki vodi od našega morja v srednjo Evropo. To pomeni 
torej, da je ta cesta nacionalnega, širšega nacionalnega in tudi mednarodnega 
pomena. Ta cesta tudi povezuje pet zelo pomembenih slovenskih središč. To 
so Koper, Nova Gorica, Ljubljana, Celje in Maribor. Mislim, da je to dejstvo 
dovolj močan argument in še posebej, če ga motrimo z vseh vidikov, da ne 
govorimo še posebej o pomenu, ki ga ima ta odsek za razvoj koprske luke in 
seveda tudi vse Slovenije. Končno moramo ugotoviti, da ta cesta povezuje 
tri najbolj frekventirane obmejne prehode. Na njih se razvija vedno večji 
promet in še posebej je ta promet narasel na obmejnem prehodu v Šentilju, 
kjer smo na stežaj odprli vrata v srednjo Evropo, še posebej v sosednjo Avstrijo-, 
Češko in Poljsko. Cesta, kakršna je danes, ne ustreza več. To posebej velja 
za odsek Ljubljana—Maribor, pri čemer ne zanikam tudi drugih odsekov. Zato 
je nujno potrebno, da čimprej uresničimo izgradnjo te ceste. Smatram, da smo- 
glede na relativno pičla finančna sredstva, s katerimi bomo razpolagali v 
nadaljnjih letih za izgradnjo ceste, dolžni opredeliti se in podpreti izgradnjo 
ceste Vrhnika—Postojna—Razdrto in Hoče—Leveč. Ta cesta je zelo pomembna 
za povezavo slovenskega prostora od severne meje do meje ob Jadranu in 
Novi Gorici.. Finančna konstrukcija za izgradnjo teh odsekov je zagotovljena. 
Zato menim, da je vsaka druga alternativa, za katero niso zagotovljena fi- 
nančna sredstva, niti izdelana tehnična dokumentacija, nesprejemljiva za slo- 
vensko javnost. Prav tako bi tudi vsak nov predlog omejil razvijanje sred- 
njeročnega programa, kar zadeva modernizacijo cest v Sloveniji, oziroma bi 
pomenil zanikanje vseh sedanjih naporov pri izdelavi konkretnega programa. 
Pomenil bi tudi zmrznjenje sredstev za že opravljena dela in za raziskave ter 
končno zavlačevanje izgradnje ceste, za katero je močno zainteresirana vsa naša 
javnost. V celoti podpiram in bom glasoval za predlog izvršnega sveta. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Tovariš Franc Jere ima 
besedo. 

Franc Jere: Tovarišice in tovariši poslanci! V podkrepitev amandmaja, 
ki so ga dale gorenjske občine, bi kazalo problem cest osvetliti še z druge strani. 

Menim, da sta za Slovenijo obe smeri cestnega križa enako pomembni. Zato 
naj bo ocena predvidenih prometnih tokov po odsekih cestnega omrežja hitrih 
cest podlaga za nadaljnje proučevanje etapne gradnje celotne cestne mreže v 
Sloveniji. Inštitut za ekonomska raziskovanja Slovenije je v publikaciji »Hitre 
ceste« objektivno in realno prikazal stanje in predvideni razvoj cestnega pro- 
meta v Sloveniji. Tabelarični prikaz sedanjega in predvidenega cestnega pro- 
meta na odsekih Šentilj—Ljubljana in Ljubljana—Lesce—Podkoren kaže, da 
je obsegal promet v letu 1965 na odseku Šentilj—Ljubljana 1 619 000 motornih 
vozil, na odseku Ljubijana-Lesce pa 1 989 000 vozil. Osebni promet na gorenj- 
ski relaciji daleč prakaša tovornega, medtem ko je na štajerskem odseku ob- 
ratno. Nerealno in celo zlonamerno se mi zdi prikazovanje primerjav tovornega 
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prometa na obeh odsekih, ko je vendar znano, da tovornega prometa od Jesenic 
naprej proti Avstriji in Italiji praktično ni zaradi nenormalnih in nemogočih 
cestnih razmer. 

Če primerjamo' udeležbo inozemskih motornih vozil glede na celotni cestni 
križ, ugotavljamo, da znaša na relaciji Šentilj—Ljubljana 16,7 ®/o in na relaciji 
Ljubljana—Lesce 25,3 "/«•. Prognoza nakazuje tudi za leto 1975 porast za štajerski 
odsek na 5 950 000 vozil, za gorenjski pa na 7 050 000 vseh vozil. Leta 1985 se 
predvideva za štajerski del 11 400 000, za gorenjski pa že 13 150 000 vozil. 

Relativna primerjava na posameznih odsekih cestnega križa za leto 1985 
daje še popolnejšo sliko o obremenjenosti posameznih odsekov. Če je osnova za 
celotni križ 100, potem je za Šentilj—Ljubljana 114 in Ljubljana—Lesce 132. 

Prognoza nakazuje, da bo leta 1970 na prehodu Šentilj prešlo 881410 
tujih vozil, na gorenjskih prehodih pa 1 287 980 tujih motornih vozil. Leta 1980 
je planiranih na odseku Štajerske 2 086 430 prehodov tujih motornih vozil, na 
gorenjskih prehodih pa kar 3 344 270. Bistvena značilnost inozemskih turističnih 
tokov SO' sezonska nihanja, ki povzročajo velike razlike med povprečno' dnevno 
obremenitvijo na leto in povprečno dnevno obremenitvijo v času glavne sezone 
(julij, avgust). Če upoštevamo', da je v juliju in avgustu povprečna dnevna 
obremenjenosti več kot dvakrat večja od povprečne letne, lahko prikažemo 
dnevno sezonsko frekvenco tujih vozil na mejnih prehodih: 

Leto 1970 1980 1990 2000 

Podkoren—Rateče—Ljubelj 7000 18 500 25 400 32 000 
Šentilj 4900 11 600 16 300 20 000 

Splošna slika sedanjega in predvidenega stanja na obeh odsekih kaže 
na večjo.obremenjenost odseka Ljubljana—Lesce—Podkoren. Ob vključitvi med- 
narodnega blagovnega prometa na relaciji karavanškega predora bo tudi bla- 
govni promet zavzel vidno mesto. Menim, da bi morali poslanci pred odločanjem 
o gradnji in projektiranju hitrih cest v Sloveniji proučiti gradivo inštituta za 
ekonomske raziskave in šele na osnovi tega sprejemati odločitve. Sicer pa 
je v materialih treba vedno prikazovati vse pokazatelje in ne samo tiste, ki so 
ugodnejši, ali pa take, ki niso primerljivi kot je npr. tovorni promet na gorenj- 
skih prehodih. Prav tako je treba iz statističnih podatkov izločiti maloobmejni 
promet, ki se odvija samo na ožjem območju in ne vpliva bistveno na tokove na 
relacijah Maribor—Ljubljana in Ljubljana—Razdrto. Skratka, pri takih prikazo- 
vanjih bodimo v bodoče objektivnejši. 

Na koncu mi dovolite, da navedem še nekaj naslovov iz avstrijskih časo- 
pisov, ki se vrstijo zadnje dni, in ki dokazujejo, v kolikšni meri se naši severni 
sosedje zavedajo pomembnosti cestnih povezav oziroma cest za nadaljnji razvoj 
gospodarstva. 

Navajam: »Letošnje konice pri Špitalu 30 000 vozil na dan« ali »Avstrijski 
parlament je 24. januarja sprejel načrt za izgradnjo turske ceste«, »Turistični 
tokovi iz zahodne Evrope in Skandinavije bodo šli po turski cesti skozi Avstrijo 
do Beljaka«, »Zelena luč za Koroško«, »Kje naprej, skozi Italijo ali skozi 
Slovenijo«. Turska cesta bo zgrajena po izjavi avstrijskega ministra za grad- 
beništvo že leta 1974 in ne šele tedaj, kot je bilo to omenjeno. Mislim, da ne 
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bi smeli ostati križem rok in čakati, kdaj bodo na drugi strani prišli na našo 
mejo, mi bi pa šele takrat začeli z raziskavami in s konkretnim delom. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prekinjam sejo do 14.30. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.20 in se je nadaljevala ob 14.30.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Avgust Majerič ima besedo. 

Avgust Majerič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Najprej bi hotel povedati, da moja razprava ne bo šla v isto smer kot je šla 
razprava predgovornikov. Prepričan sem namreč, da je naloga tega našega 
doma ta, da vodimo politiko, da se odločamo za eno ali drugačno rešitev, 
da primerjamo in tehtamo strokovne argumente in ne da »zrivamo s ceste 
kakšen kamion« in pripeljemo na cesto drugega, s čimer dajemo večjo moč 
argumentom. Mislim, da sodi ta zadeva bolj v sfero strokovnih organizacij in 
tudi ni razloga dvomiti, da 'se bodo le-te same pobrigale za svoje dobro ime 
in argumentirale svoje trditve, z nekaterimi se nekateri poslanci niso strinjali. 
Razumem zaskrbljenost poslancev Gorenjske za njihov odsek cestnega križa 
in jih tudi podpiram. Ne morem pa soglašati z1 njihovimi poskusi diskvalifika- 
cije predloženega gradiva in s tem tudi potrebe po izgradnji ceste Šentilj - 
Nova Gorica oziroma štajerskega odseka te ceste. Kdor pozna oba odseka, to 
je oesto Ljubljana—Gorenjska—državna meja in Ljubljana—Štajerska—državna 
meja, bo moral priznati, da je prvi odsek v neprimerno boljšem stanju. Do- 
volite, tovariši in tovarišice poslanci, da vam to dokažem tudi na tem načrtu. 
Ta odsek je označen z rdečim, kar ne pomeni avtomobilske ceste. Želim po- 
udariti, ne da bi hoteli zmanjšati pomena zvez za turizem naše republike, da je 
tudi eden od razlogov, zakaj se odločamo za gradnjo ceste Šentilj—Nova Gorica 
in verjetno tudi vseh ostalih cest v republiki, po vsej verjetnosti še gospodar- 
ska, kulturna in politična integracija slovenskega prostora. To bi po mojem 
globokem prepričanju prispevalo k temu, da bi v tem visokem domu velikokrat 
manj slišali — »mi Gorenjci«, »mi Primorci«, »mi Dolenjci«, »mi Štajerci« in 
večkrat »mi Slovenci«. Nekateri govorniki so zahtevali, naj tisti, ki bodo cesto 
dobili, zanjo tudi več prispevajo. Skratka, naj si jo sami financirajo, četudi 
6-pasovno. Ne verjamem, da so takšni pogledi za temeljne infrastrukturne ob- 
jekte v neki deželi tudi pametni. Še manj sem prepričan., da predstavljajo 
začetek neke nove, pametne slovenske politike, ki bi imela pred očmi potrebe 
vse republike, predvsem zaradi tega, ker bi nas to pripeljalo v še večje oživ- 
ljanje lokalističnih tendenc, ki ne morejo koristiti niti ožjemu, še manj širšemu 
območju. 

Eden od govornikov je izrazil tudi dvom, da ne bomo sposobni opraviti 
predvidene konstrukcije zbiranja finančnih sredstev za vso cesto Šentilj—Nova 
Gorica in da ne bo mogoče zbrati sredstev iz proračuna. Vendar je v isti 
sapi predlagal, naj uzakonimo celo več objektov, uzakonimo naj celoten križ 
in celotno slovensko cestno problematiko. Skratka, verjetno nekaj v tem pred- 
logu ni v redu, če ne moremo zgraditi niti tega odseka. Zakaj potem že sedaj 
napraviti konstrukcijo', če je dvom v ta odsek? Zakaj potem opraviti že sedaj 
vse te naloge, čeprav se strinjamo, da so le-te potrebne? Vse to se mi zdi do 
neke mere zameglitev celotnega problema. 
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O trditvi, da je trasa od Ljubljane do Šentilja glede na predvidene obre- 
menitve v projektu predimenzionirana, mi dovolite, da povem svoje mnenje. 
Odgovarjam predvsem tistim poslancem, ki so hoteli na tej relaciji za vsako 
ceno »izriniti kak avtomobil ali kamion«. 

Se vam mar ne zdi, tovariši in tovarišice, da se slabe ceste potniki izo- 
gibljejo in da se usmerjajo raje na manj slabe ali celo ostanejo doma? Se 
vam zdi pošteno, da smo potem neko območje, ki smo ga povsem zanemarili, 
onemogočili v tranzitu, mu zmanjšali njegovo gospodarsko moč in potem 
trdimo in mu celo očitamo, da le-ta sploh nima potrebe po neki moderni pro- 
metni žili, čeprav prebiva na tej celotni trasi, če vzamemo povsem ozek pas 
10 km v levo in desno, skoraj 3/4 Slovencev? 

Res sem presenečen, da cesta ne bo frekventna, glede na tujski promet. 
Avstrijci gradijo cesto do Graza, ki je 40 km od naše meje. Gradijo celo dve 
avtocesti — eno od severa, to je od Dunaja in drugo od severovzhoda. Promet 
na obeh pa naj bi, po mnenju predgovornikov usahnil na naši meji ali pa se, 
»preroško ugotovljeno« usmeril proti Zagrebu. 

Mimogrede omenim, da je 70 km dolg odsek avto ceste Dunaj—Gradec 
zgrajen že kot šestpasovni. Ne morem se še veseliti eldorada na Štajerskem, 
ki bi nastopil tedaj, ko bomo imeli modernizirano in elektrificirano železniško 
progo ter na vsej trasi 4-pasovno cesto, ki naj bi, po mnenju gorenjskih po- 
slancev, žalostno samevala in željno pričakovala potnike. Tovarišu Zalokarju 
naj povem, da zaradi tega naj ne bo zaskrbljen sam, marveč morava biti za- 
skrbljena oba in z nama vsi poslanci tega doma in ves slovenski narod, ki 
ima, čeprav majhen, toliko različnih interesov. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Besedo* ima Karel Forte. 
♦ 

Karel Forte: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Mo- 
ram priznati, da me je današnja diskusija globoko razočarala glede na to, ker 
sem računal na takšno razpoloženje kot je bilo takrat, ko smo v prvi fazi 
razpravljali o predlogu za izdajo zakona, podčrtujem o predlogu za moder- 
nizacijo ceste Šentilj—Nova Gorica. 

Mislim, da je poslanec tovariš Kolar takrat govoril o skupnem interesu 
Slovencev in da ta dva odseka ceste približujeta ta področja, kar je v nacio- 
nalnem in gospodarskem interesu Slovenije. Medtem iz današnje diskusije že 
preveva miselnost, da skušamo iti po> poti regionalnih in dostikrat tudi lokalnih 
interesov. Zelo verjetno bi se težko odrekli argumentom, ki bi nakazovali 
potrebo po neki občinski ali regionalni cesti. Zaradi tega mislim, da se moramo 
danes odločiti za to, ali smo za neko dokončno rešitev in sicer — kar je govoril 
tovariš Markič — da povežemo vse te gospodarske centre, ves ekonomski po- 
tencial, o katerem trdi tovariš Majerič, jaz nimam številk, da je zapostavljen. 

Odločiti se je treba za to', ali se naj povežemo končno tudi s slovenskim 
morjem in tudi ali potrebujemo luko, ali jo ne. Verjetno samo za potrebe Slo- 
venije luke ne potrebujemo, vsaj ne v takšnih dimenzijah kot jo gradimo 
danes. Zaradi nje so nujne tudi ceste in železnice. Mislim, da nimamo nikakrš- 
nih ambicij, da bi onemogočili tržaško luko. vendar so že v stari Avstriji ugo- 
tovili prednosti, ki jih imajo severno-jadranske luke pred drugimi lukami. 
Zato ne morem sprejeti argumenta, ki ga je omenil tovariš Benčina, in sicer, 
da je cesta skozi Kočevje in Delnice najkrajša zveza z morjem. V stari Jugo- 
slaviji je bila ta težnja razumljiva, ker je bila to zveza z najsevernejšo jadran- 
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sko luko Sušak, ki jo je imela stara Jugoslavija. Danes je drugače, saj smo 
Slovenci prišli do svojega morja. Nedavno tega smo že razpravljali o koprski 
luki in sicer o iijenem financiranju,, saj ta že predstavlja ozko grlo. Mislim, 
da pri tem ne predstavlja samo ozkega grla proga Koper—Prešnica, marveč 
pomeni ozko grlo tudi železnica od Zidanega mosta prek Rimskih Toplic in 
naprej. 

Pred leti je bil sestanek v Beogradu o vprašanju železniške povezave 
Dunaj—Trst. Eden od prisotnih je pokazal vozni ređ brzovlaka iz leta 1911. 
Vlak je tedaj vozil ravno 2 uri manj kot je pred štirimi leti vozil hrzovlak 
z Dunaja do Trsta. Nad tem se je treba torej zamisliti in zato ne sprejemam 
tistih argumentov nekaterih poslancev, ki so govorili, da bo naenkrat na 
Štajerskem vseh teh zvez preveč. Če bi izhajali samo iz takih stališč, potem 
bi imeli tudi v revirjih in v Zasavju pravico povedati, kako in kdaj se je zgo- 
dilo s famozno zasavsko cesto. Na eni seji našega zbora sem dejal, da smo se 
v revirjih zmenili »stisniti zobe« za nekaj časa in se voziti po »provizorijih«, 
ker je v nacionalnem interesu, da se zgradi cesta od Šentilja do Nove Gorice. 

In na koncu, tudi mene volivci sprašujejo', kako to, da sta v tisti situaciji 
dobili prednost kočevska cesta in oesta na Ljubelj, o kateri so takrat govorili, 
da bo povezana z moderno cesto na avstrijski strani. Vemo pa, da to še danes 
ni realizirano. 

Predsednik dr. Joža Vilfan; Tovariš Polič ima besedo. 

Inž. Miloš Polič: Tovariš predsednik, tovarišioe in tovariši poslanci. 
Pred dobrim letom in pol smo razpravljali, koliko in kam bomo vložili denar 
za potrebe naše slovenske mreže, ki smo ga tedaj namenili po programu, ki smo 
ga toliko kritizirali. Danes, ko je minilo leto in pol, obravnavamo osnutek 
zakona, ki bi pomenil nov korak v programiranju našega cestnega omrežja. 
Naj povem, da sem tudi jaz naklonjen temu, da sprejmemo zakon o gradnji 
avto cest oziroma o modernizaciji cestnega prometa v naši republiki. Mislim, 
da bi zelo pogrešili, če ne bomo z zakonom uredili modernizacijo slovenskega 
cestnega križa. Zato sem proti temu, da sprejmemo- zakon o modernizaciji 
samo te ceste. Zgraditi moramo nove avtoceste in ne bi želel, da se bo izraz 
»modernizacija ceste« čez nekaj časa sprevrgel tako, kot je to predpis o taksah 
na avtomobile. Odkrito povejmo, kaj hočemo. Potem ne bo treba v materialu 
toliko obrazlagati o standardu te ceste. Želel bi, da bi več govorili o standardu 
našega cestnega posebno pa železniškega prometa. V materialih je rečeno, da 
kasnimo v razvoju prometa najmanj deset let. Vprašam se, kdo je odgovoren 
za takšno politiko. Mislim,, da odgovorni za tako politiko razvoja našega pro- 
meta lahko sebi pripišejo to negativnost. Če bi razmišljali o tem problemu, 
potem bi pripravili vso potrebno dokumentacijo, da bi v danem momentu, 
ko bi bila naša nacionalna skupnost in naše gospodarstvo sposobno, lahko začeli 
z gradnjo. 

Danes pa lahko ugotovimo, tako kot so nekateri tovariši že rekli, da so 
naše ceste, ki sem jih v zadnjih treh tednih precej prevozil, na najnižjem 
standardu, ki ga lahko še imamo. Mislim, da bodo potrebna ogromna sredstva, 
da bomo ceste dvignili na tisti nivo, ki ga terja naraščajoči promet. Nato bi 
hotel opozoriti na položaj, ki je nastal med železnico in cesto. Na televiziji 
lahko vidimo stalne reklame: potujte z železnico komfortno, udobno, hitro, 
varno in tako dalje. Vemo pa, da inšpekcijske službe ne dajo več voznega 
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dovoljenja za progo Grobeljno— Maribor. Menim, da se moramo resno ukvarjati 
z vprašanjem standarda našega prometa. 

Postavlja se vprašanje, ali je cesta Maribor—Celje sploh sposobna za težak 
tovorni promet ali za današnjo frekvenco turističnega prometa in kaj bi bilo, 
če bi ta cesta imela vsaj predpisani standard, potem bi se verjetno odvijal po 
njej še večji promet. Danes pa se mnogi turisti raje odločijo in potujejo prek 
Koroške in se prek Udine in Trsta peljejo na Koper. 

Ce pa bi ta cesta Maribor—Ljubljana imela določen standard, bi verjetno 
marsikdo po krajši poti potoval čez Maribor in Ljubljano'. Ni še dolgo tega, 
ko sem na tem mestu rekel, da se posamezni zavzemajo za svoje lokalne in- 
terese in zdi se mi, da se prav danes zopet gremo Notranjce, Dolenjce itd. Pri 
tem pa pozabljamo, da slovenski narod še ni presegel 2 milijona ljudi na tem 
prostoru in da hočemo biti velika nacija, ko lahko razpolaga in razpravlja ali 
bo na primer Bavarska imela avto cesto prej od Hesenske ali neke druge 
smeri. Mislim, da je Slovenija en sam prostor, ki je prometno zelo interesanten 
ne samo interesanten, saj povezuje zahod z vzhodom in sever z jugom. Za to> 
ni potrebna posebna študija. Zelo sem razočaran, ker imamo toliko študij o 
cestah, ki druga drugo pobijajo. Ugotovil sem, da Slovenci bolujemo na zbi- 
ranju študij in jih delamo po želji naročnikov. Ce nekdo želi, da prikažemo 
določen standard železnic, bomo tako študijo napravih. Ce želi nekdo, da 
bomo prikazali veliko udobnost avtobusnega prometa, bo zopet študija tej 
želji ugodila. Menim, da bi morale biti študije res preudarne in pa bolj realne 
in bi morale nakazovati ali potrjevati potrebe za programiranje cestnega in 
železniškega omrežja v Sloveniji. 

V razpravi je bilo večkrat postavljeno vprašanje, zakaj smo se odločili 
prav za cestna odseka Leveč—Hoče in Postojna—Razdrto. Menim, da nam 
manjka ocena, zakaj se odločamo za traso od Šentilja prek Ljubljane do 
Gorice, ker bi se potem lažje odločili, tudi za drugo traso od bodočega pod- 
korenskega tunela, za katerega smatram, da je nujno potreben pa do Bregane, 
z nadaljevanjem na Hrvaško. 

Ko smo določili ta dva odseka, menim, da nismo nikjer ugotovili ali se 
nismo upali napisati, da ne bomo mogli pobirati najemnino za avtocesto, ker 
je več kot pa cestnina, verjetno zato, ker bomo speljali močan tok prometa 
v zelo ozko grlo Ljubljane, kot prometno vozlišče, z druge strani pa bomo iz 
smeri Maribor napeljali močan tok prometa čez trojanske ovinke in klance. 
Tako bomo z visoko standardno cesto usmerili ogromen promet, na Trojane in 
v Ljubljano in se vprašam1, kako bomo reševali ti črni prometni točki. 

Drugo', kar me moti, to je trasa prek ljubljanskega barja. Mislim, da bi 
se iz zgodovine ljubljanskih mostiščarjev lahko mnogo naučili, pa bi traso 
presta'vili izven ljubljanskega barja. Tako bo odločitev prav gotovo zelo težka, 
saj bomo morah poseči daleč v zgodovino. 

V materialu, ki ga danes obravnavamo in iz ekspozeja, ki sem ga poslušal, 
nisem dobil odgovora na moje vprašanje, ah bomo avtocesto speljali h Gorici 
ali Trstu. V odgovoru je omenjena samo »pahljača«. Iz tega izraza ne vidim, 
kam bo usmerjena avtocesta. Glede na to, da bo luka Trst nek poseben status 
za potrebe zahodnoevropskega tržišča, zato mislim, da nimamo pravega odgo- 
vora na to vprašanje. Modernizacijo cestnega križa bomo morah reševati para- 
lelno z modernizacijo naše železnice in se moramo precizno izjasniti, zakaj bomo 
razvijali in modernizirali železnico in zakaj potrebujemo takšno cesto. Stri- 
njam se z ugotovitvijo', če bo tovorni promet na cesti naraščal, po železnici pa 
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upadal, bo kaj kmalu tudi taka štiripasovnica preozka. Na to vprašanje nam 
bo lahko odgovoril program dolgoročnega razvoja slovenskega gospodarstva, 
posebno pa tako imenovane infrastrukture, oziroma prometa kot celote. 

Priporočal bi, da bi zaradi jasnejše vsebine spremenili besedilo 3. člena, 
ki se sedaj glasi: »Pri določanju trase in pri izbiri elementov je treba — če 
se hoče ali pa ne — predložiti rešitve, ki so ekonomsko upravičene, pri določa- 
nju vrstnega reda odsekov ceste!, ki se modernizirajo, se morajo v prvi vrsti 
upoštevati prometna obremenitev posameznega odseka ter koristi, ki jih pri- 
naša cesta neposredno uporabnikom,« 

Predlagam, da se to besedilo spremeni tako, da se glasi: »Trasa in njeni 
elementi se določijo na podlagi tehnično, prometno in ekonomsko utemeljenih 
programov in osnov. Določanje vrstnega reda za gradnjo posameznih odsekov 
se izvrši na podlagi prometnih obremenitev, gostote prometa in tehničnega 
stanja sedanjega vozišča.« 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Marjan Dolenc, 
predstavnik inštituta za ekonomska raziskovanja. 

Marjan Dolenc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Predvsem moram povedati, da si štejem v čast, da lahko podam kot ekonomist 
in kot sodelavec inštituta za ekonomska raziskovanja pred tem visokim do- 
mom nekaj .misli o predvideni gradnji hitrih cest. Skušal se bom, čimbolj 
kratko, dotakniti vsaj treh skupin vprašanj. 

Podpiram razpravo tistih poslancev, ki so poudarili, da ta problem ne kaže 
obravnavati parcialno, pač pa v okviru celotne mreže slovenskega cestnega 
sistema. Torej ne parcialno reševati posamezne cestne odseke, ampak še pri 
današnji odločitvi izhaja iz širšega vidika. Vendar bi rad opozoril, da je na 
današnjem dnevnefti redu pod točko b) predlog odloka o finančnem programu 
za financiranje projektiranja novih cestnih odsekov v SR Sloveniji. K temu bi 
še dodal, da pristopamo k temu problemu že dalj časa z vidika celote, čeprav 
navidezno stvari drugače izgledajo. Mislim, da so podani za tak razvoj določeni 
objektivni pogoji. Podedovali smo neke metode in probleme, ki smo jih v pre- 
teklosti skušali reševati. Prometni problem se nam je zaostril na nekaterih 
cestnih odsekih in ko smo ga analizirali, smo spoznali, da moramo upoštevati 
širše vidike in tako smo končno prišli do problema cestne mreže kot celote. 
Mislim, da samo mreža predstavlja tisti objekt, iz katerega moramo izhajati 
tudi v bodoče. Predstavlja naj izhodišče za sestavo dolgoročnega programa, ki 
bi zajel osnovno mrežo hitrih oest ,in obenem, v čim, večji meri, tudi ostalo 
cestno omrežje. Za takšen program, ki bo temeljil na študiji cestnih prometnih 
tokov, je bila lani izdelana anketa. Tak program, ki bo upošteval stanje ob- 
stoječe sestavne mreže, ekonomske vidike in finančne zmogljivosti slovenske 
ekonomije, bo prav gotovo tisti okvir in izhodišče, ki bo zadovoljil upravičene 
zahteve današnjih razpravljalcev. 

Takšen program je že v pripravi in mislim, da bo pripravljen v letošnjem 
letu. Pripomba enega izmed razpravljalcev, da se nam v Sloveniji dogaja, 
da vsak naročnik v Sloveniji lahko najde svojega analitika, ki mu dokaže 
njegov prav, da se lahko naročijo rezultati ne pa analize, so po mojem, v 
precejšnji meri (neupravičene. Neupravičene so namreč zaradi tega, ker smo 
pravzaprav skoraj na vseh prometnih področjih v tako velikem zaostanku, da 
nam kakršna koli analiza takoj pokaže, da je napradek upravičen. To velja 
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za ceste in za železnico. Mislim, da to, samo po sebi, ni kontradiktorno1, dokler 
gre samo za parcialni pristop in dokler se takega pristopa zavedamo!. Prerastli 
pa bomo ta pristop tekom študija, ki je tudi v teku. Pri tem mislim predvsem 
na regionalni prostorski program Slovenije in na koncept dolgoročnega razvoja 
Slovenije. V tem okviru bo tudi študija cestne mreže oziroma postopne izgrad- 
nje hitrih cest prav gotovo najbolje vgrajena. 

Dovolite, da odgovorim na nekatere dileme, ki so se pojavile v razpravi. 
Predvsem na vprašanje, ali dvopasovna ali štiripasovna cesta na odseku Hoče— 
Leveč. Mislim, da je prava alternativa pravzaprav štiripasovna takoj, ali dva 
in dva pasova, oziroma postopna etapna gradnja hitre ceste na tem odseku. To 
govorim zaradi tega, ker smo napravili dovolj temeljite ekonomske raziskave. 
Obenem nam študij in prognoze prometa kažejo, da je upravičena gradnja 
štiripasovnica. To vprašanje je v današnji razpravi ostalo odprto in nerazčiščeno 
in je nanj že skušal odgovoriti inž. Cimolini. Jaz bi ga hotel samo še dopolniti. 
Proučevali smo odnos, stroškov, če gradimo štiripasovnico takoj, ali če gradimo 
etapno najprej dva pasova z objekti, in kasneje še dva pasova ceste. Najbrž 
ste že informirani, da je odnos stroškov, če takoj gradimo štiripasovnico, pri- 
bližno 100 °/o in če gradimo etapno, bodo znašali stroški za polovico ceste, tako 
da se cesta dejansko podraži na približno 123 do 130 poenov. Ekonomsko vpra- 
šanje je pravzaprav v tem razponu. Ce gradimo 4-pasovnico takoj, pri nekem 
manjšem prometu in vemo, da bomo morali čez nekaj časa graditi še 2 dodatna 
pasova, je z ekonomskega vidika bistveno vprašanje, kakšen bo časovni razpon 
od prve etape do druge etape. Če takoji gradimo 4-pasovnico, bomo imeli določen 
čas dva pasova slabo izkoriščena. Gre torej za neaktiviran kapital. Če pa etapno 
gradimo, bomo s tem povzročili večje stroške zaradi dvakrat organiziranega 
gradbišča, dalj časa motenega prometa in erozije, ki napravi določeno škodo na 
zemeljskih delih itd. 

Glede na prognoze prometa smo ugotovili za odsek Hoče—Leveč, katerega 
gradnja bi trajala približno 6 do 7 let, da je časovni razpon, v katerem bi morali, 
če hočemo dobro gospodariti, graditi naslednja dva odseka, tako kratek, da 
nam to z ekonomskega vidika narekuje takojšnjo gradnjo 4-pasovnice. Drugo 
vprašanje, ki je s tem povezano pa je, ali slovenska ekonomija finančno zmore 
tolikšna sredstva, da jih vloži v odsek Hoče—Leveč ah pa bomo morali zaradi 
finančnih omejitev graditi dražje. Mislim, da besedilo odloka upošteva to okol- 
nost in menim, da dopušča prav to možnost, ki jo terja naša gospodarska real- 
nost. Kolikor ne dobimo sredstev iz kreditov, se bomo morali verjetno odločiti 
za rešitve, ki so ekonomsko manj upravičene in finančno zahtevnejše. 

V zvezi s pripombami moram izjaviti, kot dolgotrajen raziskovalec-eko- 
nomist, da ne vidim nekih nasprotij v tem, da so poslanci z Gorenjske navajali 
študije našega inštituta o prometnih obremenitvah po raznih odsekih in s temi 
prometnimi obremenitvami glede na število vozil na posameznih odsekih do- 
kazovali upravičenost drugačne razporeditve investicijskih sredstev. Mislim, da 
so uporabili študijo, ki je v redu. Strinjam se in si štejem v čast, da so ooenili 
ta material IER kot objektiven in temeljit. Vendar menim, da so pri uporabi 
tega materiala napravili spodrsljaj oziroma površnost, ki bi jo rad komentiral. 
Namreč, gre za odločitvi, kam alocirati zelo velika sredstva v višini milijon 
dolarjev 12 500 000 dinarjev za 1 km ceste, kar predstavlja za vsako ekonomijo 
in ne samo našo, veliko obremenitev. Razumljivo je, da je treba skrbno in 
tehtno odločati, vendar pa se mi zdi, da razglabljanje samo na osnovi števila 
vozil, ki se pretakajo po nekem odseku, predstavlja parcialen pristop in vodi 
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do napačnih zaključkov zaradi tega, ker ne upošteva stanja na obstoječi cesti. 
Diskutanti z Gorenjske so seriozno obravnavali ta problem, vendar mislim, 
da je treba nekatera vprašanja dopolniti. Predvsem bi poudaril, da so prometne 
razmere na odseku Postojna—Vrhnika, pri tem mislim zlasti tako imenovane 
»planinske ride^< in prometne razmere na odseku Hoče—Leveč, glede na cestni 
križ in na relativno obremenjenost, zelo slabe. Zato smo za ta dva odseka dobili 
naročilo — poudarjam za ta dva odseka — in napravih izračune, pri katerih 
smo upoštevali prometno prognozo, obseg investicijskih stroškov in stanje ob- 
stoječe ceste. Ti izračuni nam kažejo, da sta ta dva odseka upravičeno prišla 
v prvi izbor in je ekonomsko upravičeno, da jih vključimo kot prvo etapo 
v izgradnji slovenskega omrežja hitrih cest. 

Verjetno obstojajo na drugih odsekih večji prometni tokovi, in če bi upo- 
števali samo prometne tokove, potem ta predlog ni utemeljen. Vendar, če 
upoštevamo tudi druge vidike, menim, da je ta prva etapa izgradnje cestnih 
odsekov tudi ekonomsko upravičena. 

Mislim, da bo študij cestnega omrežja, ki bo predložen v obravnavanje 
temu domu, lahko dopolnjen, nimam pa bojazni, da bi ovrgel te naše za- 
ključke. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Radoslav Jonak. 

Radoslav Jonjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Zelo težko, zelo težko sem se odločil za svojo razpravo po tej točki 
dnevnega reda, ker so se me, zaradi nekaterih predgovornikov polastili občutki 
raznih kompleksov, ignorance in nedejavnosti in to zaradi tega, ker se ne 
čutim tako usposobljenega in mi je žal, da sem oškodovan za to možnost, da 
bi tako kvalificirano, verificirano in meritorno razpravljal o določenih tehnič- 
nih in drugih strokovnih vprašanjih, normativih in tako dalje, kot lahko 
nekateri razpravljajo in se zelo težko vključujejo v strokovno diskusijo; drugič, 
zaradi spoznanja, da dokaj brezplodno zapravljam svoj čas;, ki ga preživim v 
avtomobilu na cesti, ker ne štejem avtomobilov v cestnem prometu. Če bi vsaj 
en dan v svojem življenju prešteval avtomobile, bi verjetno danes razpolagal 
vsaj s tem argumentom; in tretjič, imam izredno slab občutek, ker sem na 
koncu svojega mandata spregledal, na srečo le spregledal, da sem izredno slab 
poslanec, ker se iz svoje volilne enote nisem mogel spomniti nobene ceste, ki 
bi jo morali na vsak način, nujno in neobhodno vključiti v program moder- 
nizacije. 

Delim svojo zaskrbljenost — to pa mislim resno — s tistimi, ki izražajo 
bojazen zaradi velikih finančnih obremenitev v zvezi s temi projekti," kolikor 
jih bomo realizirali. Mislim, da ni slučaj, da je nekdo v avli malo prej rekel: 
»Težko je malemu narodu, ko se odloča o velikih stvareh!« Menim, da bi iz 
tega lahko potegnili logični zaključek, da iz svoje majhnosti in ozkosti najbrž 
ne bomo nikoli prišli, če ne bomo odločali o velikih stvareh na določenem 
višjem nivoju enotni brez toliko primesi v globalnih odločitvah, ki izražajo 
številne lokalne tendence, želje in potrebe. Menim, da bi v razpravi morali 
odločati predvsem o družbeno-političnih odločitvah in da bi morali pri tem 
v delu skupščine jasno ločiti, kaj je strokovno izvršilna odločitev in kaj je 
politična odločitev. Verjetno s tem, ko vedno spodbijamo — zato danes to ni 
prvi primer — določene strokovne argumente, prevzamemo nase tudi strokovno 
odgovornost za določene stvari. Za tako stvar nikoli ne najdemo, ker hočemo 
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na vsak način Vključevati svoja politična, stališča in tendence z določenimi 
strokovnimi argumenti. Vem, da danes razpravljamo o osnutku zakona in da 
bo možno v nadaljnjih razpravah povedati to, kar je prav in pošteno. Pred 
dokončno odločitvijo bomo lahko ponovno- vsi tisti, ki smo za ta predlog — 
jaz se opredeljujem z:a osnutek zakona — in tisti, ki so proti, konfrontirali raz- 
lična stališča, morda tudi na določene neofitialne načine in da, gremo smelo, 
v to dejansko veliko, zaskrbljujoče, vendar nujno potrebno odločitev, kateri 
se ne moremo izogniti. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa tovariš Jonak. Besedo ima 
tovariš Franc Puhar. 

Franc Puhar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Dolžan sem povedati kot predsednik sekcije gorenjskih poslancev, da smo imeli 
13. januarja širši posvet poslanci republiškega in gospodarskega zbora, pred- 
sedniki občinskih skupščin Gorenjske, predsedniki občinskih konferenc Socia- 
listične zveze in predstavniki cestnega podjetja. Na tem posvetovanju smo 
razpravljali o gradnji ceste Šentilj—Gorica in o celotni cestni problematiki, o 
izgradnji in vzdrževanju cest itd. Na tem posvetu so bili navzoči najbolj odgo- 
vorni predstavniki izvršnega sveta in. cestnega sklada Slovenije. Tako so bili 
ti že takrat neposredno seznanjeni z našimi stališči, pripombami in sugestijami. 
Danes nimam namena ponavljati že izrečene misli in vrsto pripomb, ki so jih 
omenjali posamezni poslanci v razpravi dopoldan, oziroma še pred odmorom. 
Vendar sem dolžan nekatere stvari glede na to razpravo na našem področju 
in na nekatera svoja gledanja na to vprašanje še posebej poudariti. Danes so 
bile nekolikokrat podkrepljene utemeljitve, zakaj naj se sprejme zakon o 
cestnem križu, kar je predmet predlaganega amandmaja. Nesprejemljivo je, 
vsaj jaz smatram še vedno tako in me nihče ni prepričal, da s tem zakonom 
uveljavljamo le cesto Šentilj—Gorica. Tako menim, kar je bilo tudi predlagano, 
za nesprejemljivo, da danes odpiram vprašanje o hitrih cestih v Sloveniji, ker 
nas bi to zapeljalo, predvsem pa zaradi novo porajajočih tendenc v časovno 
dolgotrajne razprave in ne bi imeli niti »križa« in niti ne bi več jasno vedeli, 
kaj spada v hitre ceste in kaj ne in kaj pojmujemo za osrednje ožilje cest v 
Sloveniji. V to kategorijo cest bi lahko uvrstili marsikatero cesto, ki danes in 
tudi v bodoče ne bo spadala med te ceste. Sprejetje zakona o cestnem križu 
v bistvu me zapira, pač pa odpira širše možnosti, da bo skupščina ob upošte- 
vanju najbolj racionalnih rešitev s posameznimi odloki odločala o vrstem redu 
gradenj posameznih odsekov. Morda nas je v tej situaciji vse skupaj malo strah 
pred tako veliko nalogo izgradnje cestne mreže, ker v preteklih 23 letih v novo 
gradnjo dejansko nismo ničesar vlagali. Tudi mene je nekoliko strah, če realno 
ocenim materialne moči našega gospodarstva in proračunov, ki jih vsi dobro 
poznamo, ker nisem več mladoleten ali zaletav ali pa, ker nisem iz nekih dru- 
gih motivov nameroma tak, da želim nekaj izpeljati, pa čeprav ne bom nosil 
neposredne odgovornosti za izvedbo oziroma dokončanje te investicije. Vedeti 
je treba, da izgradnja ne bo končana do leta 1973, niti ne do 1975, ampak da 
pomeni odločitev o štiripasovni cesti Šentilj—Gorica za najmanj 10 ali več let 
zaporo investicij na vseh ostalih cestah v Sloveniji. Ce za vzdrževanje cest,, 
na kar so bile iznesene določene pripombe, ne bomo čvrsto preprečili prelivanja 
sredstev iz enega na drug namen, bomo ta sredstva zelo osiromašili. 
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Sicer v tem primeru ni take bojazni, če. hočem biti zloben, kot pri 
EKK Velenje, ker, karkoli že vložimo v cestno mrežo, bo slej ko prej, če ne 
danes pa čez nekaj let, ko bo promet narasel, koristno uporabljeno'. Ko sem bil 
še majhen dečko, smo otroci po cele ure v Kranju čakali na kakšen kamion, 
da smo ga lahko s kamenjen obsuli. V tistem času, mislim, da leta 1936 so 
gradili betonsko cesto Kranj—Ljubljana—Naklo, ki še danes služi prometu. 
Torej po 20 letih je šele zaživela, danes pa je odslužila. Racionalnost naložb je 
tudi v tem primeru na dlani. Tega dejstva verjetno ne moremo ignorirati, 
temveč, v času, ko smo in verjetno še bomo v stiski za sredstva, je treba to 
dejstvo predvsem upoštevati. Zato ni vseeno, kje je cesta štiri- in kje dvopa- 
sovna, kdaj naj dvopasovnica postane štiripasovna. Tovariš Dolenc je o tem 
vprašanju ravnokar govoril. Mislim, da je potrdil našo zamisel in naš dvom, 
da vprašanje o dvo- ali štiripasovni cesti ni razčiščeno. Teoretično verjetno po- 
trebujemo takoj štiripasovnico, če pri tem upoštevamo čas gradnje. Ce pa 
upoštevamo, da imamo danes v Sloveniji ceste, ki nosijo naslov prvega reda, ki 
zia promet sploh ne bi smele biti več odprte, pa to dokazuje, da je spričo finanč- 
nih razmer čas izgradnje med dvo- in štiripasovno cesto lahko zelo raztegljiv. 
Po tej računici bo trajalo vlaganje kapitala pet let, spričo sile razmer pa lahko 
tudi 10 let. 

O tem so izrazili svoje pomisleke poslanci na našem posvetu v Kranju in 
v današnji razpravi kot na primer inž. Papič, tovariš Zalokar in drugi. Mislim, 
da za mednarodno banko za obnovo in razvoj niso tako pomembni parametri 
pač pa zakon, s katerim se republika Slovenija odloča za gradnjo takih ali 
drugačnih avto cest v Sloveniji. Lahko računamo s tem, da pride komisija 
mednarodne banke ponovno v Slovenijo in da ta akt danes ni zaključen, ampak 
bodo še dane možnosti, da se bodo aranžmaji z mednarodno banko za obnovo 
in razvoj nadaljevali tudi za bodoča leta. Kot sem informiran bo prišla komi- 
sija te banke proti koncu leta ponovno,v Slovenijo. Kar poglejmo, v Jugoslaviji 
kandidira na ta prvi natečaj za kredit sedem cest: slovenska varianta, cesta 
Zagreb—Karlovac, Beograd-Novi Sad, Sarajevo—Zenica, Niš—Priština—Peč, 
Bar—Ulcinj in končno Skopje—Gostivar—Ohrid—Bitolja—grška meja. Prepričan 
sem, da vse te ceste niso štiripasovne, ampak so zelo različne. 

Tovarišice in tovariši poslanci. Zavedajmo se, da bomo za razliko od neka- 
terih naštetih primerov to gradnjo v celoti .prevzeli na svoja pleča, z. vsemi 
stroški in bremeni in jo odplačevali s pomočjo ne posebno ugodnega tujega 
kredita. Ker prevzemamo na sebe vse breme, se moramo pri odločitvi tembolj 
resno tega zavedati. Nihče nam ne bo ničesar poklonil. Vse bo plačal naš občan 
oziroma naše gospodarstvo. Najmanj želim, da bi nam predlagateljem teh 
amandmajev kdo očital, da rušimo napore izvršnega sveta in cestnega sklada 
Slovenije. Najmanj. Pozdravljam te napore. Menim, če bi že prej prišli v 
skupščino, tem bolje bi bilo. Vendar ne bi želel, da bi kdo zaradi tega očital, 
da smo drobtinarji, da zaradi lokalističnih interesov raje izgubimo vse prilož- 
nosti, kar sem že slišal danes v avli, vendar izrečeno v taki obliki, da pred 
tem forumom ne morem ponoviti. Ne, odločno ne. Če bo predlagatelj v tretji 
fazi postopka upošteval vse tehtne pripombe in dokazal stvari katere danes še 
ni uspel, lahko pričakujemo, da bo v predlogu zakona in v odlokih zmagal 
realizem in ne bo vprašanje, da skupščina ne bi soglašala s takim programom. 

V celoti se strinjam z besedami, ki jih je povedal ob zaključku svojega 
ekspozeja član izvršnega sveta tovariš Vadnjal, o racionalnem vključevanju 
Slovenije v mednarodno cestno prometne tokove. Ne strinjam pa se, da dane 
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mednarodne tokove, ki pritiskajo na nas, katerih prednost je že sedaj vpraš- 
ljiva, racionalno ne upoštevamo in pri teh ne uveljavljamo tistih variant. Izmi- 
kamo se odgovoru, kako in kdaj bodo rešeni ostali deli cestnega križa, ki se 
spajajo s temi mednarodnimi tako interesiantnimi tokovi. 

»Zato smatram, da bi bila razprava o cestnem križu bolj primerna, ker ta 
predlog zakona ne rešuje v celoti problema modernizacije, to pa pomeni, da 
lahko naredimo križ čez del cestnega križa, mislim, na gorenjski del. 

Kaže, da imamo enotna stališča glede na izgradnjo štiripasovnice Vrh- 
nika—Postojna in celo odsek Vrhnika—Razdrto, ki je bil vključen v projekt šele 
po pripombi strokovnjakov mednarodne banke za obnovo in razvoj. Smatram, 
da mora biti štiripasovnica od Ljubljane do Razdrtega, ker se na tem odseku 
združuje promet, ki priteka iz treh delov križa gorenjske, štajerske in hrvatske 
smeri in se v Razdrtem zopet razdeli na štiri smeri. Cesta Šentilj—Ljubljana 
je prav gotovo potrebna in nihče od nas tega ne zanika. Če bi bila že zgrajena, 
bi bilo mogoče že kasno. Vendar je treba vedeti, kaj pomeni in kakšna naj 
bo. Tovariš Markič je točno povedal, cesta povezuje srednjo, oziroma še bolje 
vzhodno Evropo z jugom. Se večji pa je morda njen ekonomski pomen kot 
nujna povezava med Štajersko, Ljubljano in morjem. Mislim, da je drugi ele- 
ment zelo tehten in ga je tudi treba upoštevati. Obenem pa naj povem, da 
cesta Korensko sedlo—Ljubljana—morje pomeni pomembno turistično cesto 
zlasti še, ker teče skozi do neke mere industrijsko razvito področje, ki povezuje 
Skandinavijo in celotno zahodno Evropo zlasti prek Miinchna, Salzburga, 
Beljaka in nato prek Ljubljane na morje. Naš amandma na osnutku zakona 
ne zadržuje začetka gradnje ceste Šentilj—Gorica. Tega amandma ne vsebuje. 
Amandma teži za tem, da v bližnji prihodnosti vključimo v program tudi 
predor Koren, katerega izgradnjo bi sicer odložili tudi za 10 in 15 let. 

Gorenjsko cesto marsikdo pozna. Odseka Jeprca—Kranj in Naklo—Podvin, 
kar znese skupaj 20 km, sta bila zgrajena prvi odsek v letih 1936 do 1938, drugi 
odsek, ki znaša ca. šest kilometrov pa pred nekaj leti. Kolikor poznam sloven- 
ske ceste, je to najslabša cesta prvega reda v Sloveniji. Kljub temu še uvrščamo 
cesto v I. red, čeprav na nekaterih odsekih zaostaja cesta po kvaliteti za novo 
zgrajenimi cestami II. in III. reda. Slišal sem pripombo tovariša Majeriča, ki 
jo bom tudi povedal. Ukinili smo železnico severno od Jesenic. Cesta od Jesenic 
dalje je taka, da je omejen ves tovorni promet nad 3 tone. Železarna Jesenice 
pošilja svoje blago s tovornjaki čez Trbiž v Avstrijo, čeprav bi želela voziti 
čez mejo z vozili z 10 tonami ali celo več. 

Kljub takim razmeram, v kakršnih je ta cesta in spričo razmer in možnosti, 
kakršne so in spričo odločitve, da bomo gradili cesto Šentilj—Gorica, smo zado- 
voljni, če ta del ceste gorenjskega krila postopno samo rekonstruiramo, kar 
mi je bilo obljubljeno že pred mesecem in pol v odgovoru na moje poslansko 
vprašanje. Trenutno ne želimo ničesar več, ker vemo, da tudi ta sredstva, ki 
so vložena v večja ali manjša popravila obstoječih cest, niso vržena proč. Te 
ceste bodo ostale, čeprav se bodo gradile hitre ceste, kot bodo ostale vse ostale 
ceste, ker potekajo skozi naselja, zaradi lokalnega prometa in zaradi velike 
dnevne migracije ljudi, mislim prevoza delavcev v tovarne, otrok v šole itd. 
Želimo pa, da ne odlagamo več s projektiranjem te ceste kot se je odlašalo 
doslej in da končno določimo trase in elemente, kakšna naj bo ta cesta v per- 
spektivi. 

V dopoldanski razpravi je bilo rečeno, da je avto cesta Graz—Dunaj šele 
pravno-planska zasnova, »turska« cesta pa je objdkt, ki se gradi in bo končan 
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čez deset let, kot je danes dopoldan izjavil tovariš Cimolini, čeprav ne dvomim, 
da ne bi on razpolagal z boljšimi podatki kot jaz. Tovariš Zalokar je omenil 
»Kleine Zeitung« z dne 6. 12. 1958, ki pišejo na prvi strani z debelimi črkami: 
»Izjava ministra dr. Kozcine 1974 — odprt promet na turski cesti«, kar pomeni 
do Beljaka. Rad imam resnične podatke. Vedno sem bil prepričan, da se v tako 
visokem domu drugih ne more iznašati. Zato se vprašam,, ali nam je vseeno, če 
se bo celotni val zahodnega turizma usmeril na desno, prek Italije ali pa bo 
del tega, ki je lahko nesluteno velik, usmeril prek Gorenjske in Ljubljane 
dalje na vzhod ali na naš Jadran. Upam., da bodo ljudje na odgovornih in 
odločujočih položajih to presodili in se ne bodo izogibali tem dejstvom, ampak 
bodo iskali vse možnosti, da bi po otvoritvi turske ceste imeli ne le projekt, 
ampak gotov predor Koren, ker bi s tem pokazali pripravljenost na povezavo 
tako interesantne turistične poti z zahoda v Jugoslavijo. Saj že vrsto let vla- 
gamo milijardna sredstva v turistične objekte, v pogorskem oziroma kontinen- 
talnem ali pa celotnem jadranskem področju. 

Ker naši amandmaji danes še ne pridejo v poštev, da bi o njih glasovali, 
temveč šele v tretji fazi obravnave, ostanejo pa vloženi, želim, da danes pod- 
prete naša stališča tako, kot sem jih jaz in kot so jih ostali diskutanti iznašah. 
Zato predlagam, da se naj oblikujejo kot sklepi današnjega zasedanja in naj 
bi bili neka smer, oziroma oblika vplivanja na sestavljalca končnih predlogov, 
zadevnega zakona in odlokov. 

Dovolite mi še eno pripombo, ki je bila prav tako izražena, kot precej ostra 
kritika na našem posvetovanju, in sicer vprašanje vzdrževanja cest. V razpravi 
v odborih je bil že pred meseci izražen pomislek glede organizacijskih vpra- 
šanj. Verjetno se niti ne zavedamo, kakšna investicija je to in kakšne težave 
bo prinesla, ker imamo zelo malo izkušenj na tem področju, tako glede kadrov, 
mehanizacije, delovne sile itd. Zato je vprašljivo ali je prav, da je služba za 
vzdrževanje cest združena z novogradnjo ceste. Ta pomislek je bil izražen tudi 
s strani banke, zlasti glede možnega prelivanja sredstev namenjenih za vzdrže- 
vanje in za investicije, ki je lahko trajno prisotno, ne glede na ločene žiro 
račune. Te oblike in načina dela pozna vsak, kdor je s tem imel kdaj opraviti. 
Gre tudi za drugo vprašanje, ki je bilo že postavljeno enkrat v tej skupščini 
in ga ponovno postavljamo in zasluži, da ga ponovno obravnavamo. Menim, da 
bo ta organizacija, kakorkoli bo že organizirana, verjetno imela tako v strokov- 
nem in v vseh drugih vidikih čez glavo dela in bo deležna pri tem precej kritike 
tako glede gradnje avto ceste in glede vzdrževanja cest I. in II. reda. Nesmi- 
selno je, da združujemo te naloge v organizaciji, ki ji nalagamo eno od največjih 
nacionalnih investicij po vojni na področju infrastrukture in da se ta služba 
bavi tudi s cestami III. reda, ki so bile nekdaj že v pristojnosti občinskih skup- 
ščin. Neki predsednik občinske skupščine mi je rekel, če že ne zaradi drugega 
potem je treba to urediti že zato, da bodo občani pravega zmerjali zaradi slabe 
ceste, ker sedaj zmerjajo občino, namesto da bi cestni sklad SR Slovenije. 
Mislim, da je ta predlog utemeljen in pomeni določeno razbremenitev cestnega 
sklada, ki bo imel dosti težav z izgradnjo cest in z vzdrževanjem cest I. in 
II. reda. Zato je treba ceste III. reda, kot nepomembne za republiko prenesti 
nazaj v pristojnost občine, ki naj bodo odgovorne za vzdrževanje teh cest. 
Občina lahko pri tem povezuje več občanov in prebivalcev na svojem območju. 
Obenem bo tudi dana neka garancija, da v dobi velikega investiranja v ceste 
I. in II. reda ne bi ceste III. reda povsem propadle. 
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Podpredsednik Marija Mesaric: Besedo ima tovarišica Ela Ulrih. 

Ela Ulrih: K razpravi se prijavljam predvsem kot dolgoletna družbena 
delavka in bom dala svoj prispevek tudi v tem smislu, saj se ne morem spu- 
ščati v strokovne razprave. Rada bi izrazila svoje nezadovoljstvo nad tem, da 
so nam dani danes za isto odločitev najrazličnejši podatki. Ne morem sprejeti 
vsiljenih podatkov, ki se vnašajo pri stranskih vratih, ki diskvalificirajo uradno 
predložene podatke, in povzročajo določeno dezinformacijo in dvom ali so 
podatki, ki so nam bili od predlagatelja uradno predloženi, točni ali ne. Prav 
bi bilo, da diskutant, ki naknadno predloži nove podatke, direktno napade 
podatke predlagatelja in jih skuša Ovreči, ne pa tako, da imamo hkrati dva 
podatka in da poslanci ne vemo, kateremu od predloženih podatkov naj ver- 
jamemo. To vliva določeno nezaupanje in ne vem, če so ti nameni vselej dobro- 
namerni. 

Rekla sem že, da bi o problemu rada razpravljala predvsem z družbeno- 
političnega vidika. Menim, da osnutek zakona o izgradnji te ceste pomeni repu- 
bliško oziroma slovensko investicijo, in bi se morali na tej slovenski investiciji 
zedinitai in poiskati vse argumente, ki govorijo za in proti njej, ne pa, da jo 
napadamo z nekimi bolj ali manj lokalnimi interesi. Če je bil elaborat v celoti, 
tak kot je predložen, poslan mednarodni bančni komisiji in ta ni imela pripomb 
na dokumentacijo, če je bil ta elaborat predložen zveznemu izvršnemu svetu, in 
tudi ta ni podvomil v podatke, potem ne vem, kako smo prav mi poklicani, da 
projekt na vsej črti tako diskvalificiramo. Človek se pač ne more iznebiti vtisa, 
da gre za lokalne interese, ki bi jih posamezne regije hotele priključiti s tem 
pa seveda zmanjšati obseg enotne slovenske investicije. Tudi jaz bi se morala 
sklicevati na. dogovor, ki je bil dosežen med poslanci Štajerske, med predsed- 
niki občinskih skupščin štajerske regije tudi med odgovornimi nosilci drugih 
družbenih institucij, pa tega nisem naredila in nisem niti nameravala narediti. 
Ker izgleda, da moramo privleči vse argumente na plan, bom to tudi napravila. 
Tudi mi smo se dogovarjali, da je treba podpreti to slovensko investicijo. Ven- 
dar smo se dogovarjali predvsem iz razloga, da se ne bi vsaka od občin na 
Štajerskem zavzemala za svoje lokalne interese. Mislim, da so se vsa področja 
Prekmurja, Slovenskih goric in področje Koroške- s predloženo investicijo soli- 
darizirala, čeprav posamezna od teh področij nimajo neposredno ne vem kako 
velikih koristi od izgradnje oeste. Vendar gre v prvi vrsti za to, da povežemo 
slovenski prostor. Čeprav so zame zelo mikavne primerjave s sosednjimi deže- 
lami, glede priključkov na mednarodne hitre ceste, pa vendarle menim, da je 
bolj kot to pomembno, da bi se naš slovenski prostor zedinil in da mu omogo- 
čimo enotno slovensko ekonomiko. Ni nam neznano, da se že sedaj dobršen 
del gospodarstva na Štajerskem povezuje s sosednjo Hrvatsko, da se razni 
ekonomski tokovi odvijajo v smeri Hrvatske in to zaradi bližine in zaradi boljše 
ceste, kakor je na to stran. Ce hočemo doseči- popolno ekonomsko politično in 
kulturno integracijo, mislim, da nam je v prvi vrsti potrebna sodobna cesta, 
takšna kot jo predvideva projekt. Nastop strokovnjakov v tem domu, ki so 
govorili-tudi v imenu svojih institucij, mi vendarle garantira, da so prevzeli 
del odgovornosti za tako investicijo. Ko tehtamo politično odločitev, najbrž ne 
bi smeli razvrednotiti njihove odgovornosti in pripravljenosti, da zagovarjajo 
podatke in govorijo v prid predlagani odločitvi. 

Mimogrede naj povem moje mišljenje o cestnem križu. Imam občutek, da 
je zahteva po uzakonitvi cestnega križa fasada za napad proti izgradnji prve 
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etape cestnega križa. Ne vem,.če je razlog za to samo v bojazni, da se bomo 
zainvestirali. Kakor sem jaz razumela ta nastop, gre le za to, da bi ovrgli izgrad- 
njo 4-pasovne ceste Hoče—Leveč in za ta prihranek, ki bi ga dala dvopasovnica 
na tem odseku, vključili v zakon gorenjski krak. Ce je tako, potem je bojazen 
pred velikim bremenom, ki si ga slovenski narod nalaga, malce »za lase pri- 
vlečena«. Zlasti še, ker strokovnjaki pravijo, da je lahko prihranek v postopni 
izgradnji 4-pasovne ceste zelo majhen, ah pa celo fiktiven. 

Ce nam resnično gre za to, da se ne Zainvestiramo, da ne zajemamo večjega 
zalogaja, kot smo ga sposobni prebaviti, potem menim, da je bolj smotrno 
govoriti o eventualni izgradnji krajših odsekov, kakor so predlagani s projek- 
tom. Ce toliko kilometrov ne zmoremo, zgradimo1 manj kilometrov, te pa zgra- 
dimo tako, kakor nam ekonomske in tehnične analize najbolje kažejo. 

Se enkrat bi rekla, da Slovenci, kakor smo majhni, vendarle nismo zaradi 
mednarodnih interesov. V prvi vrsti poskušajmo pokriti naš lastni interes in 
ta naš interes je prav gotovo integracija. Dezintegracija ni nevarna za nobeno 
drugo področje Slovenije ali vsaj za nobeno tako močno*, kakor je prav štajerski 
predel. Ta regija se že nekaj časa np razvija skladno z drugimi področji Slove- 
nije in če jo bomo zdaj prikrajšali še pri izgradnji ceste, se bojim, da bomo 
še manj učinkovito lahko reševali nešteta vprašanja, ki nam jih bodo iz dneva 
v dan navrgla tako imenovana nerazvita področja. 

Danes so nekateri govorniki že opozorili na to, da je cesta pogoj gospo- 
darstva in obratno, da sta ti dve stvari medsebojno povezani in ena od druge 
odvisni. 

Dovolite mi še eno pripombo. Ce je res, da se južni krak te ceste na Pri- 
morskem razširi v pahljačo, se bojim, da se bo to res zgodilo. Ni nam povsem 
jasno in bi bilo dobro, če nam bo kdo od diskutantov, predvsem pa predlagatelj 
pojasnil, zakaj ta južni krak ceste zavije proti Gorici in. ne proti Kopru, kjer 
smo zgradili sodobno luko, ki smo jo povezali z železnico. Menim, da bi morale 
biti v tej smeri kar [najbolj razvite vse zveze, če hočemo, da bo ta luka zaživela 
poln razmah, kakor smo ga predvidevali. Hvala lepa. i 

Podpredsednik Marija Mesarič: Besedo ima tovariš inž. Rudolf 
Cimolini, predstavnik cestnega sklada SRS, ki bo dal pojasnilo v zvezi s tur- 
sko cesto. 

Inž. Rudolf Cimolini : Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tova- 
riši poslanci. Oprostite, da vas nadlegujem s pojasnilom k razpravi poslanca 
Franci Puharja. Beseda je tekla o roku izgradnje turške avto ceste. Dopoldne 
sem izrazil mnenje, da je pričakovati oziroma vemo za oceno, da bo zgrajena 
kompletna turska cesta v ddlžini 185 km v ca. 10 letih. To sem trdil na podlagi 
akta izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, s katerim razpolagamo, in ki v 
svojem citatu pravi med drugim tole: »Predsednik Kavčič je govoril, da je ta 
projekt turske avtoceste za nas izredno zanimiv in privlačen ter da pri načrto- 
vanju bodočega omrežja hitrih cest računamo tudi s to komunikacijo in razmiš- 
ljamo o tem, da bo treba zvrtati predor skozi Karavanke. Na naše vprašanje, 
kdaj realno računajo, da bo avtrijski del ceste zgrajen, je dejal: da vsekakor 
ne prej kot v 8 letih.« Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala lepa, Za besedo je prosil 
tovariš Franci Kolar. 



56 Republiški zbor 

Franci Kolar: Tovarišica predsednik, spoštovane tovarišice poslanke 
in tovariši poslanci. Povedal sem že svoje mnenje o predvideni izgradnji neka- 
terih odsekov hitrih oziroma avto cest v Sloveniji. Zdaj ko je mnogo dokumen- 
tacije pred nami in ko lahko že veliko bolj konkretno govorimo o vseh ekonom- 
sko-političnih, finančnih in tehničnih vprašanjih, se bojim posebno dvojega. 
Prvič, da smo še vedno v določeni nevarnosti, da pridemo z našo odločitvijo v 
zamudo, čeprav se seveda popolnoma strinjam, da je odločitev o izgradnji cest 
najpomembnejša odločitev s področja izgradnje infrastrukture. Mislim pa, da se 
za nobeno drugo odločitev ni mudilo tako, kakor se prav za to cesto. Drugič, 
osebno se bojim, da bi slabo ravnah, če se ne bi odločili za kar najvišji standard 
cest, ki bodo potekale na slovenskem ozemlju in, ki tvorijo bodoči tako ime- 
novani slovenski »cestni križ« ter naj povezujejo vsa najpomembnejša območja 
Slovenije in nas hkrati vključujejo v najpomembnejše mednarodne tokove v 
tem predelu Evrope. Prav s tega stališča podpiram predloge oziroma osnutke 
aktov, o katerih danes razpravljamo in se bom ob vsakokratni razpravi izjasnil 
zanje. 

Ko sem razmišljal o tem, ali naj bodo v zakonu vneseni vsi odseki celotnega 
cestnega križa, sem mnenja, da tokrat tega ne bi mogli storiti iz enostavnega 
razloga, ker celotni slovenski cestni križ, po mojem prepričanju, spada bolj v 
akt o srednjem, zlasti pa o dolgoročnem razvoju Slovenije. Izhajam s stališča, 
da predlagani osnutki aktov pomenijo rešitev za posamezne cestne odseke, po 
že kolikor toliko jasno izoblikovanih stališčih o gospodarskih tokovih, ki po 
naravnih in drugih, več ali manj danih dejstvih in pomembnih okoliščinah 
vplivajo in nujno morajo vplivati na naše odločitve. Ker pa danes še ne razpo^ 
lagamo z vsemi študijami glede cestnega križa, kot je bilo to tudi v ekspozeju 
rečeno, se strinjam s predlagatelji in menim, da je zaenkrat boljše sprejeti 
ta zakon, hkrati pa tudi odlok o finančnem programu za financiranje projekti- 
ranja novih cestnih odsekov. Imamo pa že zagotovilo, da načrti za ostale cestne 
odseke ne bodo ostali samo pri zamisli, temveč da bodo postali sestavni del 
stvarnih akcij. 

Dovolite mi prosim, da opozorim še na problem prometa kot gospodarske 
panoge, ki po mojem mnenju z ekonomskega vidika ni dovolj proučen in je 
morda v gradivu premalo obdelan. Promet ima še celo bolj kot turizem in neka- 
tere druge panoge slovenskega gospodarstva nedvomno velike komparativne 
prednosti. Ne bi hotel zadrževati zbora z navajanjem najrazličnejših argumen- 
tov iz preteklosti in iz sedanjih nacionalnih in mednarodnih ekonomskih razmer. 
Toda promet ni mogoč brez ustreznega in sodobnega cestnega in železniškega 
prometnega ožilja in drugih magistra!. Tudi to je še en razlog, ki govori za 
odločitev, kot je v osnutkih predlagana. V današnji razpravi še zdaleč niso 
naštete vse blagodejne posledice te odločitve, zlasti pozitivne posledice izgradnje 
teh dveh prvih odsekov avto ceste v Sloveniji in kasnejše izgradnje celotnega 
cestnega križa še z nekaterimi drugimi odseki, kot na primer odseki med Ško- 
fijami in Koprom, oziroma Seoovljami in podobno. Po mojem mnenju bo ta 
naložba bolj kot katera koli druga velika naložba blagodejno vplivala na razvoj 
gospodarstva in vrsto drugih družbenih dejavnosti. Mislim, da pozabljamo, da 
se bodo sredstva, ki jih bomo vložili v ta objekt, zelo hitro obračala. Zmotno bi 
bilo misliti, da bodo ta sredstva zacementirana v asfalt, beton, mostove itd. S 
tem se ne bo poživela samo gradbena dejavnost in vse dejavnosti, ki spremljajo 
gradnjo, ampak tudi vrsta drugih dejavnosti. Toliko o neposrednih posledicah 
same gradnje. Nekoliko se Čudim skeptikom. Pred meseci smo bili predvsem 
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zaskrbljeni ali bomo ali ne bomo uspeli zagotoviti ustrezna finančna sredstva. 
Danes pa menim, da je že dejstvo, da dejansko že razpolagamo Z mednarodnim 
kreditom. 

To pa je pravzaprav prvi pomembnejši — po kvaliteti in kvantiteti — med- 
narodni finančni kredit, katerega naj bi uporabilo slovensko gospodarstvo, zlasti 
industrija, turizem in še druge gospodarske panoge in dejavnosti. Saj vendar 
ne bomo mednarodni finančni kredit porabili za to, da bomo materiale, ki so 
za izgradnjo potrebni, kupovali z devizami, pač pa bomo s temi sredstvi, kar 
se da, in v to sem prepričan, pametno razpolagali ter jih vlagali v modernizacijo 
industrije za povečanje storilnosti, za integracijske procese in za rešitev števil- 
nih drugih problemov v industriji, turizmu in na drugih področjih. 

S tega stališča je pretirano misliti o neki preveliki obremenitvi gospodar- 
stva. Vsak dober gospodar se v daljšem razvoju hočeš — nočeš — mora odločiti 
za nekatere velike naložbe, in v tem času na vseh drugih področjih nekoliko 
bolj varčuje. Mislim, da smo mi v enaki situaciji in da bomo morali nekaj časa 
na nekaterih drugih področjih nekoliko bolj varčevati. Še enkrat bi želel po- 
udariti, da ne vem za nobeno drugo naložbo, ki bi lahko tako ugodno vplivala 
bodisi kratko, srednje ali dolgoročno na razvoj celotnega slovenskega gospodar- 
stva in na vsa področja družbenih dejavnosti kot bo prav ta objekt naše 
infrastrukture. 

Prav tako nisem mnenja, da bi zaradi te investicije bilo zapostavljeno redno 
vzdrževanje obstoječih cest v Sloveniji, ki jih je vseh skupaj skoraj 6000 kilo- 
metrov. Toda naj mi bo oproščena misel, če nekemu organizmu prerežemo ali 
zamašimo glavno žilo, bo ta organizem odmrl, če pa bo začasno nekaj majhnih 
kapilaric krvavelo, organizmu zaradi tega ne bo ugasnilo življenje. Mislim, da 
je v predlaganih osnutkih glede tega vendarle dano zadostno jamstvo1. Ker 
organi skupščine obravnavajo in dajejo vsako leto soglasje k finančnemu pro- 
gramu ustreznega sklada, ne vidim velike nevarnosti, da bi sklad zanemaril 
redno vzdrževanje obstoječega cestnega omrežja. 

Prav zaradi tega ne vidim tako težkih problemov v zvezi s financiranjem. 
Strinjam pa se, da mora biti financiranje, kot so že nekateri povedali, zago>- 
tovljeno in se ne smemo spuščati v rizike, da se bomo sredi dela srečah z 
nepremostljivimi problemi. Zelo dobro bi bilo, da bi razpolagali vsaj z najnuj- 
nejšimi rezervami, ker nas lahko tovrstne naložbe presenetijo z nepredvidenimi 
težavami in problemi. Menim, da je treba republiškemu izvršnemu svetu in 
drugim, ki so na podlagi študij in obdelav izdelali in nam predložili te osnutke, 
dati ne samo polno priznanje, ampak jim izraziti tudi polno zaupanje. 

Mislim, da se zavedamo, da odločamo o izredno pomembni zadevi. Ko danes 
razpravljamo o tem objektu, se smešno sliši, da smo pred tem istim zborom 
razpravljali, na primer, o odloku za financiranje obnove pročelja nekega ljub- 
ljanskega muzeja. 

Ob tako veliki in izredno pomembni naložbi za naš nadaljnji ekonomski 
razvoj se vendarle moramo tudi v tem zboru zavedati, da bo pri tem potrebna 
trda roka. Ne mislim s tem na neko diktaturo oziroma samovoljo, ampak mislim 
na trdo roko stvarnih, strokovnih, znanstvenih, ekonomskih, finančnih in druž- 
beno-političnih argumentov. 

Nekoliko se bojim, da ne bi ob razpravi in konfrontaciji različnih interesov, 
ki so razumljivi, zamujali čas, s tem zmanjševali elan in hrabrost, ki je izva- 
jalcem takega projekta neizogibno potrebna in da ne bi zmanjševali njihovo 
odgovornost pri sprejemanju neštetih tehničnih, finančnih in drugih odločitev. 
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Predsednik dr. Joža Vilfan: - 17 govornikov se je že zvrstilo, pred 
seboj imam še štiri prijave. Glede na to sem mnenja, da bomo morali današnje 
delo omejiti na te prometne probleme in še ta dva zakona, katera želi izvršni 
svet, da jih na vsak način obravnavamo, s tem pa bomo primorani odložiti 
razpravo o inšpekcijskih službah. Morda ni nevljudno od mene, če prosim go- 
vornike, ki bodo še nastopali, da upoštevajo časovno omejitev, katera se nam 
vsem nalaga. Dajem besedo Milanu Kristanu. 

Milan Kristan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Kljub temu, da je dal odbor za proizvodnjo in promet pismeno poročilo v zvezi 
z obravnavo prometne problematike, še posebej v zvezi s problematiko želez- 
niškega in cestnega prometa, bi želel podčrtati nekatera vprašanja. Odbor je 
ugotovil, da bi bila razprava veliko lažja, in da bi se zato lažje odločali, če bi 
imeli na razpolago kompleksno študijo o prometu, ki bi vključevala vse panoge 
prometa, cestni, železniški in zračni promet. Ugotovili smo, da številke, ki jih 
zbiramo zato, da dobimo eno plastično predstavo, izhajajo več ali manj iz 
določenih metodoloških in tudi statičnih osnov, ki so med seboj v določeni 
odvisnosti, ki se obdelujejo ločeno za vsako panogo prometa, zlasti kako se 
bo posamezna vrsta prometa v bodoče pri nas razvijala, v marsičem bi morala 
biti tudi odraz poslovne in ekonomske politike. Prav gotovo je, da so vpraša- 
nja naše ekonomske politike, kot na primer ali bomo usmerili blago v določeno 
luko ali ne, železniške tarife, naša politika do obremenjevanja itd. 

Nadalje menim, da je zelo pomembno, kar je ugotovil tudi odbor, da dozo- 
reva spoznanje, da se mora družba aktivneje vključiti v razčiščevanje problemov 
infrastrukture in da na tem spoznanju temeljijo zadevni predlogi. Druga po- 
membna ugotovitev je v tem, da so tudi prometne delovne organizacije spoznale, 
da njihova dejavnost nima značaja javne službe, ampak da sem mora njihova 
dejavnost hitreje prilagajati zakonitosti ekonomike. Pri tem pa se mora, kakor 
sem že rekel, družba aktivneje vključiti v razčiščevanje teh infrastrukturnih 
problemov. 

Nadalje smo ugotovili, da obstajajo, kot v cestnem in železniškem prometu 
podobni problemi tudi na področju zračnega in pomorskega prometa, zlasti v 
zvezi s problemi Luke Koper in Aerodroma Ljubljana. Odbor je kljub temu, 
da ni imel na razpolago razvojnega programa prometa kot celote, ker bi lažje 
razpravljal o problemih cestnega in železniškega prometa, pa je smatral, da 
se je v teh prometnih dejavnostih nakopičilo že toliko problemov, da jih je 
treba zelo hitro reševati, ker bodo sicer te dejavnosti zašle v stanje izolacije 
in bodo zaostale za nadaljnjim razvojem celotnega gospodarstva. Zaradi tega 
menim, da je treba proučiti promet kot celoto in probleme posameznih promet- 
nih dejavnosti in smatram, da bi bilo treba sprejeti predlagane ukrepe s tem, 
da se omogoči hitrejša modernizacija železnic in modernizacija ceste Šentilj—Go- 
rica, s tem pa bomo začeli z akcijo nadaljnje modernizacije celotnega - cestnega 
križa. 

Ker smo že prišli do takšnega spoznanja pa smatram za potrebno, da nekaj 
rečem o izdelavi koncepta dolgoročnega razvoja prometa kot gospodarske pa- 
noge o njegovem pomenu in morda tudi nekaj o metodi tega dela. Znano nam 
je, da je v izdelavi osnutek ekonomsko političnega razvoja Slovenije in da je ta 
danes največji raziskovalni projekt gospodarskega, socialnega in prostorskega 
razvoja Slovenije. Razumljivo je, da bomo morali v okviru tega projekta izdelati 
tudi koncept kompleksnega razvoja prometa Slovenije. Do danes so nekatere 



72. seja 59 

dejavnosti prometa, več ali manj, parcialno obravnavane, oziroma ločeno vsaka 
zase in brez povezave transporta s celotnim gospodarstvom. Ta element poveza- 
nosti je bil premalo prisoten v vseh naših razpravah, kar nam danes povzroča 
težave. 

Ta naloga je še pred nami in zaradi tega menim, da bi morali danes spre- 
jeti sklep, s katerim naj bi republiški zbor Skupščine SR Slovenije zadolžil 
izvršni svet, da pripravi kompleksno študijo o stanju prometa v Sloveniji, s 
katere bi povzeli najpomembnejše 'osnove in ekonomska ter politična načela, 
na katerih naj bi temeljila izdelava koncepta kompleksnega, razvoja prometa 
v Sloveniji. Ko bo izdelan tak program razvoja prometa, ki bo vključeval pro- 
bleme cestnega in železniškega transporta in tudi vprašanja, o katerih danes 
razpravljamo, bi naj skupščina obravnavala v jeseni kompleksno problematiko 
prometa in se odločila za dolgoročno in tudi tekočo razvojno politiko. Obenem 
bi rad opozoril, da je tudi naš odbor postavil vprašanje ali so vsaj pri izdelavi 
posameznih projektov dosežena določena soglasja. V zvezi s tem smo dobili 
informacijo od republiškega sekretariata za urbanizem in menimo', da bi bilo 
treba ta vprašanja pri nadaljnjem projektiranju, kakor tudi pri izgradnji posa- 
meznih objektov upoštevati. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Kristan, če imam dober spomin, 
je eden od odborov, ki je obravnaval točko 2 ali 3 izrecno rekel, da predlaga, 
da izvršni svet izdela tak program prometa. Prosim te, preglej material in na 
osnovi predloga odbora formuliraj pismeni sklep, da bomo lahko tudi o njem 
sklepali ob koncu obravnave te točke. Besedo ima tovarišica Zdenka Juran- 
čičeva. 

Inž. Zdenka Jurančič: Oprostite mi, ker sem se šele sedaj v 
naglici odločila in pripravila za razpravo in sicer kot kratek odgovor tovarišici 
Ulrihovi. Mislim, da lahko v imenu skupine poslancev trdim, da nobeden od 
podpisnikov predloga amandmajev ni imel namena iz kakršnegakoli političnega 
vzroka postavljati vprašanje »cestnega križa«. Za predloženi amandma smo se 
zavzeli iz ekonomskih razlogov in smatram, da je podtikanje kakršnihkoli drugih 
namenov najmanj primerno, da ne uporabim tu katere druge besede. Naš 
amandma se nanaša na predlog zakona o modernizaciji ceste Šentilj—Nova Go- 
rica in na predlog odloka b finančnem programu za financiranje projektiranja 
novih cestnih odsekov, ne pa na predlog odloka o modernizaciji cestnih odsekov 
Vrhnika—Razdrto in Hoče—Leveč. Glede podatkov, ki jih skupina poslancev 
navaja v svojem amandmaju, bi si drznila postaviti vprašanje tovarišu pred- 
sedniku zbora, če je ta pot, katero smo ubrali, res pot skozi stranska vrata. 
Mislim, da smo dali točne podatke in navedli njihov vir in nismo pri tem iskali 
nobenih stranskih vrat. 

Dovolite mi še eno malenkostno pripombo na izvajanje poslanke Ulrihove. 
Vprašanje dezintegracije oziroma integracije štajerskega področja se po mojem 
skromnem mnenju ne lomi na vprašanju 4-pasovne ali dvopasovne ceste, ampak 
bi se lahko zaostrilo to vprašanje ali naj se sploh modernizira cesta na Štajer- 
sko ali ne. O tem pa sploh ni govora. Da zaključim. Mislim, da moramo biti v 
tej razpravi izredno strpni in moramo poslušati eden drugega do konca. Menim, 
da gorenjski poslanci s predlogom o gradnji predora nismo šli tako daleč, da 
bi si zaprli vrata pri dogovoru z vsemi ostalimi poslanci iz vseh ostalih regij. 
Hvala. 
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Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Viktor Seitl ima besedo. 

Viktor Seitl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. V 
kratkih besedah bi želel dati svoj prispevek k obravnavi te tematike. Želel bi 
pojasniti, da morda tovarišica Ulrihova ni v celoti zadevala bistva vprašanja, ko 
je izjavila, da se Koroška nekako solidarizira na gradnji te ceste in da morda 
ta regija ni tako življenjsko zainteresirana. Ce govorim v prid naših interesov, se 
pri tem globoko zavedamo velikega ekonomskega pomena, ki ga ima ta cesta za 
to področje. Smatramo, da je cela Koroška življenjsko odvisna od gospodarskega 
potenciala Maribora in zaradi tega podpiramo takšno investicijo'. Ne glede na 
omenjene razloge pa mislim, da so argumenti, navedeni v predloženih mate- 
rialih, zlasti pa tisti, ki so jih v obravnavah osvetlile občinske skupščine, pre- 
pričali, da obstojajo za to cesto ekonomski, politični in če hočete — tudi strateški 
razlogi. To, da ne morem podpirati amandmaja, ki so ga dali poslanci s pod- 
ročja Gorenjske, pa utemeljujem takole: 

Ce bi vedel, da bo tovariš Kolar razpravljal o prometu ceste, kot infra- 
strukturnega objekta, se ne bi prijavil k razpravi. Globoko sem prepričan, da 
mora in tudi bo dobila tako imenovana infrastruktura, v katero vključujemo 
tudi ceste, v program družbenoekonomskega razvoja Slovenije tudi svoje za- 
služeno mesto. Vsa vprašanja, ki jih danes postavljamo', imajo svoje zelo po- 
membno in upoštevanja vredno nalogo v tem programu. Ce uporabim argu- 
mente, ki govorijo, za predlog amandmaja za svojo utemeljitev, potem ti isti 
argumenti govorijo tudi v prid našim stališčem. Dejstvo je, da slovenski poten- 
cial nima na razpolago toliko sredstev, da bi hkrati lahko realiziral vse postav- 
ljene programe. Zato menim, da imam pravico izraziti v tej zvezi svoj osebni 
občutek. Tako kot sem bil ogorčen nad stališčem gospodarskega zbora, ko je 
odbil zakon o delimitaciji stopnje za zdravstveno zavarovanje, tako sem danes 
z zadovoljstvom in s spoštovanjem sprejel novico, da je ta zbor sprejel predlog 
predlagatelja in je pokazal pri tem vso širino in razumevanje in s tem popravil, 
vsaj za mene, svoje prvotno negativno stališče do tega vprašanja. 

Neumestno je, da si danes po razčiščenju tega vprašanja zastavljamo različ- 
ne cilje in se na osnovi nekih širokih konceptov sprašujemo, kaj je za Slovenijo 
bolj smotrno — čeprav nočem nikomur ničesar očitati, ker vidim, da so tovariši 
zelo občutljivi. Rad bi pa povedal svoj vtis, ko smo se pogovarjali na pol v 
šali, da če bi tako intenzivno obravnavali vse probleme kot obravnavamo vpra- 
šanje modernizacije cest, potem bi imel naš predsednik zelo lahko delo, zlasti 
še, če bi vsi prišli k govorniškemu pultu v svojih nacionalnih regionalnih narod- 
nih nošah, ker bi potem že v naprej vedel, kakšne predloge bo kdo zagovarjal. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Cene Matičič želi besedo. 

Cene Matičič: Tovarišice in tovariši poslanci. Strinjam se s tovarišem 
Majeričem, ko je v svoji razpravi ilustriral svoje misli s kamionskim prometom, 
s čimer je hotel osvetliti večjo ali pa manjšo težo oziroma upravičenost štiri ozi- 
roma dvopasovne ceste na relaciji Hoče—Leveč. Res je, da bi morali v našem 
parlamentu večkrat slišati besede — mi Slovenci, ker tudi vse tako mislimo, ko 
pa stojimo pred tem pultom, pa včasih na žalost drugače govorimo. 

Najprej bi moral povedati, da ob reševanju problema naših hitrih cest ne 
mislimo dovolj na rekonstrukcijo obstoječih cest II. in III. reda, ki so marsikje 
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zelo potrebne, da jih obnovimo, popravimo ali pa rekonstruiramo. Če bi hoteli 
zasukati diskusijo v to smer, potem bi moral tudi jaz že v tretje dokazovati, 
kako je pomembna cesta skozi Tuhinjsko dolino ali pa cesta v Moravče. 

Smatram, da bi nas takšna diskusija, ki se je danes že pričela, vodila v 
napačno smer in v slepo ulico. Danes se o tem ne moremo dogovarjati, ker je 
na dnevnem redu temeljna cestna mreža, s katero želimo na eni strani valorizi- 
rati tolikokrat že deklarirane komparativne prednosti Slovenije in povezati 
Slovenijo z Evropo. Smatram, da je to naš nacionalni interes, naša nacionalna 
naloga in ob tem se priključujem izjavi tovariša Kolar j a, ki je na enem zadnjih 
zasedanj našega zbora izjavil, da je kot član tega parlamenta ponosen, da prav 
naš sklic sprejema tako perspektivni zakon. Prav tako je res, da ni Slovenija 
vezana le na smer sever—jug, pač pa tudi na smer vzhod—zahod. Če nenehno 
poudarjamo prednost linije sever—jug, je nedvomno predvsem zaradi tega, 
ker je bila desetletja zanemarjena in neizkoriščena. To pa ne pomeni, da linije 
vzhod—zahod ne gre več obravnavati kot perspektivne in nujne. Zato sta obe 
smeri potrebni in nujni in le v okviru obeh bi lahko izkoriščali omenjene kom- 
perativne prednosti. Prav tako sem mnenja, da gre primarnost liniji sever—jug, 
ki jo sedaj sploh še ni. Zato se zavzemam za to, da razpravljamo o zakonu o 
modernizaciji hitrih cest oziroma cestnega križa v Sloveniji in da damo iz- 
gradnji ceste Šentilj—Gorica jasno deklarirano prednost. Ta element je že podan 
s predlogom odloka, ki ga danes obravnavamo, zato ne vidim nobenega razloga, 
da ne bi preimenovali ta predlog zakona kot zakon o modernizaciji cestnega 
križa v Sloveniji. S tem bi jasno in nedvoumno izrazili svojo voljo in zahtevo, 
da je treba to našo malo Slovenijo osvoboditi grozeče prometne izolacije, ki nam 
po drugi strani onemogoča, da postanemo pravi evropski servis na relaciji 
sever—jug, kot na relaciji vzhod—zahod, in ji tako zagotovimo zajemanje 
večjega dela mednarodne rente, ki se sedaj preliva okoli in mimo Slovenije. Naj 
omenim, da je tako stališče zavzel tudi odbor za družbeni plan in finance 
republiškega zbora. 

Pri tem so nekatera vprašanja nezadovoljivo prikazana. Naj omenim pro- 
blem financiranja iz domačih virov. Ni bilo moje vprašanje o delitvi sredstev 
iz prometnega davka od 80 proti 20 %, na 20 proti 80 "Vo v korist republike, 
postavljeno brez rezona. Normalno bi bilo namreč pričakovati, da se dobršen del 
sredstev iz prometnega davka zbira na račun porabe cestnega pogonskega go- 
riva in da se ta nameni za investicije ter za vzdrževanje cestne mreže. Prav 
tako danes nisem več prepričan, da je to razmerje delitve tako kot je bilo pri- 
kazano v poslanskem vprašanju, tudi popolnoma pravilno. To inverzijo sem 
zaradi enostavnosti postavil na 80 proti 20. Če pa nekoliko razmislim, bi jo lahko 
postavil tudi na razmerje 10 proti 90 ali celo 5 proti 95. Verjetno bo sedaj 
izvršnemu svetu naloženo, da te predloge v federaciji tudi izpelje, za kar ima 
vso moralno pravico in tudi ekonomsko utemeljitev. Menim, da je v tem viru 
sredstev dokajšnja rezerva, ki jo sploh ne predvidevamo. Poleg tega menim, 
da je takšna delitev najmanj, kar Slovenija lahko zahteva, zlasti če upoštevamo, 
da se 80%> sredstev iz prometnega davka že leta in leta odteka iz republike za 
druge namene, da nima federacija sploh nobenih obveznosti do slovenskih cest 
in da smo za gradnjo te ceste navezani le na lastna sredstva in mednarodne 
kredite. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Besedo ima tovarišica Marija 
Mesaričeva. 
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Marija Mesaric: Običajno nastane nemir šele potem, ko začnem 
govoriti, to pot pa je nastal že nekoliko pred tem, morda je za to razlog, ker 
sem bila na zadnji seji nekoliko preglasna in se bojite, da bom enak ton ubrala 
tudi danes. Menim, da ne obstoja taka bojazen. Na zadnji seji sem glasno za- 
stopala stališče večine vas, predvsem pa svoje, da smo v tem domu, kadar gre 
za važne odločitve, enotni. To željo bi v današnji razpravi rada ponovno izra- 
zila v polemičnem smislu. Ne zamerite mi, če sem nekoliko drugače spremljala 
in zasledovala razpravo poslancev, ki so se danes že oglasili v razpravi. Nisem 
povsem enakega mnenja, kot tisti, ki so verjetno nehote razumeli posamezne 
diskutante kot da so zgolj zagovorniki lokalnih oziroma regionalnih interesov. 
Življenjska pot me je vodila tako, da sem po rodu Gorenje, ki sem nekaj časa 
živela na Štajerskem, ki že dolgo' časa živim v Ljubljani, pa če bo treba, se bom 
selila, zato da boste videli, da sem povsem regionalno nevtralna, za nekaj časa 
tudi na Primorsko. Dolenjska je tako lep predel, da jo mimogrede lahko obi- 
ščem. Zato bi želela razpravljati povsem nevtralno in se ne bom sklicevala na 
svoje volivce, ki imajo prav toliko pripomb in pomislekov, kolikor je volivcev. 
Ne bom se sklicevala niti na to ali ono avtoritativno grupacijo na tem pod- 
ročju. Poznate me, da sem nekak statistik našega zbora, vsaj kar se prisotnosti 
poslancev tiče. Oprostite, da bom to svojo navado uporabila tudi glede na da- 
našnjo razpravo. Ce upoštevam, da se je v današnji razpravi izreklo 10 poslan- 
cev za odlok, tako sem vsaj razumela njihovo razpravo, 4 proti in 2 nevtralna. 
Te štiri govornike, ki razpravljajo proti odloku, nisem razumela tako bukvalno, 
kot tisti, ki so razumeli tako njihovo razpravo. Pri tem mislim na gorenjsko' 
skupino poslancev. Povedala sem že, da sem Gorenjka, zato povsem razumem 
njihovo trmasto naravo, ker jih pač okolica, v kateri živijo, k tej trdoti navaja. 
Morajo trmasto vztrajati pri tem, da se jim ne bi zgodilo enako, kot se je 
zgodilo to določenim predelom Slovenije, kot na primer Štajerski v njihovem 
popuščanju. Zato jih v teh prizadevanjih celo podpiram. Strinjam se z njimi, 
predvsem v izvajanju tovariša Zalokarja in tovariša Puharja, ko navajata, da so 
za to, da se vsaj sliši njihov glas, in da dajejo amandma, od katerega mislijo 
ali ne mislijo odstopiti zaradi tega, da se to zabeleži v glavah in v aktih, ki jih 
strokovnjaki pripravljajo in da se ti problemi prehitro ne pozabijo. 

Prepričana sem, da delim mišljenje večine nas, da poslanci Gorenjske ne 
vztrajajo trmasto, čeprav pravim, da je trma za Gorenjce značilna, naj mi 
oprostijo, saj velja to tudi za mene, ne samo za njih, da bi z današnjo razpravo 
in s svojim utemeljevanjem izpodbijali odlok in hitro pristopanje k reševanju 
problema. V avli sem mimogrede slišala tovariša Zalokarja, ko je rekel, da 
niti zdaleč niso takega mišljenja, da se ne bi obravnavana zadeva reševala, 
temveč obratno^, Gorenjci, predvsem pa gorenjski župani, so že pred nekaj me- 
seci v razgovoru s strokovnjaki izrazili mišljenje, da vse preveč govorimo in 
premalo naredimo. Gorenjci so bili tisti, ki so priganjali strokovnjake, rekoč, 
da naj manj govorijo oziroma organizirajo simpozije in da pristopijo pravočasno 
k izdelavi tehtnih argumentov. 

Tako razumem jaz njihovo prizadevanje in upam, da ga ne razumem na- 
pačno. Dovolite mi, ker sem že prosila za polemično razpravo, da se dotaknem 
nekoliko ekspozeja, ki ga je povedal tovariš Vadnjal. Verjetno, ste nekateri pre- 
slišali, meni pa so ostale in mi bodo ostale v spominu nekatere njegove na- 
vedbe. Materiali, ki so nam predloženi, so sicer zelo obsežni, lepo pripravljeni 
in ne bi dvomila v resničnost ali pa pripisovala tendencioznost teh podatkov. 
Ce pregledujem material takšen kot je, moram izreči sestavljalcem vsestransko 
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priznanje. Reči moram, da lahko tudi laik, če materiale pazljivo pregleda, dobi 
vpogled v celotno problematiko, kar je mnogo več, kot sem pred nekaj meseci 
pričakovala. Prav tako gre zahvala organizatorjem včerajšnjega predavanja, 
kjer bi se lahko laiki, ki so to želeli, še temeljiteje spoznah z delom, ki so 
ga posamezni strokovnjaki vložili v projekt in bi se lahko prepričali, da sestav- 
ljala materiala niso imeli kakršnihkoli lokalističnih teženj. Žal, da se je ude- 
ležilo tega predavanja le 21 poslancev našega zbora, 7 poslancev gospodarskega 
zbora in dva poslanca o-rganizacijsko-političnega zbora. V tem razgovoru bi 
imeli možnost razčistiti marsikatera vprašanja, pa, hote ali nehote nismo o. njih 
razpravljali. Zato ne bi hotela nastopati kot advokat in braniti tiste, ki jim 
danes očitamo, da se vključijo v razpravo-. Mislim, da so si tisti, ki jim to oči- 
tamo, vzeli čas, drugi pa niso smatrali za potrebno-, da sledimo razpravi in nji- 
hova razglabljanja izkoristimo v prid razčiščenja stvari. 

Da nadaljujem s tem, kar je tovariš Vadnjal po-vedal, kar sem si iz nje- 
govega ekspozeja vtisnila v spomin. Rekel je, da so nam ti materiali, katere 
danes obravnavamo, dani informativno zlasti glede rokov in drugih podatkov 
zato, da bomo lahko o njih sicer odgovorno sklepali, vendar ne o strokovnih 
stvareh, ker bi bilo to za strokovne organe, ki na tem področju delajo — ta 
njegov poudarek mi je zlasti ostal v ušesih, zadolžitev. To navajam zaradi tega, 
ker bi hotela to misel navezati na razpravo tovariša Papiča, ki je izrazil svoj 
dvom rekoč, da ne bomo čez deset let iskali krivca, ali da naj bi bili mi, ki 
bomo danes ali jutri o tem odločali, na zatožni klopi zato-, ker smo se neodgo- 
vorno odločili. Ko se bo-m odločala za predlog, trenutno v razpravi nakazujem 
svojo odlo-čitev za ta osnutek, se bom odločila v zavesti, da bom potrdila tisto, 
kar mi je bilo predloženo, vendar bom zahtevala, da predlagatelj s strokovnja- 
kom, ki je te izračune naredil, nosi po-lno odgovornost, tako da nam ne bo nekoč 
neznano, kdo je odgovoren, če res podatki ne bi bih točni. Danes ne bi hotela 
že v naprej opozarjati na točnost podatkov oziroma na posledice, če s-o podatki 
dvomljivi. Do tega razmišljanja so me privedli razgovori, ki sem jih slišala ob 
10. obletnici otvoritve ceste Ljubljana—Zagreb, kjer so nekateri izmed strokov- 
njakov, ki so v dosedanji diskusiji pa tudi v razpravi v odborih pred nekaj 
meseci izrazili dvom o potrebnosti in umestnosti štiripasovne ceste na odseku 
Leveč—Hoče. 

Isti strokovnjaki so namr-eč ob 10. -obletnici omenjene ceste trdili, s čimer 
so se strinjali tudi nestrokovnjaki, ki so takrat na najvišjem nivoju odločali 
o tem, ali bo' cesta dvopasovna ali ne. Danes pa jim je žal, da ni cesta štiri- 
pasovna. Verjetno jih je glede tega po 10 letih nekoliko bolela glava. Spominjam 
se razprav, ki so bile takrat pred pričetkom avto ceste Ljubljana—Zagreb prav 
tako žolčne, kot so danes in so stroko-vnjakom .prigovarjali glede podatkov o 
frekvenci cestnoprometnih vozil na tej magistrali in navajali, da poteka vzpo- 
redno s to cesto železnica in tako dalje. 

Isti strokovnjaki so takrat predvidevali obseg prometa, danes pa priznavajo 
da so v teh predvidevanjih preskromni. V današnji avtomobilski mrzlici, v 
kateri verjetno ni. nobenega izmed nas, ki nima šoferskega izpita, za v bodoče 
pa se bo najbrž ta promet še mnogo hitrej-e povečeval, kot pa danes strokov- 
njaki to predvidevajo-. Res je, da se ob tem tudi železnica modernizira, kar za- 
hteva precejšnja sredstva, vendar se lahko vprašamo, kd-o izmed nas, ki se lahko 
posluži svojega avtomobila, bo rajši potoval z železnico zaradi tega, ker je 
elektrificirana. Verjetno bi se marsikdo strinjal, da naj bi težek, zlasti tovorni 
in blagovni tranzitni promet potekal po železnici. Verjamem, da bi bili tudi 
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predstavniki in strokovnjaki železnice s tako odločitvijo zadovoljni, da pre- 
pustimo njim težak promet, ceste pa razbremenimo in jih usmerimo bolj v 
turistične namene. 

Se nekoliko o tem, kako je poisameznik zastopal v razpravi lokalistične 
težnje. Uvodoma sem že rekla, da jih to pot nisem poslušala in ocenjevala tako 
črno. Veste, da imam sicer glede tega zelo grde navade. Tovariš Benčina, ki je 
že na začetku razpravljal, mu je bilo že kar nerodno, ko me je v pavzi srečal 
na hodniku. Verjetno si je predstavljal, da mu bom kaj očitala, da sem tako 
napeto poslušala njegovo razpravo. Ko poslušam razpravo, prisluhnem med 
posameznim izvajanjem, kot da čitam med vrsticami in uganem kaj drugega, 
kot pa posameznik pripoveduje. Tako je tovariš Benčina mislim takrat, ko sem 
opazila v dvorani nasmeh, povezal cesto in pristavil svoj piskrček za cesto od 
Kočevja proti morju, obenem pa je kot predsednik odbora za zdravstvo in 
socialno politiko povezal stroške za cesto s finančnimi težavami glede obreme- 
nitev, oziroma odprtih vprašanj invalidskega, socialnega in drugega zavaro- 
vanja. Jaz sem ga razumela povsem drugače. Prav je, da je tovariš Benčina 
postavil to vprašanje, zlasti glede na to, če bodo ceste slabe, bo vedno več 
nesreč, ki bodo terjale vedno več krvavega davka in izdatkov socialnega za- 
varovanja itd. Vse to tudi izhaja iz materialov. Verjetno je bila njegova raz- 
prava namenjena tem problemom, ne pa tistemu, ki ga je večina vas napačno 
razumela in ste smatrali, da je tovariš Benčina pristavil svoj piskrček, tako 
sem tudi jaz razumela tovariša Jonaka, ker je rekel, da je svojo poslansko 
funkcijo slabo opravil. 

Ce lahko rezimiram, menim, da smo vsi, tudi danes, tako kot smo bili 
na zadnji seji, enotnega mnenja. Vsi se zavedamo tega, da smo Slovenci, da 
vsi hočemo imeti najboljšo rešitev, pa četudi ne bomo danes rešili vprašanje 
cestnega križa v celoti, nam ta križ nikakor ne bo odložen, temveč bo vedno 
težji ta naš križ, na katerega nalagamo vse večja bremena. Če danes ne bomo 
sprejeli rešitve cestnega križa v tem smislu, kot je bila predlagana, bo ostalo 
odprto vprašanje, o katerem bo razpravljala skupščina v naslednjem mandat- 
nem obdobju. 

Še nekaj besed v zvezi z vprašanjem organizacije. Uvodoma sem že pohva- 
lila strokovnjake, ki so nam dali to možnost, da se seznanimo z vso perečo 
problematiko. Tako sem s tem tudi povedala, da se s predlagano organizacijo, 
morda nekoliko preoblikovano, strinjam. Strinjam se namreč s tem, da ne 
odslovimo tistih, ki so že sedaj delali na teh vprašanjih in bi z uvajanjem 
drugih strokovnjakov morali tem posredovati svoje dosedanje izkušnje in 
znanje. Tako bi izgubljali predragocen čas, obenem pa ugotavljamo, da smo 
v zamudi. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo želi tovariš Ivan Franko. 

Ivan Franko: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanci! 
Opravičujem se, ker se prijavljam za besedo, vendar obljubljam, da bom z 
razpravo kratek. Spodbudila me je podpredsednica in rad bi dopolnil njena iz- 
vajanja. Čeprav trdi, da je po službeni dolžnosti dobila tudi prakso iz sta- 
tistike, menim, da samo ponavljanje problema v njeni diskusiji, kar zadeva 
statistiko, ni bilo v redu. Mislim, da zaradi tega ne, ker je nepravilno postav- 
ljati, kdo je bil za in kdo je bil proti. Glede gorenjske trme bi povedal samo 
to, da je bil ves problem — po moje — tudi danes v razpravi napak postavljen. 
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Ne gre za to, kdo je za cesto Nova Gorica—Šentilj, oziroma še točneje rečeno, 
za odsek ceste na štajersko cesto v korist gorenjske in obratno1. Po mojem to 
sploh ni vprašljivo in tudi amandma, ki je bil predložen, ni vprašljiv, vendar 
ga podpiram. Dilema je v tem, ali sprejmemo zakon o cestnem križu ali zakon 
o cesti Nova Gorica—Šentilj. Bilo je tudi vprašanje o cestnem omrežju Slovenije. 
Sem za to, da rešujemo stvari tako, da So vključeni osnovni problemi v zakon 
o reševanju problema cestnega križa Slovenije. V zvezi z nadaljnjo razpravo 
mislim, da bo treba odločiti tudi o tem, kakšno naj bo naše izhodišče. Tu se 
očitno križata dva problema. Ali se bomo zavzeli za to, da so primarno izho- 
dišče, regionalni interesi v ožjem smislu, ali pa je težnja širša s širšimi ekonom- 
skimi interesi. V referatu je tovariš Vadnjal jasno povedal, da ne kaže zgubiti 
zgodovinskega trenutka in ne dopustiti, da ne ujamemo določene turistične 
tokove. V referatu je celo izražena bojazen, da bi se ti tokovi lahko usmerili 
mimo Slovenije konkretno v Maribor in Zagreb. To so te dileme in mislim, da bi 
bilo oportuno upoštevati širše ekonomske in tudi nacionalne interese. Upošte- 
vati bi bilo treba vprašanje daljnosežnih ekonomskih pridobitev in pri tem tudi 
določene kompromise, ki so vsebovani v tem amandmaju. Mislim, da bo treba 
v nadaljnjih razpravah to upoštevati. Poudarjam, da je napačno konfrontirati 
tako kot je bilo to izraženo v razpravi in tudi v besedah tovarišiee podpred- 
sednice. Napačno je konfrontirati problem s tem, kdo je za, kdo je proti. 
Mi podpiramo ta zakon, vendar mislimo, da je preozek. Z zakonom je treba 
reševati probleme slovenskega cestnega križa. 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Kdo še želi besedo? Razumel sem, da 
tovariš Vadnjal ne bi želel sedaj ob koncu načelne debate še kaj dopolnjevati, 
vendar, da si pridržuje pravico, da bo kolikor bo potrebno*, interveniral tedaj, 
ko bomo obravnavali posamezne predpise. 

Zdaj bi splošno načelno obravnavo zaključil in bi prešli na obravnavanje 
posameznih točk, kot je razvidno iz: dnevnega reda. Moram reči, da me je 
intervencija Ivana Franka spravila v zadrego, kajti mislil sem, da se večina 
poslancev nagiba k temu, da podpirajo predlog, kakršen je pred nami. Mislim, 
da bi bila ta moja trditev hitro potrjena, če bi pregledali zabeležke. Ce mislite, 
tovariši, da je to koristna pot, sem pripravljen uporabiti tudi to metodo'. Po- 
navljam pa, da bi rad kot predsedujoči ugotovil, da je večina govornikov pod- 
pirala predlog, kakršen je bil dan. Če ni ugovora proti tej moji trditvi, gremo na 
štetje glasov. Tovariš Puhar želi besedo. 

Franc Puhar: Tovariš predsednik, tovarišiee in tovariši poslanci. 
Tovariš predsednik, oprostite mi, vendar tako na hitro bi težko zaključil, da je 
bila večina diskutantov za takšen predlog kot je bil predložen. To si res ne 
upam trditi, čeprav se lahko z dviganjem rok stvar spremeni. Vendar kar tako 
na hitro reči to, je nemogoče. Spremljal sem namreč, kdo je disku tiral in kako 
je kdo diskutiral. , 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Puhar, mislim, da je v takem 
primeru najbolj korektno ugotavljati razpoloženje in ne odločati. Za odločanje 
namreč v tej naši fazi ni mesta. 

Tovarišiee in tovariši! Pokazalo se je, da je bolj koristno ugotavljati raz- 
položenje zbora in sicer v tem smislu, koliko poslancev podpira predlog. S tem 
želimo ugotoviti, kakšno je razpoloženje v zboru. Zaradi tega bom postavil 
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tole vprašanje: kdo se od poslancev nagiba k temu, da je treba načrt zakona 
spremeniti v zakon o cestnem križu? Prosim, tovariš Vadnjal, ali želiš v tej 
zvezi besedo? 

Boris Vadnjal: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Opravičujem se, da moram po tako izčrpni razpravi še govoriti, da obrazložim 
stališča izvršnega sveta glede amandmaja gorenjskih občin. 

Izvršni svet je na svoji včerajšnji seji obravnaval oba amandmaja gorenj- 
skih občin in smatral, da gre težnja vsega tega območja za tem, da se čimprej 
ugotovi stvarno stanje in potreba ter tudi perspektiva ceste Ljubljana—Bre- 
gana. Izvršni svet ne more sprejeti zakona o cestnem križu ali o cestni mreži 
Slovenije. Predlog amandmaja je v tem, da naj bi bil to zgolj cestni križ brez 
razvejišča od Razdrtega in navsezadnje je še občinska skupščina Tržič predlagala 
naj bi se cesta Naklo--Ljubelj tudi vključila v ta cestni križ. Menimo, da je 
bilo v širši razpravi o vprašanju cestnega omrežja Slovenije postavljenih še 
mnogo več vprašanj, idej, sugestij in morda tudi zahtev po vključitvi še katere 
druge ceste v ta križ. V svojem ekspozeju sem omenil, da je že v zaključni fazi 
študija prometnih tokov Slovenije. Tovariš Dolenc iz inštituta za ekonomske 
raziskave je tudi omenil, da je treba poleg prometnih tokov upoštevati kriterije, 
ki niso zgolj vezani samo na obremenitev posameznih cest. Mislim, da se lahko 
na podlagi tako pripravljenih in prodiskutiranih študij ne samo v skupščinskih 
organih, namreč tudi z občinskimi skupščinami in strokovnimi organizacijami, 
lahko šele odločamo za sprejetje programa celotnega cestnega omrežja. Mislim, 
da ni dovolj, da prikažemo v cestnem omrežju samo, kje naj potekajo trase, 
temveč je treba v tej celotni tehnični in ekonomski študiji prikazati tudi, kakšne 
naj bodo te' trase, kakšni elementi naj veljajo zanje, kakšna naj bo na podlagi 
ugotovitev etapna gradnja posameznih cestnih odsekov in ne nazadnje, kakšna 
je vizija finančne konstrukcije, za katero vemo, da ni majhna. To so precejšnja 
sredstva, za katere moramo v razdobju 25 do 30 let vedeti, kako naj bi se for- 
mirala, predvsem pa, koliko naj bi jih potrebovali. 

Naj povem še to, da je bil prav v tem mesecu razgovor s predstavniki 
štajerske deželne vlade in 21. t. m. razgovor s predstavniki koroške deželne vlade 
glede uskladitve medsebojnih interesov pri cestnih vprašanjih, kjer naj se 
izgrajujejo posamezni priključki in posamezni cestni odseki in kako naj delajo 
strokovne službe pri reševanju teh vprašanj. 

Ker je še mnogo odprtih vprašanj in problemov in ker menimo, da je treba 
zakon o cesti Šentilj—Gorica predložiti zveznemu izvršnemu svetu in tudi 
mednarodni banki, je prav, da sprejmemo ta zakon. Če bi sprejemali zakon o 
celotni cestni mreži, potem ta zakon praktično ne bi pomenil ničesar. Zakon 
o cestni mreži bi lahko skupščina sprejela že letos in zato ne vidim potrebe, 
da bi nekaj prehitevali, kar ni nujno. Strinjamo se s tem, da se intenzivno dela 
pri projektiranju tega odseka, da bi tako čimprej prišli do glavnega projekta, 
predvsem kar zadeva predor skozi Karavanke. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Se preden bi prišli na od- 
ločanje v tem smislu, kot sem že dejal, bi želel povedati, da smo imeli tudi 
pripombe zakonodajno-pravne komisije in pripombe odbora za proizvodnjo 
in promet. Te pripombe niso bile predmet posebne debate in jih bomo lahko 
povezali v sklep. Vprašujem, če še kdo želi razpravljati o zakonu v podrobnostih, 
ali se zadovoljimo s splošno obravnavo, ki smo jo sedaj zaključili? Rad bi samo 
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še ugotovil razpoloženje zbora in vprašam: tisti člani republiškega zbora, ki se 
nagibajo k temu, da bi bilo treba že sedaj izdelati zakon o cestnem križu, naj 
dvignejo roko. (11 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti temu? (Večina poslancev 
dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (7 poslancev dvigne roko.) 

Tovariši, mislim, da je potrjen vtis, da se večina našega zbora nagiba 
k temu, da se naj sprejme zakon v tej obliki kot je bil predložen. S tem še 
nismo končali naloge: Treba je sprejeti ustrezen sklep, ki naj se glasi takole: 
»Osnutek zakona o modernizaciji ceste državnih meja pri Šentilju—Maribor— 
Celje—Ljubljana—Postojna—državna meja pri Novi Gorici, se sprejme kot osnu- 
tek. Drugič: predlog zakona pripravi izvršni svet na podlagi predloženega 
gradiva, pri čemer mora upoštevati stališča in pripombe odbora za proizvodnjo 
in promet republiškega zbora, zakonodajno^pravne komisije in stališča in pri- 
pombe, dane v razpravi na seji zbora.« To je sklep, kakršnega vedno spreje- 
mamo. Ali je potrebno, da ga še enkrat preberem? (Ne.) Kdor je za tak sklep, 
naj prosim dvigne roko'. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) Sklep o osnutku zakona je bil torej v republiškem 
zboru soglasno sprejet. 

Prehajamo na drugo točko naše problematike, to je na osnutek odloka o 
finančnem programu za financiranje projektiranja novih cestnih odsekov v 
SR Sloveniji. 

Uvodoma sem že omenil, da sta ta odlok obravnavala tudi odbor za pro- 
račun in zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala svoja poročila. Želite, da 
posebej obravnavamo ta odlok, ali lahko v okviru te splošne obravnave tudi 
sedaj vzamemo isto pot kot prej, to je, da sprejmemo ustrezni sklepi (Da.) Sklep 
bi bil torej naslednji: 

1. »Osnutek odloka o finančnem programu za financiranje novih cestnih 
odsekov v SR Sloveniji se sprejme; 

2. predlog odloka pripravi izvršni svet na podlagi predloženega gradiva, 
pri čemer mora upoštevati stališča in pripombe odbora za proračun in zakono- 
dajno^pravne komisije ter stališča in pripombe, dane v razpravi na seji zbora.« 
Se zadovoljujete s takim sklepom? (Da.) Prosim, da to formalno potrdite. Pro- 
sim, kdo je za tak sklep? (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdb proti? 
(3 poslanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec dvigne roko.) S tremi 
glasovi in z enim vzdržanim je osnutek odloka sprejet. Prosim, tovariš Puhar. 

Franc Puhar: Malo časa sem v tem parlamentu, da bi poznal vse 
procedure, vendar imam vtis, da se je stvar izsilila tako, da ima izvršni svet 
zdaj pooblastilo, da nobene stvari ne spremeni in da bo do pike enak doku- 
ment prišel v tretjo fazo. Pripomnil bi še to: imeli smo odlok o vprašanju križa 
ali Šentilj—Gorica. Nismo imeli pripomb in ne amandmaja na prvo etapo 
Vrhnika—Postojna in na etapo Hoče—Leveč, ker se s tem strinjamo. Imeli smo 
le amandma na odlok o financiranju projektiranja. Izvršni svet ga je sprejel 
in se z njim strinjal, o tem pa tukaj nismo glasovali. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Puhar, bil sem, kot vidiš, zelo 
liberalen, da sem ti dovolil sedaj intervenirati, kljub temu, da ne gre za 
proceduralno vprašanje. Kar zadeva tvojo pripombo, bi dejal tole: vi tovariši 
z Gorenjske ste bili danes občutljivi na nekatera mnenja, ki jih nisem slišal, 
ker sem bil takrat slučajno odsoten. Vendar mislim, da bi lahko bili sedaj 
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nekateri drugi občutljivi na tvojo pripombo. Če se glasi sklep tako, da mora 
izvršni svet pri izdelavi svojega končnega predloga upoštevati stališča in pri- 
pombe odbora za proračun, zakonodajno pravne komisije in stališča ter pri- 
pombe, dane v razpravi na seji zbora, to tudi pomeni, da mora predlagatelj 
proučiti vso tisto argumentacijo, za katero se je opredeljevala manjšina v tem 
zboru. Vnaprej reči, da bo prišel izvršni svet z enakim besedilom, ni upravičeno. 
Pri tem sem prizadet tudi sam, ker si dejal, da je bila stvar izsiljena. Ce smo 
obravnavali to vprašanje od devetih zjutraj pa do sedemnajste ure popoldne 
in je bilo dvajset govornikov, in mislim, da nisem nikogar omejeval v besedi, 
je torej trditi o nekakšnem izsiljevanju, nesmiselno in brez osnove. 

Franc Puhar: Hvala lepa za poduk. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Kljub temu ostaneva prijatelja. Imamo 
še tretji odlok, ki ga moramo obravnavati. To je osnutek odloka o modernizaciji 
cestnih odsekov Vrhnika—Postojna—Razdrto in Hoče—Leveč. Predlog sklepa je 
naslednji: 

1. Osnutek odloka o modernizaciji cestnih odsekov Vrhnika—Postojna— 
Razdrto in Hoče—Leveč se sprejme. 

2. Predlog odloka pripravi izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri obravnavi odloka je izvršni svet dolžan upoštevati pripombe odbora 

in zakonodajno-pravne komisije ter pripombe, dane v razpravi na današnji seji 
zbora. 

S tem smo, če se zadovoljujete s takim sklepom, izčrpali tudi to točko 
dnevnega reda. Prosim vas samo, da potrdite tak sklep. (Večina poslancev 
dvigne roko.) Je kdo proti takemu sklepu? (4 poslanci dvignejo roko.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

S štirimi glasovi proti je tudi ta odlok v republiškem zboru sprejet. Zdaj 
imamo še predlog, ki vam je znan. To je predlog tovariša Kristana, predsednika 
odbora za proizvodnjo in promet. On pravi takole: »Odbor za proizvodnjo in 
promet je na seji 22. januarja 1969, ko je obravnaval splošno problematiko 
prometa v SR Sloveniji, sklenil predlagati republiškemu zboru Skupščine SR 
Slovenije, da sprejme sklep, s katerim naj naroči izvršnemu svetu Skupščine 
SR Slovenije, da pripravi kompleksno študijo o stanju prometa v SR Sloveniji, 
ki bi dala osnovo in najpomembnejše elemente ter ekonomsko-politična načela, 
na katerih naj bi temeljila izdelava načrta kompleksnega razvoja prometa v 
Sloveniji. Studija naj bi bila osnova tako za oblikovanje prometne politike za 
daljše časovno obdobjfe, kot tudi za reševanje tekočih problemov in naj bi po- 
vezovala vprašanje vseh panog prometa in gospodarstva v SR Sloveniji.« Zdaj 
bi rad vedel predvsem za mnenje izvršnega sveta o tem predlogu in potem 
seveda tudi vaše mnenje. Ali mislite, da je situacija zrela, da tak predlog 
sprejmemo danes? Rad bi slišal vaša mnenja. Ali ima izvršni svet kak pomislek 
proti takemu predlogu? Ali naj ga še enkrat preberem? Tovariš Vinko Hafner 
ima besedo. 

Vinko Hafner: Želel sem se samo opravičiti. V tem trenutku, ko si 
formuliral sklep, smo mi še razpravljali o prejšnji točki. .) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Boris Vadnjal ima besedo. 
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Boris Vadnjal: Tovariš predsednik! Izvršni svet je tudi včeraj ob- 
ravnaval o predlogih odbora za proizvodnjo in promet republiškega zbora in 
predvsem sprejel njegovo iniciativo, ki je izražena v 2. točki, in sicer, da naj 
se naloži izvršnemu svetu, da izdela in pripravi dolgoročni program razvoja 
prometa. Mislimo, da je to bolj praktično kot je bilo predlagano prej, da bi 
ustanovili komisijo in pripravili akt, s katerim naj bi reševali to problematiko. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: To se pravi, da obstoja sporazum med 
republiškim zborom in izvršnim svetom v smislu predloga odbora za proizvodnjo 
in promet. Izvršni svet naj torej pripravi kompleksno študijo o stanju prometa 
v SR Sloveniji, ki bo dala osnove in najpomembnejše elemente ter ekonomsko- 
politična načela, na katerih naj bi temeljila izdelava načrta kompleksnega raz- 
voja prometa v Sloveniji. Se strinjamo vsi s tako rešitvijo? (Poslanci se stri- 
njajo.) Ce ni ugovora, potem smo rešili tudi to stvar. 

Glede na to, da smo začeli s sejo ob pol treh in da je sedaj že skoraj pol 
šestih, prosim za pol ure odmora. Po odmoru bi obravnavali problematiko že- 
leznic. Po tej obravnavi bi prišla na vrsto dva kratka zakona. Vprašanja, ki 
zadevajo inšpekcijsko službo pa bomo morali odložiti. Zberemo se spet ob tričetrt 
na šest. 

(Seja je bila prekinjena ob 17.10 in se je nadaljevala ob 17.50.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši, prehajamo k 
3. točki dnevnega reda, toje problematiki modernizacije železniškega 
prometa. 

Pred nami sta osnutka dveh zakonov in v obeh primerih je predlagatelj 
izvršni svet. Ta je določil za svojega predstavnika Borisa Vadnjala in repu- 
bliškega sekretarja za gospodarstvo Svetka Kobala. Izvršni svet je predložil 
osnutka in ne predloga za izdajo zakona. To se pravi, da je predložil akta s 
predlogom, da ju obravnavamo po skrajšanem postopku. Izvršni svet to predlaga 
zato, ker po njegovem mnenju predstavljata osnutka predpisov realizacijo re- 
solucije o osnovah ekonomske politike v letu 1969 in konkretiziranje načel 
družbenega plana razvoja naše republike v letih 1969—1970. Ta ugotavlja po- 
trebo po uporabi dela sredstev republiškega proračuna za intervencijo v gospo- 
darstvu, zlasti na področju kmetijstva in železnic. O tem problemu smo že sli- 
šali ekspoze tovariša Vadnjala, v katerem je obrazložil problematiko cest in 
železnic, vendar bo treba tudi v tem primeru imeti še splošno načelno debato. 
Preden preidemo na to, bi rad ugotovil, če se strinjate s predlogom, ki ga je 
dal izvršni svet glede prvega in drugega osnutka zakona. Ali želi tovariš Vad- 
njal še posebej obrazložiti vzrok za skrajšani postopek? Se sklicuješ na pismo, 
ki sem ga na kratko reproducira! članom zbora? (Da.) Torej tovariši, najprej 
odločamo o tem, ali obravnavamo kot osnutka zakon o povračilu dela obresti 
za investicijske kredite 2TP Ljubljana za modernizacijo železniških prog v SR 
Sloveniji in zakon o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodar- 
stvu v letih 1971 do 1976. Dajem ta predlog o postopku v obravnavo. Želi kdo 
besedo v zvezi s tem postopkom? (Nihče.) Če nihče, potem to obravnavo za- 
ključujem in prehajam na odločanje. Tisti člani zbora, ki so za to, da prvi in 
drugi akt obravnavamo kot osnutek zakona, naj dvignejo roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti takemu predlogu? (Ne.) Se je kdo 
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vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je republiški zbor odločil, da oba akta obrav- 
navamo kot osnutka zakona. 

Obveščam vas, da sta oba osnutka obravnavala odbor za proračun in odbor 
za družbeni plan in finance ter dala skupno poročilo; Obravnavala ju je tudi 
zakonodajno-pravna komisija, ki je tudi dala pismeno poročilo. Vprašujem pred- 
stavnika odbora za proračun in predstavnika odbora za družbeni plan in 
finance, če želita še kaj dodati k pismenemu poročilu? (Ne.) Morda predstavnik 
zakonodajno-pravne komisije? (Ravno tako ne.) S tem odpiram obravnavo. Želi 
kdo besedo? Tovariš Edvard Perhavec ima besedo. 

Inž. Edvard Perhavec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Na kratko bi rad povedal nekaj besed o stanju železniškega prometa 
in o položaju železnic s posebnim ozirom na tisti del poročila, ki govori o 
odklanjanju deficitnih žarišč. 

Poročilo in ekspoze, ki smo ga danes zjutraj slišali, jasno prikazuje, v 
kakšnem stanju so jugoslovanske železnice. Strinjam se s konstacijami, da so 
osnovni razlogi za tako stanje preusmeritev prometa, tehnična zaostalost, neo- 
premljenost in prepočasna modernizacija železniškega prometa. Toda po mojem 
mnenju niso to edini vzroki in lahko bi našteli še druge. Ce je resnica samo 
del tistega, kar se dogaja npr. v železniškem prometu na Kosovu — o tem je 
včeraj pisalo »Delo«, potem mislim, da lahko k navedenim vzrokom za tako 
stanje dodamo še nekatere druge. Nisem prepričan v popolno pravilnost naše 
politike do teh problemov, predvsem pretekle politike, ki je dovolila, da se je 
prepustilo dokaj nezgraj enemu in predvsem nemoderniziranemu cestnemu 
omrežju tolikšen del tovornega in tudi osebnega prometa. Pri vsem tem se je 
dolgo časa zanemarjal in izkoriščal železniški promet, oziroma železniška orga- 
nizacija. Iz takih razlogov moramo verjetno delno — če že ne v celoti, tudi uki- 
njati nekatere proge in reševati dokaj pereče finančne probleme železniških 
podjetij. 

Pri vsem tem — po mojem mnenju tudi cestni promet ni niti občutno ce- 
nejši in udobnejši, čeprav premore mnogo več modernih transportnih sredstev 
kot jih ima železnica. To se je kot vemo, zagotavljalo tudi s pomočjo družbenih 
sredstev, ki so odprla modernizaciji cestnega prometa svoja vrata mnogo bolj 
na stežaj kot železnici. V takem položaju je najbrž res, da slovenske železnice 
iščejo sleherne možnosti za svoj obstoj. Strinjam se z ugotovitvami, da je napor 
železnic v Sloveniji res velik in uspešen, četudi je treba ukinjati nekatere proge 
tam, kjer sicer niso rentabilne, vendar bi bile zaradi določenih razlogov še nekaj 
časa potrebne. 

Informacija ugotavlja, da smo v Sloveniji doslej ukinili 12 prog, oziroma, 
da smo v zadnjem času od petih predlaganih ukinili dve progi. Ena od teh prog 
je tudi proga Murska Sobota-Hodoš. To je proga, ki teče po sredi moje volilne 
enote. To progo smo dejansko ukinili, ne sicer z aktom skupščine o-ziroma iz- 
vršnega sveta, marveč po sili razmer z odločitvijo občinske skupščine. Proga 
ne obratuje od novega leta dalje, čeprav je bilo v prvotnih razgovorih dogovor- 
jeno in tako tudi sporočeno prebivalstvu tega območja, da bo poslovala pod 
določenim režimom, kot neke vrste industrijski tir, vsaj toliko časa, dokler 
ne bodo urejene druge komunikacije, to je ceste, ki naj bi v celoti zamenjale 
funkcijo opuščene železniške proge. 

Tak režim je vzdržala ta proga komaj 6 mesecev. To je povsem razumljivo, 
saj občinska skupščina ni mogla ob letošnji proračunski situaciji zagotoviti po- 
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lovico nepokritih stroškov, to je 40 milijonov dinarjev, oziroma zagotoviti 
kritje prometne izgube. Seveda tudi ni mogla prevzeti nase velike moralne 
odgovornosti, da v pravem pomenu besede, zapravi drugih 45 milijonov dinar- 
jev republiških sredstev. S tem bije bitko za železniško progo, ki je v bistvu že 
izgubljena. 

iDo tu je več ali manj vse vredu in prav. Taka obrazložitev je sprejemljiva 
za vsakogar, ki pod tem zelo enostavnim računom potegne črto in zračuna, kaj 
se splača in kaj ne. Toda ta resnica ima tudi drugo stran, ki je v tem, da je 
sedaj ves promet prepuščen na milost in nemilost cesti, za katero bi lahko 
dvomili, če bo v enaki meri lahko zamenjala opuščeno progo. Volivci mojega 
območja so namreč trdno prepričani, da bo — če ne prej — spomladi podlegla 
slaba neurejena cesta zahtevam prometa. Na njej sedaj že vozi 30 avtobusov, 
povečala sta se tudi osebni in tovorni promet. 

Morda je težko govoriti o malem problemu glede na to, da smo prej govorili 
o velikih in hitrih objektih, o hitrih eestah. Vendar ni mogoče v tej diskusiji 
govoriti zgolj samo zaradi čustvenih pogledov volivcev te volilne enote, četudi 
teh ne zanikam, marveč iz povsem praktičnih razlogov. Rečeno je bilo, kar je 
povsem razumljivo, da mora ukinjeno železniško traso nadomestiti druga pro- 
metna žila. To pa je lahko samo cesta, ki mora biti seveda v takem stanju, da 
lahko prevzame tak promet. Cesta je republiškega pomena ter veže Mursko 
Soboto z obmejnim prehodom na Hodošu. Njena modernizacija bi stala do 
milijarde in 200 milijonov din. Volivci se v polni meri zavedajo, da so dolžni 
in tudi pripravljeni prispevati svoj delež k modernizaciji te ceste. To območje 
je v zadnjih letih, odkar se modernizira širše območje, zbralo že približno pol 
milijarde starih din. Prav gotovo bo z največjo skrbjo in z maksimalnimi žrtvami 
prispevalo k ureditvi te prometne žile tudi svoj delež. Vendar je vprašanje, ali bo 
občinska skupnost sposobna opraviti celotno modernizacijo v doglednem času. 
Bojim se namreč, da s tretjim členom predložene pogodbe dopuščamo sicer občini, 
da ukinja obratovanje na nerentabilni progi. To pooblastilo je občina že izrabila, 
vendar ji sedaj nalagamo, da zgradi ali rekonstruira cesto s tem, da ji repu- 
blika prepušča v nadaljnjih petih letih 200 milijonov S din. Ne vem, ali je 
to edini prispevek ali pa morda izjemni prispevek, ki ga lahko republika nameni 
modernizaciji te ceste. Osebno mi je zelo težko govoriti o denarju, ker se me 
lahko smatra kot poslanca, ki se pač poteguje za drobno in nepomembno stvar. 
Toda volivci moje volilne enote pričakujejo in mi postavljajo vprašanja, na 
katera bo treba odgovoriti. Zato torej razpravljam o tem problemu, čeprav gre 
samo za nekaj 100 milijonov dinarjev, ki manjkajo za rekonstrukcijo te ceste. 
Ko smo se zedinili o gradnji hitrih cest v Sloveniji, ne bi smeli izolirati tako 
drobnega problema in tudi ne izolirati enega dela občanov slovenske republike, 
ki so vezani samo na to< komunikacijo z zaledjem republike, vse na okrog pa jih 
obdaja državna meja. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Zdaj želi razpravljati tovariš Rado 
Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši. Gradivo med drugim navaja, 
da je znašala na odseku železniške proge Grobeino^Maribor največja dovoljena 
hitrost še za časa Franca Jožefa leta 1916 80 km, zdaj znaša 55 km. To je več 
kot prepričljiv dokaz tehnične zaostalosti železnice nasploh, hkrati pa tudi v 
preoejšnji meri prikazuje stanje gospodarstva na Štajerskem. Sedanje stanje je 
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vsekakor posledica izjemnega obravnavanja železnice v negativnem smislu precej 
let po povojnem razdobju. To stanje nam narekuje, da bi bilo treba obrav- 
navati železnico v bodoče prav tako izjemno, toda tokrat v pozitivnem smislu. 
Menim, da bi bilo treba najprej kreirati kompleksno politiko, ki bi veljala 
za vse vire prometa; ta politika naj bi bila realna in ne abstraktna. Sedanja 
popolna liberalizacija na področju prometa prav gotovo nima realne osnove. 
Realnost liberalizacije je v tem, da uničuje hkrati železnico in oeste. Menim, da 
nismo tako< bogati, da bi lahko v kratkem modernizirali oboje in s tem prepre- 
čili uničenje cest ali železnic. Posledice povsem neupravičene popolne liberaliza- 
cije prometa so hujše za cestno omrežje, predvsem za makadamska cestišča, 
kot za železnico. Zanimivo bi bilo ugotoviti, kako se to odraža v številkah. 
Tovorni vozniki, ki se ne morejo posluževati železnice in tudi osebni avtomobili, 
ki se vse težje poslužujejo teh cest, ki jih uničuje promet, bi bil lahko usmerjen 
na železnico1, obravnavajo ta problem kot stihijo v našem gospodarstvu in ne 
kot liberalizacijo. Menim, da moramo oeste čuvati za vse tiste prevoze, ki jih 
ni moč opravljati po železnici. Teh prevozov je na makadamskih cestah že sedaj 
nedvomno preveč. Upoštevati je tudi treba, da so občani navajeni prevažati se 
z avtobusi. 

Kdo bo odgovoren za to, če bodo morala avtobusna podjetja ukiniti proge? 
Razpoloženje prebivalstva zaradi stanja cest je zelo slabo. Ceste so slabše iz leta 
v leto, kar najbolje vedo občani sami. Ne dvomim v to, da se bo takrat moralo, 
ko bodo začele obratovati nove drage železniške proge, ki jih je financirala 
oziroma jih še financira federacija, obvezno prevažati vsaj na daljše relacije 
blago po železnici. Čudim se, da to ni bilo predvideno že dosedaj. Ce varčujejo 
bogate države z individualnim gospodarstvom svoje železnice in tudi ceste, 
potem bi se težko sprijaznil s tem, da ta ukrep ne bi imel v našem sistemu 
gospodarske upravičenosti, četudi bi pomenil administrativno poseganje v go- 
spodarstvo'. Trdim tudi to, da je stanje cest takšno, da zahteva že enakopravnost 
državljanov administrativne posege. Slovenska javnost tudi ne more razumeti, 
da vlaga federacija v glavne železniške proge v drugih republikah velike vsote, 
medtem ko mora modernizacijo železniške proge Jesenice—Hrvatska financirati 
Slovenija sama. Prosim za pojasnilo, ali se je zahteval določeni del sredstev 
od federacije, oziroma, če se je prosilo za sredstva in iz kakšnih razlogov je 
bil ta zahtevek zavrnjen? 

Kot že rečeno, se je zmanjšala dovoljena poprečna hitrost na progi Gro- 
belno—Maribor od 80 km na uro leta 1916 na 55 km v letu 1968. 

O upravičenosti takojšnje rekonstrukcije te proge potem takem ne more 
biti nobenih dvomov. Ker iz gradiva ni razvidno, če so zagotovljena potrebna 
sredstva, ki znašajo 33 milijard starih dinarjev, prosim, da predsednik zdru- 
ženega železniškega podjetja v tem domu izjavi, kako je z modernizacijo proge 
Zidani 'most—Šentilj. 

Ker sem za izjemno obravnavanje, ker je to v korist nekaterih gospodarskih 
vej kot je na primer železnica, kmetijstvo in podobno, podpiram sicer vsebino 
teženj izvršnega sveta, ki so zapopadena v predloženih osnutkih zakonov, če- 
prav menim, da to ni najprimernejša oblika. V našem zboru smo poslanci že 
večkrat zahtevali, da se diferencira način obveznosti gospodarstva nasproti druž- 
bi. V tej situaciji, za katero železniški kolektivi prav gotovo niso krivi, bi morala 
veljati za železnico na primer nižja stopnja obresti od poslovnega sklada in tudi 
nižja stopnja na osebni dohodek. 
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Naj omenim še en tak nevzdržen ukrep, ki je močno prizadel železnico. Iz 
dokumentacije sledi, da znaša letni doprinos za energetiko 5 milijard Starih 
dinarjev. Ni malo delovnih kolektivov, ki si raje razdelijo čisti dohodek za 
osebne dohodke, zaradi česar imamo tudi visoka poprečja. Ker nič ali mnogo 
premalo investirajo, tudi ne plačujejo prispevkov za energetiko, ah pa so ti 
prispevki zelo nizki. Železniški kolektivi, ki investirajo sredstva za moderniza- 
cijo, so bili s takim ukrepom naravnost kaznovani. 

Predlagam, da se prouči še posebej vprašanje, kakšne ukrepe bi bilo treba 
sprejeti, da bi uvajali industrija in trgovina hitreje paletizacijo, kar bi pomenilo 
veliko racionalizacijo gospodarstva nasploh, še posebej za prevoze na železnici. 
Vprašanje likvidacije nerentabilnih prog bi bilo treba obravnavati kompleks- 
neje. Prav nič ne dvomim v to, da bo na primer železniška proga Ljutomer— 
Gornja Radgona za gospodarstvo v bodočih letih nujno potrebna, za železnico 
samo pa bo predstavljala vsekakor pasivno postavko. Zaradi tega so nujno 
potrebne kompromisne rešitve za prehodno obdobje. Glede pogodbe, ki naj 
bi jo sklenil izvršni svet z železnico in na podlagi katere naj bi znašala odpla- 
čilna doba 60 let, menim, da bi bilo treba v takih pogodbah zagotoviti s 
klavzulo skrajšanje odplačilne dobe, kolikor seveda razvrednotenje valute to 
omogoča obema partnerjema. Menim, da naj bi upošteval izvršni svet tudi 
današnjo diskusijo, ko bo sestavljal predloge za bodočo politiko na področju 
prometa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš 
Alfonz Dobovišek, predstavnik ZZTP. 

Alfonz Dobovišek: Tovarišice in tovariši poslanci. Železniška 
uprava v Sloveniji že dolgo časa poskuša reševati svoje probleme na širši pod- 
lagi. To se pravi, da želimo ustvariti enoten in skladen transportni sistem, v 
katerega naj se vključijo vse transportne panoge. O tem je bilo že govora v 
ekspozeju tovariša Vadnjala in tovariša Kristana. 

Ugotovili smo, da je promet zelo slabo organiziran, da podjetja ne sode- 
lujejo in da je hud medsebojni konkurenčni boj včasih nelojalen. Zato menim, 
da je treba v zvezi s sklepom, ki smo ga nedavno sprejeli, te stvari kompleksno 
proučiti, proučiti prometne tokove glede na zahteve po prevoznih pogojih in 
glede najracionalnejšega načina njihove zadovoljitve. Pri tem mislimo na vse 
transportne panoge — na železnico, cestni prevoz, zračni prevoz in tudi na cevni 
transport plinov, kolikor se bo seveda v Sloveniji razvil na podlagi pogojev, 
ki jih nudi gospodarstvu glede kvalitete in stroškov prevoza. Primerjavo po- 
sameznih vrst transporta je treba izvesti tako, da so vsem priznani enaki po- 
goji poslovanja. Tu gre namreč za obveznosti do posameznih komitentov in 
družbene skupnosti, ki so po zakonih določene. Železnica še vedno posluje po> 
zakonih, ki jih je podedovala iz časa svojega monopolnega položaja. To je zakon 
o organizaciji železnic, zakon o prevozu po železnicah in zakon o gradnji že- 
leznic. Zakon o organizaciji železnic je bil sedaj nekoliko dopolnjen v tem 
smislu, da lahko ureja železnica svoje prevozne cene v potniškem prometu 
skladno s konkurenco na tržišču in s svojimi možnostmi ter kvaliteto prevoza. 
Prav gotovo ste brali, da je bil tak sklep sprejet v našem delavskem svetu, pri 
tem pa smo izvzeli vsako spremembo cen za prevoze delavcev in dijakov. 

(Druga korekcija zakona je bila v tem, da ni več zvezni izvršni svet pristojen, 
da določa razpone pri razredovanju blaga, število razredov in višino akumula- 
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cije, ki si jo lahko železnica vračuna v svojo ceno. Vsa železniška transportna 
podjetja so za leto 1969 sklenila, da bodo pripravila material, ki bo slonel na 
načelu vključevanja stroškov, se pravi cen storitev, v svoje tarife. V načelu so 
sprejeli sistem tarif po relacijah tako kot je uveden pri nas v Sloveniji. Material, 
ki ga je izdelal prometni inštitut v Beogradu, se sedaj dopolnjuje in obravnava 
tako, da bi bil pripravljen do 1. 6. t. 1. in bi ga potem poskusno preverjali 
v praksi ter uvedli s 1. 1. 1970. To seveda le, če bi se glede tega dogovorili z 
upravnim odborom zvezne gospodarske zbornice, ki je za ta vprašanja pristojen. 
Dalje mislimo, da je treba spremeniti tudi pogoje iz zakona o prevozu na želez- 
nicah, na podlagi katerih je železnica še vedno dolžna prevzemati vsakršno blago 
po predpisani ceni, ne glede na to, kje in kako se pojavlja. Teh obveznosti nimajo 
druga podjetja in zato naj bi se tudi železnice tega oprostile. Odnosi med 
gospodarstvom in železnico naj bi se odvijali popolnoma po gospodarskih na- 
čelih. Težko se je npr. dogovarjati z železarno Jesenice ali s kakšnim drugim 
podjetjem glede prevoza, cen itd., če tovarna že vnaprej ve, da mora železnica 
v vsakem primeru prepeljati blago. Tako nismo bili v enakopravnem položaju 
v teh medsebojnih dogovorih. Dalje mislimo, da morajo biti enaki pogoji tudi 
glede izpolnjevanja tehničnih predpisov, obratovanja, in varnosti. Sicer taki 
predpisi obstojajo, vendar izgleda, da se v cestnem prometu kontrolirajo pre- 
malo strogo. Tudi glede obremenitve s stroški infrastrukture se razlikujemo od 
drugih podjetij. Železnica v celoti nosi to breme, druga podjetja, posebno 
cestna, teh stroškov ne nosijo v taki višini. Ugotoviti moramo, da tudi železnica 
nima dovolj sredstev, da bi lahko povsem v redu vzdrževala svojo infrastruk- 
turo. Dogajalo se je namreč, da smo, kar je že povedal v ekspozeju tovariš 
Vadnjal, porabili 80 °/o amortizacije, ki je itak minimalna samo za moderni- 
zacijo. To se pravi, da smo zapustili stranske proge, ki jih ne vzdržujemo več 
tako kot bi jih morali in niti vse glavne proge ne. Točna je ugotovitev, da 
vozimo s 55 km tehnične brzine, kar je seveda nemogoče. In ne samo to, 
morali bomo promet celo ustaviti, če prog ne bomo obnavljali. Za obnovo 
prog imamo na leto samo polovico potrebnih sredstev, okoli 3 in pol milijarde, 
potrebovali pa bi 6 do 7 milijard dinarjev. 

Drugo vprašanje je razvoj infrastrukturnih objektov. Treba bi ga bilo 
uskladiti tako, da se ne bi pojavljale vzporedne oziroma nepotrebne kapacitete. 
Osnovna stvar pri železnici je v tem,, da se le-ta umika s svojimi okrajki 
s terena, ker je dognano, da so prevozi na kratkih relacijah veliko cenejši po 
cesti. Po kalkulacijah celo za razdalje od 100 do 150 km. Ce že ceste obstajajo, 
potem dvojnih prevoznih poti ne potrebujemo ne v Sloveniji, niti ne drugod. 
To se pojavlja po vsem svetu in tudi v zahodnih državah v veliki meri ukinjajo 
vse stranske proge in jih nadomeščajo s cestnim prometom. To smo storili 
tudi pri nas. Bila je to uspešna akcija in se zahvaljujem izvršnemu svetu, da 
nas je v tej akciji tudi podprl. Seveda je prišlo tudi do določenih težav in 
problemov v posameznih občinah. Tovariš poslanec Perhavec je govoril o progi 
Murska Sobota—Hodoš. Nisem povsem točno informiran o tem, kako so ti 
dogovori tekli, vendar mi je bilo sporočeno, da je občina Murska Sobota od- 
stopila od tega, da bi še dalje vzdrževala železniški promet na tej progi. Občina 
nima kot je omenil tovariš Perhavec niti 45 milijonov dinarjev, da bi lahko 
sodelovala pri regresiranju prevoza na tej progi. Tovariš poslanec pravi, da bi 
lahko zbrali 1 milijardo za modernizacijo proge. Ne vem, če se nam to splača, 
ker še nimamo transportnega elaborata. Mislim, da je odločitev, da se uredi 
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cesta v redu in da se ne dela dve prometni poti tam, kjer jih ni treba. To še 
toliko bolj, ker povezava na Madžarsko itak ne gre več prek Hodoša. 

Dalje bi še omenil stanje na progi Zidani most—Maribor. Modernizacijo 
proge Jesenice—Dobova (Beograd,—Skopje:) opravljamo z mednarodnim kredi- 
tom, ki ga je zagotovil zvezni izvršni svet in s krediti, ki smo jih dobili v 
republiki. Ta dela ne financiramo sami; pri modernizaciji te magistrale so 
udeležena vsa železniška transportna podjetja. Zvezni izvršni svet je- zagotovil 
49 milijard S dinarjev, od tega 24 milijard iz svojih rezerv, 25 milijard pa 
prek posebnega dogovora z železarno Zenico, ki nam dobavlja tirnice in ma- 
terial po kreditni pogodbi tako, da nam je laže odplačevati. Pač pa vam je 
znano, da smo iz lastnih slovenskih sredstev zgradili progo Koper—Prešnica. 

, Tovariš poslanec je vprašal, kaj je z modernizacijo proge Zidani most— 
Šentilj. Mi smo lansko leto z lastnimi sredstvi potegnili elektrifikacijo do 
Rimskih Toplic zato, da bi razbremenili vozlišče Zidani most. Zaprosili smo 
tudi sklad gospodarskih organizacij za ustrezen kredit, da bi lahko letos še 
modernizirali progo vsaj do Celja. Zato bi potrebovali približno 4 milijarde 
S dinarjev. Vse te kredite vračamo iz svojih lastnih transportnih dohodkov. 
Zato želimo, da so temu primerni tudi roki odplačila in obrestna mera. Zaenkrat 
še nimamo zagotovila, da bi dobili ta ali podoben kredit. Niti ne vemo, na 
kakšno dobo in s kakšno obrestno mero. 

Ce nam uspe, da dobimo te kredite, bomo nadaljevali z modernizacijo 
proge proti Mariboru. Skupno bi stala modernizacija proge do Šentilja približno 
50 milijard S din. Ta dela bi opravljali postopoma tako, da bi prišli — če bi 
prejemali kredite redno — do leta 1972 ah vsaj do leta 1974 do Maribora. Naše 
podjetje je pripravljeno sprejeti vsak kredit, ki je za nas znosen. Moram pa 
reči, da bi znašale anuitete, če bi te kredite dobili 1. 1970, že približno 10 mili- 
jard S dinarjev v letu 1971. To je toliko, kolikor znaša naša amortizacija. To 
se pravi, da amortizacija ne zadošča in da bi morali ustvarjati sklade pri 
naših minimalnih osebnih dohodkih, ki se v poprečju gibljejo okoli 90 000 
S din na mesec. 

Za progo Ljutomer—Gornja Radgona je tovariš poslanec dejal, da priča- 
kuje, da bo ta proga še potrebna. Imeli smo zelo slabe izkušnje, saj smo ugoto- 
vili, da vse obljube glede povečanja transporta na tej progi ne držijo. Železnica 
v glavnem še vedno prevaža blago, ki je po dosedanjih tarifah nizko tarifirano. 
Blago z višjo vrednostjo, se pravi višjih tarif, se pa prevaža po cestah. To raz- 
liko v tarifah cestni promet izkorišča in zato ima tudi take uspehe, da se 
avtovlak za avtovlakom vrsti po naših cestah in jih uničuje, ker se obreme- 
nitev teh vlakov verjetno ne kontrolira, ali vsaj ne v dovoljni meri. 

Železnica gotovo nima namena vzdrževati takih prog, katere bi jo obre- 
menjevale. Celoten trend razvoja železnice je tak, da se mora umakniti na 
svoje glavne magistrale in to ne samo v Sloveniji, temveč povsod. Železnice 
naj bodo modernizirane tako, da bodo najbolj sposobne za težke prevoze na 
dolge poti, za krajše poti in za dovoz ter razvoz po terenu pa bi morali, po 
našem mišljenju, angažirati cestni promet. Glede cestnega prometa ni samo 
vprašanje konkurence med železnico, marveč ta v veliki meri konkurira sam 
sebi. Ko se bo reševalo vprašanje prometa, je treba razčistiti problem režij- 
skih prevozov, ker smo informirani, da so v režijskih prevozih kapacitete pre- 
visoke, ne dovolj izkoriščene in da je prevoz drag. Ta drag prevoz gre seveda 
na račun proizvodnje, skratka na račun vsega gospodarstva. 
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Problem je mednarodni tranzit na cestah. V tem prometu večinoma vozijo 
z avtovlaki, prispevajo pa zelo malo za vzdrževanje cest. Če sem pray infor- 
miran, so letos prevozili skoraj 600 000 ton blaga. Zato je tudi odpadlo precej 
prevoza po železnici, ki ga plačajo v trdni valuti. Tako imamo tudi izgubo 
v deviznih dohodkih. 

Ce dovolite, bi še povedal nekaj besed o sporu med železnico in odborom 
izvršnega, sveta za gospodarstvo. To pravzaprav ni bil spor, marveč samo ne- 
sporazum. Takrat ko smo razpravljali o tem, smo menili, da smo obvezni 
prevzeti koprsko progo z obveznostjo, da izgradimo tudi drugo fazo v svoje 
breme. 

Ze prva faza izgradnje z obrestmi je veljala 20 milijard S din. Verjemite, 
da te obremenitve železnica ne more prevzeti, kolikor se ne odobrijo ustrez- 
nejši odplačilni roki in tudi ustrezna obrestna mera. Ker nam ni bilo rečeno,' 
kako naj se financira druga stopnja izgradnje, to se pravi elektrifikacija in 
avtomatične naprave, nismo mogli prevzeti te nove obremenitve, saj bi 
le-ta znašala nadaljnjih 7 milijard S dinarjev. Tako poročilo smo predlpžili 
izvršnemu svetu, ki ga je tudi sprejel. Torej združeno železniško transportno 
podjetje prevzame to progo tako, kot je zgrajena sedaj z obveznostjo, da 
vrača vse te kredite in obresti, se pravi 20 milijard, v razdobju 60 let in 
z 1% obrestno mero. Pri tem se ugotavlja, da je ta proga sposobna prevoziti 
samo 1 200 000 ton, če hočemo, da ostane takšna, kakršna je. Za dograditev 
proge so pač potrebne nove investicije. Pri vsakem povečanju bi morali 
postopoma povečati tudi kapacitete, seveda samo za tovorni promet, ker 
nismo prevzeli nobene obveznosti, da bi odprli na tej progi tudi potniški 
promet. Za to manjkajo še končna postaja, projekti itd. Doslej je bila ta proga 
le industrijski tir in le izjemoma je kdaj peljal tudi osebni vlak v Koper. Za 
izgradnjo druge faze, kar je dejal že tovariš Vadnjal, ni odgovorna samo želez- 
nica, marveč tudi Luka Koper in drugi interesenti ter da bo dana eventualna 
pomoč v obliki ustreznih kreditov tudi s strani republiškega izvršnega sveta. 
Kredite moramo imeti take, da jih lahko vračamo. Razen tega smo se s Koprom 
dogovorili, da bi bilo treba hkrati z nadaljnjo povečano kapaciteto v tem 
mestu uskladiti tudi razvoj proge. Menimo namreč, da so to težki tovori na 
dolge razdalje, ki sodijo na železnico, zato naj bi tudi železnico temu primerno 
izgradili tako, da ne bi šli težki transporti na cesto. Luka Koper je dolžna 
dajati 60 % prometa železnici in samo 40 «/o cesti. Za nadaljnjo izgradnjo te 
luke in proge smo skupno odgovorni in v tem smislu je že tudi sklenjena 
pogodba med Luko Koper in nami za prevzem te proge. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Ker ugotavljam, da ne 
želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo. Preden preidemo na sklepanje 
o samem aktu, menim, da lahko ugotovimo glede na razpravo, da zbor pripombe 
zakonodajno-pravne komisije sprejme in da o tem ni potrebno še posebej 
sklepati. Sedaj ko imamo situacijo čisto, predlagam, da sprejmemo naslednji 
sklep: 

1. Osnutek zakona o povračilu dela obresti za investicijske kredite želez- 
niškega transportnega podjetja Ljubljana za modernizacijo železniških prog 
v SR Sloveniji, se sprejme; 

2. predlog zakona pripravi izvršni svet upoštevajoč pripombe in predloge 
odbora za družbeni plan in finance ter predloge odbora za proračun in predloge 
zakonodajno-pravne komisije kot tudi predloge in pripombe dane V razpravi 
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na seji zbora. Je to v redu in sprejemljivo? Prosim tovariši in tovarišice, da 
to potrdite z dvigom rok. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotvaljam, da je sklep, ki se nanaša na ta osnutek 
zakona, v republiškem zboru soglasno sprejet. 

Prehajamo še na drugo podtočko, to se pravi osnutek zakona o usmeritvi 
sredstev v SR Sloveniji za investicije za gospodarstvo v letih 1971—1976. O 
proceduri smo že sklepah, zato vas obveščam -samo še o tem, da so predpis 
obravnavali odbor za proračun in odbor za družbeni plan in finance, ki sta 
dala pismeno poročilo in zakonodajno-pravtna komisija, ki je tudi dala pismeno 
poročilo. Tovariš Boris Vadnjal je že dal ekspoze k temu zakonu. Zeli pred- 
stavnik enega ah drugega odbora oziroma komisije dopolniti pismeno poročilo? 
(Ne želi.) Ker ne, lahko začnemo z obravnavo. Besedo ima Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Tovariši in tovarišice poslanci. Odbor za družbeni plan 
in finance umika svoj spreminjevalni predlog k drugemu členu. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Zeli kdo besedo v obravnavi? Ugotav- 
ljam, da nihče, zato obravnavo zaključujem in prehajamo na sklepanje. Tudi 
sedaj ugotavljam, da ni bilo pripomb k stališčem zakonodaj no-pravne komisije, 
zato menim, da ni razloga, da jih ne bi upoštevali pri končni formulaciji pred- 
loga zakona. Ker smo to razčistili, predlagam naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v go- ' 
spodarstvu v letih 1967—1976 se sprejme. 

2. Predlog zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospo- 
darstvu v letih 1971—1976 pripravi izvršni svet, pri čemer mora upoštevati 
pripombe zakonodajno-pravne komisije. Se strinjate s predlaganim sklepom? 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti temu? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(2 poslanca dvigneta roko.) Z dvema vzdržanima glasovoma je predlog sklepa 
sprejet. 

Sedaj smo to točko dnevnega reda izčrpali. Tovariš Drago Bencina želi 
besedo. Prosim. 

Drago Benčina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
'Opravičujem se, ker se javljam k razpravi o zadevi, ki je proceduralnega zna- 
čaja in o kateri bi morah razpravljati že pri prejšnji točki dnevnega reda. 
Zato bom v razpravi zelo kratek. 

Tovarišica podpredsednica si je pri prejšnji točki dovolila interpretirati 
mojo razpravo in razpoloženje v avli tako, kot da odstopam od svojih stališč 
oziroma, da mi je celo nerodno zaradi razprave, ki sem jo imel. Ker sem bil 
prepričan, da te njene izjave nihče ne jemlje resno, saj je to njen način, da 
večkrat svojevoljno interpretira posamezne diskutante, nisem reagiral na njeno 
izvajanje. V odmoru me je nekaj poslancev vprašalo, zakaj javno ne povem, 
če sem spremenil stališče. Zato sem dolžan izjaviti naslednje: 

Odločno odklanjam vsako svojevoljno interpretacijo do moje razprave in 
mojega razpoloženja; 

isvojega mnenja v ničemer nisem spremenil; 
in če je potrebno, sem pripravljen ponovno obrazložiti svoja stališča. Zato 

pa ne potrebujem nobenega tolmača. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala. Mislim, da ni bilo nobenega 
dvoma o značaju pripomb, zato mislim, da je s tem ta incident tudi zaključen. 
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Prehajamo na 6. točko dnevnega reda. 
Kakor sem vam že prej rekel, sem mnenja, da danes ni mogoče resno ob- 

ravnavati 4. in 5. točko to je problematiko inšpekcijskih služb in predlog za 
izdajo zakona o organizaciji inšpekcijskih služb v SR Sloveniji. Za današnjo 
sejo torej ostaneta samo še dve stvari, ki jih bomo poskusili čim hitreje rešiti. 

Prvi je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popustih 
za skupinska potovanja otrok in mladine. 

To je zakon, za katerega predlagatelj, to je izvršni svet, predlaga, da ga 
obravnavamo po skrajšanem postopku in ne glede na roke. Predsedstvo skup- 
ščine SR Slovenije predlog izvršnega sveta sprejema in na podlagi 259. člena 
in prvega odstavka 296. člena svojega poslovnika predlaga pristojnima zbo- 
roma, da obravnavata predložni zakonski predlog po skrajšanem postopku 
in ne glede na roke. 

Predstavnika izvršnega sveta sta dr. Vladimir Bračič in tovariš Riko 
Jerman. Ali hočeta eden ali drugi posebej pojasniti predlog za skrajšani po- 
stopek. Ali želi kdo drug besedo o samem proceduralnem predlogu? Če ne, 
potem prehajamo na sklepanje. Prosim vas, da izrazite svojo pripravljenost za 
to, da obravnavamo po skrajšanem postopku in ne glede na roke ta predpis 
s tem, da dvignete roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti takemu 
predlogu? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Obveščam vas, da sta predlog zakona obravnavala odbor za proračun in 
zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala pismeni poročili. Na sejo smo vabili 
predstavnika centralnega komiteja Zveze mladine Slovenije in predstavnika 
Zveze študentov Jugoslavije — univerzitetnega odbora Ljubljana, ki, če želita, 
lahko sodelujeta v obravnavi. Odpiram obravnavo in vprašam kdo želi besedo? 
Besedo ima tovariš Franc Musar, ki bo govoril v imenu predsedstva central- 
nega komiteja ZM Slovenije. 

Franc Musar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Dovolite mi, da se najprej zahvalim, da lahko na tem mestu v imenu Zveze 
mladine Slovenije pojasnim naša stališča do predloga za ureditev sistema po- 
pustov za skupinska potovanja mladine in otrok. 

Rad bi uvodoma dejal, da smo imeli o stališčih, ki jih nameravam 
kasneje posredovati, vrsto razprav in da se z njimi strinjajo tudi republiška 
vodstva Zveze tabornikov, Počitniške zveze Slovenije, Planinske zveze, Zveze 
prijateljev mladine Slovenije in Zveza za telesno kulturo Slovenije. 

Prepričani smo, da je uvod za razpravo o tem, ali je potrebna sprememba 
in dopolnitev tega zakona, izhajal iz ugotovitev o mnogih kršitvah in malver- 
zacijah, ki so se pojavljale pri uporabi zakona v 1968. letu pri avtobusnih in 
ne železniških podjetjih. Takšne malverzacije so deloma omogočali tudi nekateri 
organizatorji, člani osnovnih enot naših mladinskih organizacij. Prepričani smo, 
kar želim posebej podčrtati, da zaradi napak in pomanjkljivosti, ki se v dolo- 
čenem sistemu pojavljajo, ne bi kazalo takoj začeti razpravo o nujnosti spre- 
membe tega sistema v celoti, marveč prej iskati rešitve in izboljšave. 

Menimo, da so nekatere kršitve, do katerih je prišlo v res dokajšnjem 
številu, prav zaskrbljujoče. To so deloma omogočale tudi pogodbe, ki jih je na 
podlagi zakona sklepal republiški sekretariat za finance s prevozniškimi pod- 
jetji. V teh pogodbah je namreč prišlo do omejitve, ki je v zakonu ni in kar je 
imelo za posledico mnoge kršitve. Gre namreč za to, da je bila dana v po- 
godbah prednost prevozu po železnici in da so bili organizatorji dolžni, kolikor 



72. seja 79 

je začetni in končni kraj potovanja železniška proga, potovati z železnic«. 
Razumljivo je, da išče organizator potovanja možnosti, da bi bilo potovanje 
v celoti cenejše. To pa večkrat pomeni, da je kljub temu, če najameš avtobus, s 
katerim skrajšaš potovanje ter imaš tudi .več možnosti za ogled znamenitosti, 
v bistvu celotno potovanje, kljub eventualno dražjim prevozom z avto- 
busom, vendarle cenejše. Mnogi so se seveda znašli, pri čemer so jim dajala 
avtobusna podjetja polno podporo, saj je bilo to v njihovem ekonomskem 
interesu. Kot kraje potovanja so navajali vasi. ki so v bližini namenskega 
kraja, pa vendarle nimajo železniške postaje. To je bil del takšnih kršitev, za 
katere menimo, da bi jih lahko odpravili s preciznejšimi določbami v zakonu. 
Pripravljeni smo jih tudi omejiti z akcijo znotraj naših organizacij. Pogodba 
je tudi, kar ni bilo določeno v zakonu, vzela pravico zaposleni mladini do 
25. leta uporabljati ta popust. 

Rad bi povedal, da je zame značilna izjava tovarišice Deklevove na seji 
pristojnih odborov. Tedaj je dejala, da je bilo v drugem delu 1968. leta, ko so 
bile že znane nekatere ugotovitve sekretariata za finance in ko se je že sprožil 
postopek za odkrivanje in kaznovanje krivcev, manj kršitev. Torej je ta akcija 
že delno prispevala k temu, da se je število malverzacij, za katere trdim, da so 
bile povod za spremembo tega zakona,, zmanjšalo. 

2elel bi nekaj povedati tudi o tem, kaj za nas pomeni sistem, ki ga vsebuje 
predloženi zakonski predlog. Predvsem menimo, da gre — to izhaja tudi iz ob- 
razložitev in dokumentov — za zmanjšanje sredstev, ki bodo porabljena v letu 
1969. To seveda pomeni, da bo, če odštejemo kršitve, do katerih je prihajalo, 
prevozov v letu 1969 manj. Lanska poraba za te namene je znašala približno 
400 milijonov S din. Opozarjam, da so bila ta sredstva porabljena v 7 mesecih 
1968. leta, ker je začel zakon toliko kasneje veljati. Za letos znašajo ta sredstva 
za te namene iz republiškega proračuna 300 milijonov S din. Ta povsem nena- 
tančen račun kaže, da je torej možnosti za takšna potovanja za polovico manj. 
Mi smo v dosedanjih, razpravah trdili, da bo pomenil sistem razdeljevanja 
s 30 «/o udeležbo s strani naših organizacij dodatno administrativno delo in tudi 
dodatne stroške. Želel bi pri tem samo na kratko omeniti, da bomo razpolagali 
z omenjenimi sredstvi. S temi sredstvi bomo morali stimulirati predvsem tiste 
prevoze, ki najbolj odražajo programske cilje posamezne organizacije; skratka, 
ki največ lahko dajo v razvojnem smislu članom naših organizacij. To prak- 
tično pomeni, da bomo morali nekatere prevoze, potovanja in ekskurzije odo- 
briti, nekatere zavrniti. To je seveda zvezano z določenim postopkom. Lahko 
predvidevamo, da bo to terjalo predhodno odobritev posameznega potovanja in 
kasnejšo nakazilo sredstev s tega 30 ®/o regresa, ki ga bo skupina porabila. 
Rad bi povedal tudi to, da se teh 300 milijonov ne bo delilo v velikih zneskih, 
milijonskih prav gotovo ne. V večini primerov bo šlo za drobne zneske po 
nekaj deset tisoč dinarjev in le za tiste dejavnosti, ki jih želimo posebej sti- 
mulirati. Te dejavnosti so več ali manj vsakodnevnega in nedeljskega pomena, 
to so potovanja mladine Z namenom, da spoznava svojo najbližjo okolico in 
znamenitosti, ki si jih je vredno ogledati. 

(Postavlja se tudi vprašanje, kako pravično razdeliti ta sredstva med 9 
nosilcev te dejavnosti. Podpiramo predlog odbora, da se tudi ljudska tehnika 
oziroma njene organizacije vključijo v ta sistem. Obstajajo sicer nekateri po^ 
datki o lanskoletnem izkoriščanju sredstev, ki pa ne morejo v popolnosti pred- 
stavljati predloge za delitev v letošnjem letu, ker le-teh ni dovolj. Rad bi 
poudaril še to, da je sistem, ki je predlagan, nestimulativen za nadaljnji razvoj 
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teh dejavnosti in za število članov v mladinskih organizacijah. Priče smo npr. 
v Zvezi tabornikov, ki želi zvišati število svojih članov od 16 na 30 tisoč ter 
obogatiti svoj program predvsem z nekaterimi nalogami s področja narodne 
obrambe. Podobna akcija je v planinski zvezi s parolo »75 let zveze, 75 tisoč 
članov«. Takšna delitev sredstev, ki v marsičem onemogoča delo mladinskih 
organizacij, bi najbrž tak razvoj stimulirala. Glede na trditev, da se republiška 
izobraževalna skupnost strinja s predloženim sistemom, bi rad povedal nasled- 
nje: nikjer nisem zasledil, da bi republiška izobraževalna skupnost o tem 
sklepala. Menim, da se učitelji, ki delajo na šolah in organizirajo izlete ter 
ekskurzije svojih učencev, ne morejo strinjati s tem, da se sredstva, ki so jih 
imeli na razpolago, omejujejo. Tistih sredstev, ki jih deli republiška izobraže- 
valna skupnost, bo namreč nedvomno manj, kot jih je bilo v letu 1968. Ob 
koncu bi želel poudariti, da v bistvu ne nasprotujemo predlogu o delitvi sred- 
stev. Razumemo napore izvršnega sveta, da je dosleden v svoji proračunski po- 
litiki in da sprejeti proračun ne sme in ne more biti presežen. Dejstvo pa je, 
da je za te namene za letošnje leto denarja premalo. Možnosti za rešitev takš- 
nega stanja je najbrž več. Mi smo sicer predlagali, da se iz zakona črta 5. člen, 
če nočemo obdržati takšnega kot je bil doslej. Možnosti so najbrž tudi takšne, 
da se ta zakon, saj bi namreč bilo težko preseči okvire proračuna, sprejme tak 
kot je, z veljavnostjo do konca letošnjega leta s tem, da se izvršni svet zadolži, 
da začne kompleksneje reševati to vprašanje. Vsekakor pa vprašanje popustov 
— ne glede na to, da je že pozno in da ste utrujeni — ne bi smelo iti tako zlahka 
mimo tega zbora. Ne smemo namreč jemati popustov, ki jih dobiva mladina 
za potovanje samo kot socialno pomoč, čeprav v nekaterih primerih pomeni 
tudi to. Tu gre predvsem za investicijo v vzgojo in rast mlade generacije. 

Na kraju bi rad še opozoril, da pomeni sistem, ki ga uveljavlja predlagani 
zakon, zmanjšanje možnosti za tovrstno dejavnost mladine v 1969. letu. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim, kdo še želi besedo? 
Besedo želi Jožko Ferlič, predstavnik izvršnega odbora študentov. 

Jožko Ferlič: Najprej hvala, da lahko posredujem mnenje študentov 
vam, slovenskim poslancem. 

Ne bi ponavljal že izrečenih besed člana predsedstva Zveze mladine Slo- 
venije. V bistvu smo študenti istega mnenja. Skupina študentov, ki je pre- 
gledala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popustih za 
skupinska potovanja otrok in mladine, ima samo nekaj konkretnih pripomb. 

3. odstavek, 1. člena, ki se glasi: — »pravico do regresa iz 4. in 5. točke 
prvega odstavka imajo osebe, ki niso zaposlene in ki niso starejše od 25 let«. 
Naš predlog je starostna meja 27 let s pojasnilom: »Osebe, ki imajo iz 4. in 5. 
odstavka 1. člena to pravico, so člani Zveze mladine Slovenije in Zveze štu- 
dentov v specializirane študentske organizacije, so vključeni tudi študentje, sta- 
rejši od 25 let, vendar imajo še vedno status študenta.« 

Kolikor bi bila ta starostna meja 25 let uzakonjena, bi storili krivico tudi 
tistim študentom, ki so začeli študirati pozneje, vendaf redno študirajo in imajo 
sedaj status študentov. 

Tudi 2. člen bi bilo treba nekoliko bolj precizirati. Besedilo nalaga sklepa- 
nje pogodb med republiškim sekretariatom za finance ter prevoznimi podjetji. 
Tekstu primanjkuje jasnosti glede rokov in načinov sklepanja pogodb. Isto 
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velja tudi za 6. člen tega zakona. Menimo, da je treba tekst bolj precizirati že 
v samem zakonu. 

Tovariš je že prej omenil načine izigravanja zakona. V primeru izigravanja 
zakona in slabega gospodarjenja s sredstvi naj zakon predvideva tudi bolj 
precizne sankcije, ki jih v sedanjem osnutku ni. Kontrolo nad celotnim poslo- 
vanjem lahko prevzamejo organizacije, na katere naj bi se prenesla finančna 
sredstva. Se ena pripomba je in sicer glede omejitve, da mora šteti skupina 
najmanj 10 ljudi. Nekoč je veljala ta omejitev na 5 ljudi. Imamo argumente, 
naj bi se ta številka zmanjšala na 7 članov skupina, ki bi potovala, argument 
je zelo preprost. Študentje imamo tudi take skupine, ko potuje manj kot 
10 ljudi. Naj omenim samo primer tekmovanja nekega kluba, ko morajo kriti 
stroške sami, saj jih gre malokdaj toliko na razna tekmovanja. ( 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Rad bi tovariša Ferliča 
opozoril, da sta dala odbor za proračun in odbor za družbenoekonomski sistem 
že amandma v tem smislu, da se predzadnji odstavek 1. člena spremeni tako, 
da se glasi, da imajo pravico do takega potovanja osebe, ki niso starejše od 
27 let. Ta točka je torej pokrita. Tovariš Vladimir Bračič ima besedo. 

Dr. Vladimir Bračič: Spoštovano predsedstvo, tovarišice in tova- 
riši poslanci. Ko smo razpravljali o problematiki predloženega zakona, ni v 
izvršnem svetu nihče mislil, da bi s takšnim reševanjem omejevali možnost 
naši mladini, da se s potovanji izobražuje, vzgaja in da bi ji jemali tiste osnovne 
pravice in možnosti, da kot mladi državljani spoznavajo .svojo domovino ter 
njene kulturne in druge znamenitosti in da tako rastejo kot polnopravni držav- 
ljani bodoči nosilci našega razvoja. 

Ce smo sprejeli nekatere spremembe v odnosu do dosedaj veljavnega za- 
kona, potem nas je pri tem vodila misel, da bi tudi na to" področje vnesli več 
reda in discipline, da bi ga uskladili s splošnimi načeli proračunske potrošnje 
in ne nazadnje tudi to, da bi neposredne koristnike in njihova vodstva anga- 
žirali kot družbeno soodgovorne za trošenje teh sredstev. Ta dom je v letoš- 
njem letu nedvomno pokazal precej razumevanja za našo mlado generacijo, 
saj smo z izjemo vseh ostalih proračunskih postavk zvišali letos za približno 
70'°/o namenska sredstva za štipendije, posojila, za oskrbovanje v domovih in 
tako dalje. Prepričan sem, da bo letošnja praksa pokazala, da je še vedno pre- 
malo sredstev in da bo ta dom, ko bo ponovno razpravljal o vsoti sredstev za 
te namene, pokazal isto razumevanje do mlade generacije kot ga je pokazal 
doslej. 

Razpravljali smo o vlogi in pripombah, ki jih je poslalo predsedstvo Zveze 
mladine in drugih organizacij. Nedvomno je v teh pripombah, ki so bile že tudi 
danes izrečene, marsikaj tehtnega in vredno premisleka. Toda kljub temu nismo 
menili, da so ti argumenti tako tehtni, da bi odstopili od predloženega sistema in 
se zadržali na starih pozicijah. Menili smo celo, da pomeni predlagani način 
reševanja te problematike določeno podporo organizacijam v tem smislu, da 
bi morali koristniki, to so temeljne organizacije, predlagati svoje programe 
potovanj. Ce gledamo dejavnost nekaterih organizacij, na primer tabornikov, 
ki jih dobro poznam, ker sem dolga leta delal kot taborniški funkcionar, potem 
moram reči, da nas je vedno težilo to, ker nismo dobivali od osnovnih organi- 
zacij ustreznih programov. Taborniški program so v glavnem potovanja in 
taborjenja, takšen je tudi program Zveze prijateljev mladine in še nekaterih 

6 
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drugih organizacij. Predstavniki izobraževalnih skupnosti so izjavili, da pomeni 
za njih novi sistem korak naprej, kajti pri odobravanju sredstev posameznim 
šolam bodo izobraževalne skupnosti izhajale iz predloženih programov dela 
posamezne šolske institucije. V okvir normalnega programa šolskega dela sodijo 
tudi šolske strokovne ekskurzije in izleti, medtem ko se pionirji poslužujejo 
drugih možnosti kot je pionirska organizacija in podobno. 

Približni podatki kažejo, da je lani 76'% sredstev, namenjenih za te po- 
puste, izkoristila šolska mladina ,na izletih in na taborjenjih. To se pravi, da 
bodo ti tudi v bodoče glavni potrošnik. Druge organizacije so potrošile približno 
takole: Zveza prijateljev mladine 6'%>, Zveza mladine Slovenije 4!0/o, študentje 
1 %>, taborniki 2 ®/o in Počitniška zveza 5 %». 

Kot predstavnik izvršnega sveta sprejemam pobudo predstavnika Zveze 
mladine Slovenije, da skupno iščemo in tudi najdemo ustreznejše rešitve kot 
so predlagane v tem zakonu. Če jih bomo našli, sem prepričan, da jih bo ta 
dom ob letu tudi potrdil in sprejel v zadovoljstvo koristnikov; hkrati pa bomo 
imeli čiste račune. 

Na kraju želim izjaviti v imenu predlagatelja, da sprejemam amandmaje, 
ki so jih dali k predlaganemu zakonu odbor za družbenoekonomski sistem in 
odbor za proračun organizacij sko-poli ti čnega zbora ter odbor za proračun repu- 
bliškega zbora in zakonodajno-pravna komisija. Menim, da je formulacija zako- 
nodaj no-pravne komisije k 5. členu ustreznejša in prosim, da bi se z njo strinjala 
tudi oba odbora. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo'? Prosim 
tovariš Jakofčič. 

Inž. Slavko Jakofčič: Tovariš predsednik, ne želim razpravljati o 
vsebini predloženega zakona, ker izgleda, da nismo sklepčni. Pred seboj imamo 
dva zakona in menim, da jih ne smemo sprejemati brej potrebne večine. Prosil 
bi, da se najprej ugotovi sklepčnost ali če je možno doseči kvorum. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Bil sem siguren, da je kvorum možno 
doseči. Poslanci so v bifeju in jih bom poklical, kolikor se seveda niso opra- 
vičili. Koliko poslancev je v dvorani? Do takrat, ko bomo lahko ugotovili, ali 
imamo kvorum ali ne, bi rad razjasnil še naslednje. Tovariš Ferlič je sporočil, 
da ni dobil odgovora glede svojega predloga, da naj zadostuje tudi petčlanska 
skupina. Razumel sem, da je tovariš Bračič tudi ta problem vključil v tisti 
sklop sugestij, o katerih bo treba voditi pogovore naprej in ki pridejo v poštev 
za reševanje ob novem letu. Tovariš Bračič stoji na stališču, da so predloženi 
predlogi sprejemljivi z izjemo tistega, s katerim se je strinjal tudi odbor. Vse 
druge spremembe pridejo v poštev drugo leto. 

Sedaj je navzočih 55 poslancev in moram ugotoviti, da kvoruma nimamo, 
zato moramo prekiniti sejo-. Vse zadeve, ki jih nismo obravnavali, bomo pre- 
ložili na prihodnjo sejo, ki bo predvidoma 17. t. m. in bo verjetno trajala dva 
dni.. 

S tem sejo zaključujem in se navzočim zahvaljujem za njihovo vztrajnost. 

(Seja je bila zaključena ob 19.25.) 



ROTBttŠSi BBOft 

73. seja 

(17. in 18. februarja 1969) 

« 
Predsedoval: dr. Joža Vilfan, 

predsednik republiškega zbora 

Začetek seje ob 9.15. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ker prisostvuje seji več kot polovica 
poslancev, lahko pričnemo z delom. Za današnjo 73. sejo sem vam poslal vabilo 
7. t. m. in vnaprej napovedal, da bomo vključili v dnevni red naknadno še 
najbolj pereča vprašanja. Hkrati sem vas opozoril, da bomo, če bo potrebno, 
delali dva dni. V tem pismu sem izrecno opozoril na to, da smo zadnjo sejo' 
morali pretrgati zaradi tega, ker mi bilo kvoruma. To opozorilo je še posebno 
aktualno glede na to>, da nismo mogli niti začeti seje popolnoma v redu. Naj- 
brž je tudi zaradi vremenskih razmer udeležba slabša. Zaradi tega vas prosim, 
da upoštevate to dejstvo in da je prav od vsakega odvisno, ah bomo lahko svoje 
delo v redu opravljali ali ne. 

Po tem uvodnem opozorilu vas obveščam, da so tovariši Franci Kolar, 
Franc Rutar, Ivan Franko, Stane Kavčič, Bojan Lubej, Franc Puhar, Niko Belo- 
pavlovič, inž. Uršič, Jože Ingolič in Milan Šepetavc zaprosili, da jim opravičimo 
izostanek s te seje. Ce ni nobenega ugovora, ugotavljam, da so ti poslanci 
opravičeno odsotni. 

Dnevni red je sestavljen iz devetih točk in še naknadno iz štirih točk, ki 
smo jih predvideli že vnaprej. To se pravi: razglasitev amandmajev ustavnega 
zakona za izvedbo teh amandmajev, predloga zakona o volitvah poslancev 
Skupščine SR Slovenije, predloga zakona o volitvah odbornikov občinskih skup- 
ščin in predloga zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev. 

Pogoji, da sprejmemo te točke na dnevni red, so izpolnjeni. Še na nekaj 
bi rad opozoril. Zelja izvršnega sveta je, da obravnavamo amandmaje in po- 
slušamo ekspoze na skupni seji. Torej bi imeli skupno sejo za ves kompleks 
volilnih zakonov in kolikor bo mogoče tudi za obravnavanje organizacije repu- 
bliške uprave. Na podlagi tega predlagam torej naslednji dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 71. in 72. seje republiškega zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. razglasitev amandmajev in ustavnega zakona za izvedbo teh amand- 

majev; 
6* 
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4. predlog zakona o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije; 
5. predlog zakona o volitvah odbornikov občinskih skupščin; 
6. predlog zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev Skupščine 

SR Slovenije; 
Pri 4., 5. in 6. točki dnevnega reda bi imeli torej skupno sejo, ki bi jo 

vodila tovarišica Vena Kolaričeva. Na skupni seji bi poslušali ekspoze. Potem 
bi obravnavali: 

7. poročilo in predlogi začasne komisije izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije za proučitev organizacije republiške uprave; 

8. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popustih za 
skupinska potovanja otrok in mladine (to točko zadnjič zaradi neobstoječega 
kvoruma nismo mogli končati); 

9. osnutek zakona o zdravstvenem varstvu študentov; 
10. predlog zakona o spremembi zakona o določitvi prispevka, ki ga plaču- 

jejo gospodarske organizacije v skupne rezerve gospodarskih organizacij v 
Sloveniji (to točko je gospodarski zbor že obravnaval); 

' 11. problematika inšpekcijskih služb v SR Sloveniji; 
12. predlog za izdajo zakona o organizaciji inšpekcijskih služb v Sloveniji; 
13. volitve in imenovanja. 
Ponavljam, da je ta predlog dnevnega reda sestavljen tako, da bi ustregli 

željam za skupni ekspoze. Je kakšen ugovor proti temu ali kakšen predlog za 
spremembo tako predloženega dnevnega reda? (Ne.) Ker ga ni, ugotavljam, 
da je dnevni red v tem zapovrstju republiški zbor sprejel. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 71. in 72. seje. Je v tej zvezi kakšno vprašanje, ali kak predlog za spre- 
membo ali dopolnitev? (Ne.) Ce ne, ugotavljam, da sta zapisnika 71. in 72. seje 
sprejeta. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to so poslanska vpra- 
šanja. 

Najprej je poslansko vprašanje tovariša Ceneta Matičiča z dne 22. 1. 1969. 
Na to vprašanje bo odgovoril Jože Zalokar, ki predstavlja službo družbenega 
knjigovodstva. Ker tovariša Zalokarja ni, prehajamo na naslednje vprašanje, 
in sicer na vprašanje Staneta Vrhovca. Nanj bo odgovoril tovariš Jože Božič, 
republiški sekretar za delo. 

Jože Božič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. To- 
variš poslanec Stane Vrhovec postavlja naslednje vprašanje: ali je izvršni svet 
ob problemu pokojninskega zavarovanja dimnikarjev razpravljal predvsem o 
tistih starejših dimnikarskih delavcih, ki so se s takratnimi okoliši vključili 
v družbeni sektor in kakšno stališče je zavzel, da se problem njihovega pokoj- 
ninskega zavarovanja pravično in dokončno reši? 

V zadnjih dveh letih smo večkrat sprožili pri zveznih organih predlog za 
dokončno ureditev pokojninskega zavarovanja ne samo dimnikarjev, marveč 
tudi vseh tistih obrtnikov, ki so se vključili v družbeni sektor. Naši predlogi 
so bili odbiti z motivacijo', da so to vprašanja, ki sodijo v sklop sistemskih reši- 
tev pokojninskega zavarovanja. Izvršni svet je zavzel stališče, da je treba 
urediti ta nerešena vprašanja ob priliki sprememb pokojninskega zavarovanja, 
ki je prav zdaj v intenzivnem proučevanju. Zato je h gradivu o spremembi 
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sistema pokojninskega zavarovanja, o čemer je razpravljal na zadnji seji ta 
zbor in bo vsak čas tudi javno publicirano, že vključen zahtevek, da se omogoči 
omenjenim zavarovancem dokup tistih let samostojne poklicne dejavnosti, za- 
radi katerih upravičeno zahtevajo rešitev. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Vrhovec, imaš dodatno vpra- 
šanj e? (Ne.) Potem prehajamo na vprašanje tovariša Edvarda Perhavca. Nanj 
bo odgovoril tovariš Ivo Bernard, pomočnik republiškega sekretarja za gospo- 
darstvo. 

Ivo Bernard: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Po- 
slanec inž. Edvard Perhavec je postavil vprašanje glede registracije traktorjev, 
ki so last zasebnih kmetovalcev. Ugotavlja, da gre v večini primerov za trak- 
torje, ki jih uporabljajo kmetovalci v neposredni proizvodnji in ne za trans- 
portne usluge. Kljub temu morajo plačevati zanje tisti del cestne takse, ki se 
plača ob registraciji. Pri tem morajo ta vozila tudi obvezno zavarovati. S tem 
v zvezi postavlja naslednje vprašanje: ali so pristojni republiški upravni organi 
seznanjeni s tem problemom in ali zato pripravljajo ukrepe, s katerim bi se 
ta kategorija delovnih strojev tretirala drugače kot vozila tipičnega cestnega 
prometa? 

Za traktorje kot kategorijo delovnih strojev se po obstoječih predpisih 
ne plača nikakršna pristojbina za ceste. Ta obveznost zadeva le traktorje, ki se 
pojavljajo v prometu na javnih cestah. 

Ce se traktor pojavi na javni cesti, mora izpolnjevati vse tehnične in 
druge pogoje, ki veljajo za ostala motorna vozila. To je mogoče doseči le z redno 
letno registracijo traktorjev in z obveznimi tehničnimi pregledi. Poleg nave- 
denega je povsem razumljivo, da odgovarjajo tudi za škodo, ki jo lahko po- 
vzročijo traktorji v javnem cestnem prometu. Na podlagi navedenega smatra- 
mo, da je dosedanji problem traktorjev zadovoljivo rešen. Kot je znano, je 
izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlagal zveznemu izvršnemu svetu 
prenos pristojnosti za predpisovanje letnih pristojbin za ces^e, ki se plačujejo 
za cestno-motorna vozila, na republiko. V primeru takega prenosa bi lahko bila 
tudi višina pristojbine za traktorje nižja kot za druga motoma vozila. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Kot vidim, tovariša Perhavca danes ni 
tukaj. Ce bo zahteval, bi odgovor na prihodnji seji ponovili, da ima s tem mož- 
nost dodatnih vprašanj. Potem je še vprašanje tovariša Matičiča, Gorenca in 
Krefta. Za odgovore na ta vprašanja izvršni svet v smislu 27. člena našega 
poslovnika prosi, da jih odložimo. Nekateri člani izvršnega sveta so bolni, 
deloma so tudi drugi razlogi za to prošnjo'. Mislim, da jih zato lahko odložimo, 
čeprav bi se morali v prihodnje izogibati taki situaciji. Ali želi še kdo besedo? 
Cene Matičič ima besedo. 

Cene Matičič:' Spoštovani tovariš predsednik, tovariši in tovarišice 
poslanci. Iz decembrskega poročila francoskega dnevnika »La monde« povze- 
mam naslednje: 

1. Sporazumno z Združenimi narodi in zveznim izvršnim svetom je bil 
gospod Peer Heckerop, bivši zunanji minister Danske, imenovan za general- 
nega direktorja obsežnega 30-letnega projekta izgradnje in urbanizacije 1500 km 
dolge jadranske obale od Splita do albanske meje. 
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2. Osnovni cilj tega širokega oziroma 70 milijonov dolarjev vrednega 
projekta, je izgradnja hotelskih in drugih rekreacijskih postaj in naselij za 
približno 600 000 novih posteljnih kapacitet. Naloga gospoda Heckeropa naj 
bi bila predvsem naslednja: 1 

1. iskanje in angažiranje zahodnega privatnega, pol javnega in javnega 
kapitala v dolgoročno izgradnjo omenjenega projekta; 

2. sodelovanje z zveznim izvršnim svetom in drugimi odgovornimi orga- 
nizacijami ter pomoč v iskanju takih oblik, ki bi omogočale tujemu kapitalu 
ne samo 49'°/», marveč tudi 50 in večodstotno participacijo, kar je po obsto- 
ječih zakonskih predpisih o udeležbi tujega kapitala v jugoslovanskih projektih 
nemogoče; 

3. načrt za ureditev izgradnje novih počitniških naselij in omenjenih po- 
steljnih kapacitet je prepuščen znanemu poljskemu arhitektu Adolfu Cibrov- 
skemu, ki se je že proslavil z načrtom za rekonstrukcijo Varšave in Skopja. 
V zvezi s temi novicami, ki so bile v naših listih komajda omenjene, vas prosim, 
tovariš predsednik, da posredujete izvršnemu svetu naše skupščine naslednje 
poslansko vprašanje: 

1. Do katere pripravljalne stopnje je omenjeni projekt že realiziran? in 
2. Ali so prizadevanja turističnih in drugih lokalnih činiteljev vzdolž slo- 

venske obale o izgradnji manjkajočih posteljnih in počitniških kapacitet v 
kakršnikoli zvezi oziroma, ali so integralni del tega projekta? 

Postavljam še drugo vprašanje. 
Mednarodno razsodišče za ugotavljanje resnice o zločinih v Vietnamu ali 

kjerkoli drugje, je na svojem prvem zasedanju v Londonu sprejelo statutarno 
obveznost, da zaščiti vsakega svojega člana, ki bi bil podvržen diskriminaciji 
zaradi razkrivanja resnice v Vietnamu ali kjerkoli drugje. Znano je, da je vrsta 
uglednih znanstvenih in javnih družbenih delavcev, ki sodelujejo v delu tega 
razsodišča, podvržena javnemu ali privatnemu nasprotovanju in tudi najhuj- 
šim grožnjam, ki se jih poslužujejo anonimne sile, ali posamezniki. Socialistična 
federativna Jugoslavija in s tem tudi Socialistična republika Slovenija imata 
čast, da je njen državljan, tovariš dr. Vladimir Dedijer, eden stalnih predsed- 
nikov omenjenega mednarodnega razsodišča. Ker so bile tudi grožnje s> smrtjo v 
obdobju od 1966. leta do danes ne malokrat naslovljene na njegovo ime, vas 
prosim, spoštovani tovariš predsednik, da posredujete sekretarju za notranje 
zadeve naslednje poslansko vprašanje:, 

1. Ali so sekretarju znane grozilne akcije teh anonimnih sil in posamez- 
nikov? — o tem so bili poslanci našega zbora obširneje seznanjeni v javni tri- 
buni iniciativnega odbora zia podporo mednarodnemu sodišču za vojne zločine 
v Vietnamu — in kaj je bilo v tej zvezi že storjeno. 

i 2. Ali je statutarna obveznost, ki jo je sprejelo Russelovo sodišče o zaščiti 
članov tega sodišča, ki bi bili podvrženi diskriminaciji zaradi razkrivanja res- 
nice v Vietnamu oziroma kjerkoli drugje, obvezna, ali vsaj z nedvoumnimi sim- 
patijami pravno spoštovana obveznost tudi za naše varnostne organe? 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Bomo ta vprašanja posredovali na pri- 
stojna mesta. Prosim, tovariš Ivan Kreft ima besedo. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci. Postavljam naslednje 
poslansko vprašanje: 
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1. Ali bo izvršni svet sprejel pobudo svojega ekonomskega sveta, o kateri 
je pisalo »Delo« z dne 3. februarja 1969 v svojem uvodniku. Ekonomski svet 
namreč predlaga, naj bi naš najvišji predstavniški forum — republiška skup- 
ščina, razpravljala o razvoju manj razvitih območij. Slovenija je, tako ugo- 
tavlja »Delo«, ena od republik, ki pomoč daje, tudi zainteresirana, da bi bili 
učinki pomoči čimvečji, da bi lahko prizadeta območja svojo zaostalost uspešno 
premagovala in se čimprej postavila na lastne noge. 

2. Ali je upravičeno tarnanje, da na manj razvitih območjih v Jugoslaviji 
ni bilo posebno veliko storjeno, ko je vendar znano, da prispeva Slovenija 
skoraj petino v proračun federacije za skupne potrebe. S tem in drugimi skup- 
nimi sredstvi pa se gradijo tudi tovarne, od katerih smo morali eno te dni 
zapreti, ker je vse od ustanovitve leta 1954 poslovala z.izgubo., čeprav so v njo 
vložili precej milijard. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Posredovali bomo tudi ta vprašanja. 
Medtem je prišel tovariš Jože Zalokar, ki predstavlja službo družbenega knjigo- 
vodstva in ga prosim za odgovor poslancu Cenetu Matičiču. 

Jože Zalokar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Na poslansko vprašanje poslanca republiškega zbora Skupščine SR Slovenije 
Ceneta Matičiča z dne 22. januarja 1969, ki je bilo dostavljeno službi družbenega 
knjigovodstva dne 30. januarja 1969. leta v zadevi ukrepov SDK v zvezi z 
neupravičeno in nepravilno odobrenimi posojili iz sredstev skupne porabe, sred- 
stev odpravljenih občinskih skladov občin Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana-Šiška 
in Ljubljana-Center, turističnih kreditov, potrošniških kreditov za nakup avto- 
mobilov, posojil za gradnjo počitniških hišic, posojil po posebnih pogojih pri 
kreditni banki in hranilnici Ljubljana ter bivši splošni gospodarski banki Ljub- 
ljana, dajemo naslednje odgovore in pojasnila: 

1. Kreditiranje iz sredstev skupne porabe. Kreditna banka in hranilnica 
Ljubljana je iz sredstev sklada skupne porabe odobrila 190 kreditov v skupnem 
znesku 5 milijonov 212 851 dinarjev svojim delavcem za gradnjo in nakup sta- 
novanj z odplačilnim rokom od 5 do 60 let po 1, 3 in 3'°/o obrestni meri. Od 
tega je bilo 56 kreditov v znesku 2 milijona 138 820 dinarjev odobrenih z 
rokom odplačila 60 let, kar je v nasprotju z določbami 68. in 69. člena takrat 
veljavnega zakona o financiranju gradnje stanovanj. Ta določa odobravanje 
kreditov iz sredstev sklada skupne porabe z rokom odplačila po pogojih, dolo- 
čenih v pravilih občinskih stanovanjskih skladov, oziroma največ 30 let, če je 
stanovanjski sklad odobraval posojila z rokom, krajšim od 30 let. Kljub temu, 
da navedeni zakon ni predvideval nobenih sankcij za kršitve njegovih določb, 
je vendarle treba smatrati, da so te pogodbe spodbite, ker so bili krediti odo- 
breni v nasprotju s splošno veljavnimi pravnimi pravili o »dobrih šegah in 
navadah« ter v nasprotju z veljavnim predpisom. Zaradi tega bi bila kreditna 
banka in hranilnica Ljubljana dolžna, glede na ugotovitve SDK, uveljaviti 
ničnost oziroma spodbitnost takih pogodb. Druge ugotovljene nepravilnosti 
glede zavarovanja kreditov za zaznambo vrstnega reda z menico ali z admi- 
nistrativno prepovedjo na osebne dohodke je začela banka urejevati že med 
pregledom kontrolnih organov SDK. SDK še nima poročila o dokončni ure- 
ditvi. SDK je z odločbo z dne 16. decembra 1968. leta v 4. točki naložila banki 
dolžnost zavarovanja vseh svojih terjatev iz odobrenih stanovanjskih kreditov 
z vknjižbo zastavne pravice na nepremičnine za odobrene kredite delavcem 
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banke iz sredstev sklada skupne porabe za gradnjo in nakup stanovanj v 
smislu določb lastnih internih aktov in na podlagi kreditnih pogodb. 

2. Posojila iz sredstev odpravljenih občinskih skladov. Kreditna banka in 
hranilnica Ljubljana je od odpravljenih občinskih stanovanjskih skladov pre- 
vzela med drugim tudi kredite, ki so jih upravni odbori skladov odobrili sta- 
novanjskim zadrugam pod izjemno ugodnimi pogoji. Z odplačilom 30 in 50 let 
in 1% obrestno mero s tem, da se v nekaterih primerih začne odplačevanje 
kredita 1. 1. 2010. leta stanovanjski zadrugi »Litostroj« in »Življenje«, 
1. 5. 1985. leta stanovanjski zadrugi »Elan«, oziroma 1. marca 2009. leta stano- 
vanjski zadrugi »Ideal«. V nekaterih primerih je posojilo brezobrestno kot na 
primer velja to za stanovanjske zadruge »Moj up«, »Rožnik« in »Moj dom«. 

Kredite so odobravali bivši upravni odbori stanovanjskih skladov in sicer: 
upravni odbor stanovanjskega sklada občine Ljubljana-Bežigrad, 86 5000 dinar- 
jev 18 članom zadrug, upravni odbor stanovanjskega sklada občine Ljub- 
ljana-Siška, 540 000 dinarjev 54 članom zadrug in upravni odbor stanovanj- 
skega sklada občine Ljubljana-Center 632 000 dinarjev in 39 članom zadrug. 

Vsi navedeni krediti so bili odobreni v nasprotju z določbami zakona o 
stanovanjskem prispevku in uredb za izvrševanje tega zakona. Te določajo, 
da je lahko najdaljši rok za odplačilo posojil za zidanje ali dozidavo hiše 50 let, 
najnižja obrestna mera pa 1 %> na leto. Predpisi ne predvidevajo nobenega mora- 
torija za odplačevanje posojil. 

Glede na ugotovitve SDK je republiški sekretariat za urbanizem kot resorni 
organ sklical v mesecu novembru 1968 sestanek predstavnikov kreditne banke 
in hranilnice Ljubljana, službe družbenega knjigovodstva, republiškega javnega 
pravobranilstva, višjega gospodarskega sodišča in republiškega javnega tožil- 
stva. Na tem sestanku je bilo sklenjeno, da se objavi v dnevnem časopisju 
poziv vsem bivšim stanovanjskim zadrugam in uporabnikom kreditov, naj 
pristanejo na spremembo in uskladitev sklenjenih pogodb s predpisi, ki so 
bili v veljavi v času sklenitve teh pogodb. V pozivu je bilo poudarjeno, da bo 
kreditna banka in hranilnica Ljubljana v nasprotnem primeru sodno uveljav- 
ljala uskladitev pogodb. Poziv je bil objavljen v časopisu »Delo« dne 3. de- 
cembra 1968. SDK je 4. februarja 1969 preverila učinek tega poziva in ugotovila, 
da je kreditna banka in hranilnica Ljubljana do sedaj uskladila 115 pogodb, 
neusklajene so ostale še tri pogodbe. Med kreditojemalci zadruge »Litostroj« 
je edino Franc Narobe odklonil uskladitev posojilnih pogodb, z dvema članoma 
te zadruge zadeva ni mogla biti urejena, ker sta v tujini. Z uskladitvijo pogodb 
je bil s kreditojemalci dosežen le sporazum glede začetka vračanja danih posojil 
in določitev obrestne mere v primerih, ko je bilo posojilo dano brezobrestno, 
medtem ko za že pretekli čas moratorija sporazum ni bil dosežen. 

3. Turistični krediti. Pri dodeljevanju kreditov zasebnikom za povečanje 
zmogljivosti za sprejemanje turistov so bile kršene določbe odloka o kreditih; 
ki se bodo dodeljevali določenim zasebnikom za povečanje zmogljivosti in iz- 
boljšanje pogojev za sprejemanje turistov na prenočišča in hrano. Iz dokumen- 
tacije ni razvidno, kdo je lastnik stanovanja in ali so se kreditojemalci že 
ukvarjali z oddajanjem sob turistom. Niti ni razvidno, da bi banka kontrolirala 
kreditojemalce, ali so oddajali prostore turistom 45 dni v letu za čas odplače- 
vanja kredita. 

Krediti so bili odobreni tudi izven območja SR Slovenije. V nobenem pri- 
meru banka ni kontrolirala namenske porabe kreditov. Krediti so bili nepra- 
vilno porabljeni tudi za gradnjo vikendov, za dograditev stanovanj in za nakup 
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opreme za vikende, ne da bi prosilec navedel, za koliko časa in v kateri sezoni 
bo oddajal prostore turistom. V svojih pripombah k ugotovitvam v zapisniku 
SDK osporava kreditni banki in hranilici nekatere ugotovitve kontrolnih orga- 
nov. SDK ponovno preverja utemeljenost danih pripomb na zapisnik in bo 
po končanem preverjanju ustrezno ukrepala z odločbo in prijavo pristojnim 
organom za pregon. 

4. Potrošniški krediti za nakup avtomobilov. Za nakup avtomobilov so 
veljala splošna določila uredbe o dovoljevanju potrošniških kreditov delavcem 
in uslužbencem in sicer do prenehanja njene veljavnosti in določila uredbe z 
dne 27. aprila 1966. leta. Pri tem gre za naslednje kršitve: krediti so bih odo- 
breni osebam svobodnih poklicev brez dokazila, da so socialno zavarovani, ozi- 
roma je bila osnova za izračun njihove kreditne sposobnosti nepravilno oce- 
njena. Nekaterim zveznim in republiškim funkcionarjem so bili odobreni ti 
krediti tudi po 11. 6. 1965, ko je prenehala veljati okrožnica narodne banke 
Jugoslavije, ki je te kredite dovoljevala. Pri odobritvi novega kredita še ni 
bila odplačana polovica starega. Kredit je bil odobren v večjem znesku kot je 
znašala kreditna sposobnost kreditojemalca. Ob najetju kredita ni bila pred- 
ložena vinkulacijska izjava zavarovalnice oziroma je bila predložena naknadno; 
niti ni bilo predloženo potrdilo delodajalca v primerih, ko je šlo za kredit pod 
posebnimi pogoji. Služba družbenega knjigovodstva pripominja, da je večji del 
teh kreditov že odplačan in da gre v teh primerih za preveč širokogrudno izra- 
čunavanje in tolmačenje kreditne sposobnosti. Za te nepravilnosti bi morah 
disciplinsko odgovarjati odgovorni delavci banke. Tudi pri teh pogodbah se 
je pojavljalo vprašanje njihove ničnosti oziroma spodbitnosti, ker so bile skle- 
njene v nasprotju s takrat veljavnimi predpisi. Vendar banka glede ugotovitev 
SDK ni ničesar ukrenila. 

5. Posojila za gradnjo počitniških hišic. Posojila za gradnjo počitniških 
hišic je odobravala posebna komisija mestne hranilnice Ljubljana kot poslovna 
enota kreditne banke. Nepravilnosti, ki jih navaja zapisnik SDK, so v glavnem 
naslednje: posojila so se dovoljevala tudi izven republike; ni bila sklenjena 
pogodba med posojilojemalci in »Kompasom« ali z drugo turistično organizacijo 
v Ljubljani; posojilojemalci niso imeli stalnega bivališča v Ljubljani; na proš- 
njah za posojila ni bilo navedeno, zakaj bo kredit uporabljen; niso upoštevali 
določb, da ima lahko vsaka družina le eno posojilo; odobrena posojila so bila 
nenamensko uporabljena. Banka v tej smeri ni opravljala nobene kontrole, 
čeprav so jo k temu zavezovali predpisi. Ta posojila so že izčrpana in v amorti- 
zaciji in zato proti posojilojemalcu ni mogoče ukrepati. Glede kreditne banke 
in hranilnice so ukrepi SDK za odpravo nezakonitosti v teku. 

<6. Posojila dana pod posebno ugodnimi pogoji. Kreditna banka in hranil- 
nica je odobravala po določbah 19. člena pravilnika banke o stanovanjskih poso- 
jilih v letih 1967 in 1968 nekaterim občanom posojila pod ugodnejšimi pogoji. 
Pravilnik je pomanjkljiv, ker ne precizira, kaj je razumeti pod pojmom »po- 
sebni pogoji«. Nepravilnosti se nanašajo v glavnem na predčasno odobritev 
posojila in na neutemeljeno podaljšanje rokov. Ko so bili spremenjeni pogoji 
posojila, ni bila sestavljena nova pogodba. Dano je bilo večje posojilo kot bi 
pripadlo posojilojemalcu na podlagi pogodbe oziroma pravilnika. Priznana je 
bila retrogradna doba varčevanja, posojilo je bilo odobreno brez varčevanja. 
Na predlog SDK je banka že v juliju 1968 spremenila pravilnik v tem smislu, 
da je odpravila določbe o izjemnih pogojih. SDK je predložila zapisnik repu- 
bliškemu javnemu tožilcu zaradi uvedbe gospodarsko-kazenskega postopka 
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zoper banko in odgovorne osebe. Pripominjamo, da so nekatere zadeve zastarele 
oziroma je veljavnost izvršnih predpisov prenehala. Nekateri predpisi tudi ne 
predvidevajo sankcij za kršitev. Verjetno bo zoper določene delavce banke 
uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja 
ali uradnih pravic iz koristoljubnosti po členu 314. a kazenskega zakonika. To je 
za dejanje, ko uradna oseba zlorabi svoj položaj ali svoje pravice in ,s tem pri- 
dobi sebi ah komu drugemu protipravno premoženjsko korist, kolikor ni znakov 
drugega kaznivega dejanja. 

Banka oziroma njeni samoupravni organi in družbeno-politične organizacije 
niso podvzele proti odgovornim osebam in proti posojilojemalcem, ki so v de- 
lovnem razmerju z banko, nobenih disciplinskih niti političnih ukrepov, čeprav 
je komunalna banka in hranilnica Ljubljana uporabila take ukrepe proti de- 
lavcem pripojene bivše splošne gospodarske banke. Zaradi neenakega tretmaja 
se delavci splošne gospodarske banke čutijo prizadete. Zapisnik o ugotovljenih 
nepravilnostih pri kreditni banki in hranilnici je SDK dostavila republiškemu 
javnemu tožilstvu. 

Ukrepi službe družbenega knjigovodstva v zvezi z nepravilnostmi in neza- 
konitostmi, ugotovljenimi pri bivši gospodarski banki v Ljubljani. Na podlagi 
prijave SDK proti odgovornim osebam bivše splošne gospodarske banke v Ljub- 
ljani, je republiško javno tožilstvo v Ljubljani z aktom I KT 1912/68 z dne 
5. februarja 1969 obvestilo centralo SDK, da je v kazenski zadevi odgovornih 
oseb imenovane banke vložilo dne 23. decembra 1968. leta pri občinskem sodišču 
I. v Ljubljani obtožnico zoper tiste člane kreditnega odbora te banke, ki so na 
105. seji dne 14. februarja 1968 odobrili kredite iz sredstev banke za stanovanj- 
sko izgradnjo v višini 1 732 200, čeprav koristniki teh kreditov niso izpolnjevali 
pogojev pravilnika o varčevanju, ki ureja po mnenju javnega tožilstva — edino 
dovoljeni način kreditiranja individualne stanovanjske izgradnje. Obtoženi so 
člani kreditnega odbora in odgovorni delavec, ki je sopodpisal posojilne po- 
godbe. Dejanje članov kreditnega odbora je javno tožilstvo kvalificiralo kot 
neupravičeno uporabo sredstev v smislu 123/1 člena kazenskega zakonika, ker 
so neupravičeno uporabili bančna sredstva, ki so jim bila zaupana. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Matičič, imaš kako dodatno 
vprašanje? 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci, z 
odgovorom sem zadovoljen. I 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Jože Pacek. 

Jože Pacek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Zvezni 
zbor zvezne skupščine je na svojem zasedanju dne 12. 2. 1969 med drugim 
sprejel po hitrem postopku zakon, s katerim naj bi se zagotovila določena kre- 
ditna sredstva za obnovo v potresu porušenih objektov v Socialistični republiki 
Crni gori. V smislu tega zakona naj bi poslovne banke iz svojih hranilnih vlog 
izločile določena sredstva za kreditiranje te obnove. Daleč sem od tega, da bi 
nasprotoval načelu solidarnosti in vzajemne pomoči. V tem primeru je bila — 
kot vemo — vse prepočasna. Poraja se mi vprašanje, ali tak ukrep, ki je bil vrh 
tega sprejet kot zakon po hitrem postopku, dejansko ustreza reševanju vpra- 
šanj, ki jih je treba reševati v smislu solidarnosti in v tej zvezi še posebej, ker 
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menim, da je zelo destimulativen za hranilno službo. V tej zvezi bi želel izvrš- 
nemu svetu postaviti naslednja vprašanja: 

1. Kakšna sredstva morajo poslovne banke v SR Sloveniji izločiti za kre- 
ditiranje obnove od potresa porušenih objektov v Socialistični republiki Crni 
gori? 

2. Kako se bo tak zakonski ukrep odražal na sposobnost bančnega krediti- 
ranja slovenskega gospodarstva?, 

3. Ali ne bo ta zvezni zakon vplival na pogodbene odnose, ki jih imajo 
poslovne banke z nosilci hranilnih vlog v tem smislu, da bodo te morale znižati 
obrestno meri pri vezanih hranilnih vlogah, od katerih plačujejo 8'% obresti? 
Kot je znano, jamči glede na zakonsko določilo za varnost vlog občanov nepo- 
sredno država. 

In končno vprašanje: ali je imel izvršni svet sploh možnost povedati svoje 
stališče k temu zakonu? 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Izvršni svet bo kasneje odgovoril na to 
vprašanje. Se kako vprašanje prosim? (Ne.) Če ne, potem je ta točka dnevnega 
reda izčrpana. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je: razglasitev amand- 
majev k naši ustavi. 

Tovariši in tovarišice, veste, da je naš zbor 30. januarja tega leta s" pred- 
pisano večino sprejel k naši ustavi amandmaje od VI do XXV. Te amandmaje 
smo, kot so bih sprejeti, poslali ostalim zborom naše skupščine. Zbori naše skup- 
ščine niso v 15 dneh, kot to predvideva 166. člen ustave, sporočili, da bi ugo- 
varjali spremembam, ki so bile sprejete v našem zboru. Na podlagi tega so 
dani pogoji, da te amandmaje razglasimo. Predlagam, tovarišice in tovariši, 
naslednji odlok glede na to, da so bih izpolnjeni pogoji iz 166. člena ustave 
Socialistične republike Slovenije. Republiški zbor sprejema na podlagi šestega 
odstavka 166. člena ustave Socialistične republike Slovenije tale odlok: »Raz- 
glašajo se ustavni amandmaji, ki jih je sprejel republiški zbor Skupščine SR 
Slovenije na seji dne 30. 1. 1969.-« Se strinjate s tem, da odloka, ki je kratek, 
ne razmnožimo? (Poslanci se strinjajo.) Želi kdo k temu odloku besedo? (Ne.) 
Ce ne, prehajamo na odločanje. Prosim tiste člane republiškega zbora, ki so 
za ta odlok, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Tovarišice in tovariši, ugotavljam, da je republiški zbor sprejel odlok, ki 
se glasi: »Razglašajo se ustavni amandmaji, ki jih je sprejel republiški zbor 
Skupščine Socialistične republike Slovenije na seji dne 30. januarja 1969.« 

Ponoviti moram to proceduro še za ustavni zakon za izvedbo teh amand- 
majev. Kot veste, smo sprejeli istega dne v našem zboru tudi zakon o izvedbi 
teh amandmajev. Predlagam, da sprejmemo tale akt: »Ker so bili izpolnjeni 
pogoji iz 166. člena ustave Socialistične republike Slovenije, sprejema republiški 
zbor na podlagi šestega odstavka 166. člena ustave Socialistične republike Slo- 
venije tale odlok: »Razglaša se ustavni zakon za izvedbo amandmajev VI, VII, 
XVII k ustavi SR Slovenije, ki ga je sprejel republiški zbor na seji dne 
30. 1. 1969.« Se strinjate s tem, da ne razmnožujemo tega odloka? (Da.) Ali kdo 
želi razpravljati o tem odloku? (Ne.) Ker ni nikogar, prosim, da o njem skle- 
pamo. Prosim tiste člane republiškega zbora, ki so za tak odlok, da dvignejo 
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roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti temu odloku? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor sprejel odlok v naslednjem tekstu: »Ker 
so bih izpolnjeni pogoji iz 166. člena ustave SR Slovenije, sprejema republiški 
zbor na podlagi šestega odstavka 166. člena ustave SR Slovenije tale odlok: 
»Razglaša se ustavni zakon za izvedbo amandmajev VI, VII, XVII, XVIII 
ustave Socialistične republike Slovenije, ki jo je sprejel' republiški zbor na 
seji dne 30. 1. 1969.«. 

Zdaj odrejam kratek odmor in takoj nato se bo začela skupna seja z orga- 
nizacij sko-političnim zborom. 

(Seja je bila prekinjena ob 10. uri in se je nadaljevala skupno z organiza- 
cij sko-političnim zborom ob 10.05.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Kot vidim, sem pozabil obvestiti repu- 
bliški zbor o tem, da sem prejel od predsednika prosvetno-kulturnega zbora 
dopis. V njem ugotavlja, da prosvetno-kulturni zbor nima ugovora proti spre- 
membam ustave, je pa hkrati mnenja, da je treba vse spremembe, ki jih pri- 
našajo ustavni amandmaji, precizno kompletirati v spremembah in dopolnitvah 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. Pri tem bo zlasti pomembno — tako piše 
v pismu — ustrezno določiti pristojnosti v primeru, ko vsi zbori delovnih skup- 
nosti nastopajo kot enoten zbor in razpravljajo in odločajo enakopravno z repu- 
bliškim zborom o določenih vprašanjih. In sklep: 

»Zbor je bil mnenja, da je treba določiti v zakonu za volitve poslancev 
zborov Skupščine SR Slovenije na primeren način tako število prebivalcev 
kot tudi število zaposlenih z ustreznega področja družbenega dela.« 

Ta odstavek — zaradi tega sem ga prebral — je pomemben za obravnavanje 
naslednjih točk dnevnega reda. Ugotavljam, da je ta točka dnevnega reda iz- 
črpana. 

Prehajamo na predlog zakona o volitvah poslancev 
Skupščine SR Slovenije, to se pravi na ves kompleks volilnih za- 
konov. 

Predlog je, da imamo skupno sejo, na kateri bi poslušali ekspoze predstav- 
nika izvršnega sveta. Se strinjate s tem predlogom? (Da.) Ker se s tem stri- 
njate, pretrgavam sejo našega zbora. Imeli bomo zdaj skupno sejo, ki jo bo 
vodila tovarišica Vera Kolarič.; Mislim, da lahkor takoj nadaljujemo-, ker 
je organizacijsko-politični zbor že pripravljen. 

Predsedujoča Vera Kolarič: Tovarišice in tovariši poslanci. Priče- 
njam skupno sejo republiškega in organizacijsko-političnega zbora. Kot vemo, 
sta oba zbora sklenila, da bosta na skupni seji poslušala ekspoze predstavnika 
izvršnega sveta Jožka Štruklja, člana izvršnega sveta in sicer k vsem trem pred- 
logom volilnih zakonov. Ti so: predlog zakona o volitvah poslancev Skupščine 
SR Slovenije, predlog zakona o volitvah odbornikov občinskih skupščin in pred- 
log zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev Skupščine SR Slovenije. 
Prosim predstavnika izvršnega sveta Jožka Štruklja za ekspoze. 

Jožko Štrukelj: Tovarišice in tovariši poslanci. Uveljavitev amand- 
majev k ustavi SR Slovenije postavlja pred Skupščino SR Slovenije nujno 
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nalogo, da prilagodi novim ustavnim določbam formalne in materialne določbe, 
ki se nanašajo na volitve poslancev Skupščine SR Slovenije in na volitve odbor- 
nikov občinskih skupščin, ter s tem omogoči, da se bodo lahko letos izvolili 
s potekom mandatne dobe pravočasno novi člani skupščine. Zato predlaga iz- 
vršni svet Skupščine SR Slovenije, da po hitrem postopku sprejme predlog 
treh zakonov: 

1. predlog zakona o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije; 
2. predlog zakona o volitvah odbornikov občinskih skupščin; 
3. predlog zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev Skupščine 

SR Slovenije. 
Vsi trije zakoni o volitvah bodo zamenjali sedaj veljavne tri zakone na teh 

področjih. 
Tu hočem obravnavati najprej prva dva od naštetih zakonov hkrati, potem 

pa posebej obdelati predlog zakona o določitvi volilnih enot. 
Prva dva zakona uresničujeta predvsem načela ustavnih amandmajev o 

volitvah članov republiške skupščine in občinskih skupščin. Pri tem prvi od 
njih prevzame tudi novo strukturo Skupščine SR Slovenije, medtem ko je struk- 
tura občinskih skupščin ostala nespremenjena. Ker so ustavna načela znana iz 
diskusije o ustavnih amandmajih, mi jih tu ni treba ponavljati. Omejiti se 
hočem le na kratek prikaz pomembnejših sprememb v obeh sedanjih zakonih o 
volitvah republiških poslancev in odbornikov občinskih skupščin, ki jih je bilo 
treba v predlogih obeh zakonov obsežneje obdelati in so tudi važna za pravilno 
izvajanje volitev v skupščine, ki so pred nami. 

Oba zakona precizneje določata obseg volilne pravice kmetov v skupino go- 
spodarstva občinskih skupščin in v gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije. 
Zakonska definicija zajema kmete, ki so na način, ki ga določa zakon, vključeni 
v družbeno proizvodnjo in smiselno ne zajema samo poljedelske proizvodnje in 
živinoreje, ampak tudi gozdarstvo. Pomembna novost je uvedba volilne pravice 
študentov v zbore delovnih skupnosti. Redni študenti visokošolskih zavodov in 
učenci srednjih šol, ki so stari 18 let, lahko volijo in so voljeni v skupino pro- 
svete in kulture zbora delovnih skupnosti občinskih skupščin in so lahko tudi 
izvoljeni za poslanca prosvetno-kulturnega zbora republiške skupščine. Njihova 
volilna pravica vključno s pravico predlaganja v kandidacijskem postopku pri 
volitvah v prosvetno-kulturno skupino oziroma v prosvetno-kultumi zbor je 
torej docela izenačena z volilno pravico drugih delovnih ljudi s področja tega 
zbora. 

Zakona urejata pomembne novosti v kandidacijskem postopku. Vloga So- 
cialistične zveze, kot najvažnejšega oporišča družbeno-politične dejavnosti in 
najvažnejše oblike družbenega samoupravljanja je bila že v dosedanjih volilnih 
zakonih izrecno poudarjena. V predlogih zakonov dobi ta vloga poseben pomen 
v institucionalizirani obliki kandidacijskih konferenc, katerih organizator je 
Socialistična zveza. Kandidate za odbornike občinskih zborov bodo predlagale 
krajevne kandidacijske konference, člani organizacij Socialistične zveze, Zveze 
borcev, Zveze mladine itd.; kandidate zbora delovnih skupnosti občinske skup- 
ščine pa bodo predlagale kandidacijske konference delovnih ljudi, ki bodo se- 
stavljene iz članov sindikalnih in drugih organizacij delovnih ljudi. Kandidacij- 
ske konference za kandidiranje republiških poslancev se oblikujejo iz delegatov, 
ki se neposredno volijo na zborovanjih Socialistične zveze, sindikatov, Zdru- 
nja borcev, Zveze mladine ter v drugih društvih in organizacijah občanov, ki 
se določijo z volilnimi pravilniki Socialistične zveze. Zakon daje kandidacijskim 
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konferencam važno nalogo; pooblašča jih, da same določajo kandidate za vse 
člane. Pri tem določa le glavna načela o oblikovanju kandidacijskih konferenc, 
o sklepčnosti in o načinu njihovega dela. Za podrobnejše določbe o oblikovanju 
in načinu dela kandidacijskih konferenc daje predlog zakona pooblastilo volil- 
nim pravnikom, ki jih izdajo organi Socialistične zveze. 

Ob kandidacijskih konferencah ostajajo še nadalje organi kandidiranja 
zbori volivcev in zbori delovnih ljudi. Ti zbori imajo možnost, da se po po- 
stopku, ki ga določa zakon, lahko izrečejo zoper kandidate kandidacijske kon- 
ference. Kandidat, zoper katerega se bodo izrekli zbori volivcev oziroma zbori 
delovnih ljudi na določenem območju, bo prenehal biti kandidat. Prav tako bodo 
lahko zbori volivcev in zbori delovnih ljudi v dosedanjem obsegu in na doseda- 
nji način tudi v bodoče predlagali kandidate za poslance republiške skupščine. 
Vendar pa bodo ti zbori lahko veljavno zavrnili kandidate kandidacijske kon- 
ference in predlagali nove kandidate le v primeru, če bodo sklepčni: na zboru 
bo morala biti navzoča najmanj desetina volivcev oziroma delovnih ljudi na 
območju zbora. Glede na pomen in vlogo kandidacijskih konferenc je odpadla 
sedanja določba, po kateri so lahko zbori volivcev oziroma delovnih ljudi, ki 
zaradi premajhne udeležbe niso bili sklepčni, eno uro po času, za katerega je bil 
zbor sklican, odločali ne glede na udeležbo. Zbori volivcev, ki ne bodo imeli 
kvoruma, bodo lahko zato samo obravnavali kandidaturo kandidacijske kon- 
ference. 

Glede na pomen in vlogo kandidacijskih konferenc v bodoče ne bodo mogle 
več predlagati kandidatov za poslance republiškega zbora in kandidatov za od- 
bornike občinskih zborov skupine določenega števila občanov in so zato določbe 
o kandidiranju po skupinah občanov iz predloga zakona črtane. i 

Naslednja važnejša sprememba se tiče samo volitev republiških poslancev. 
V skladu z ustavnimi amandmaji uvaja zakon novo telo za volitve poslancev 
vseh zborov delovnih skupnosti republiške skupščine. Poslancev zborov delov- 
nih skupnosti ne bodo volile več samo občinske skupščine, ampak jih bo v 
skladu z ustavnimi amandmaji volilo volilno telo, ki se oblikuje v vsaki občini. 
To volilno telo sestavlja poleg odbornikov občinske skupščine toliko delegatov 
z ustreznih področij, kolikor je odbornikov zbora delovnih skupnosti občinske 
skupščine. Delegati se bodo volili na zborih delovnih ljudi. Predlog zakona po- 
drobneje ureja način volitev delegatov na zborih delovnih ljudi. 

Zadnji od naštetih zakonov določa volilne enote za volitve poslancev obeh 
zborov Skupščine SR Slovenije. Ker je vprašanje razdelitve Slovenije na volilne 
enote za volitve poslancev republiške skupščine vzbudilo precej polemike in 
nasprotujočih si stališč, se bom na predlogu tega zakona podrobneje zadržal. 

Vprašanje enakomerne razdelitve poslanskih mest na slovenski teritorij se 
nam je pred sedanjimi volitvami prvič pokazalo kot problem, ki je vzbudil 
široko zanimanje in je bil prisoten pri vseh diskusijah o ustavnih amandmajih. 
V tej diskusiji je bilo soglasno zagovarjano načelo, da je treba razdeliti poslan- 
ska mesta za volitve poslancev republiškega zbora po načelu, da se voli en 
poslanec na približno enako število prebivalcev. Glede razdelitve poslanskih 
mest za zbore delovnih skupnosti pa smo stali ves čas te diskusije pred dilemo, 
ali naj se tudi tu odločimo za isto načelo: en poslanec zbora delovnih skupnosti 
na približno enako število prebivalcev, ali pa naj sprejmemo funkcionalno na- 
četo, po katerem se voli en poslanec na približno enako število delovnih ljudi. 

Mislim, da je treba uvodoma povedati, da izid razdelitve poslanskih mest 
na slovenski teritorij ne more na splošno dati za posamezna območja oziroma za 



73. seja 95 

posamezne občine ugodnejših rezultatov, kot jih je dala sedanja razdelitev, pa 
naj se odločimo za katerokoli načelo. Upoštevati je treba, da se je z ustavnimi 
amandmaji zmanjšalo število poslanskih mest na 71 °/o in da mora zato na po- 
samezna območja ene ali več občin nujno odpasti poprečno za 29*>/o manj po- 
slanskih mest kot pa smo jih imeli doslej. 

Z ustavnimi amandmaji je bilo glede volitev v republiški zbor sprejeto na- 
i čelo, da je treba razdeliti poslanska mesta po načelu, da se voli en poslanec 

republiškega zbora na približno enako število prebivalcev. Ker po tem načelu, 
glede na znižanje števila poslanskih mest od 120 na 90 v republiškem zboru 
dve občini nista dobili .niti enega poslanskega mesta, in bi jih bilo zato treba 
združiti s sosednjima občinama, je ustavni amandma sprejel tudi izjemo od 
osnovnega načela. S to izjemo se zahteva, da mora pri taki razdelitvi vsaka 
občina dobiti vsaj eno poslansko mesto. Vendar gre tu le za dve občini; zato 
pomeni ta izjema le neznatno korekturo temeljnega načela — en poslanec repu- 
bliškega zbora na približno enako število prebivalcev. 

Predlog zakona dosledno izpelje načelo ustavnih amandmajev, kot je pri- 
kazano v razpredelnici, ki je predložena predlogu zakona in deli območje SR 
Slovenije na 90 volilnih enot, pri čemer se 16 občin deli na več volilnih enot. 
Pri delitvi teh občin na volilne enote za volitve poslancev republiškega zbora 
smo upoštevali predloge prizadetih občin. 

Ustavni amandmaji ne rešujejo vprašanja, po katerih načelih je treba raz- 
deliti poslanska mesta za volitve v zbore delovnih skupnosti republiške skup- 
ščine, ampak prepuščajo to zakonu. Med ustavno diskusijo se je pokazalo, da 
ne bi niti dosledno izpeljano načelo — en poslanec na približno enako število 
prebivalcev, niti funkcionalno načelo, ne dalo zadovoljivih rezultatov. Številni 
poskusi razdelitve poslanskih mest so pokazali, da se po načelu prebivalstva ne 
upoštevajo v zadostni meri centri s številnimi delovnimi ljudmi, na katere bi 
odpadlo tudi več kot po stokrat manj delovnih ljudi na poslanca, kot je v krajih 
oziroma občinah s sorazmerno majhnim številom delovnih ljudi. Razdelitev 
poslanskih mest po nasprotnem, funkcionalnem načelu pa je pokazala, da se 
koncentrira veliko število poslanskih mest vseh zborov delovnih skupnosti na 
območju večjih centrov (ljubljanske občine, Maribor, Celje, Kranj itd.) in pre- 
malo upošteva kraje s sorazmerno manjšim številom delovnih ljudi, s čimer so 
prizadeti interesi vsega prebivalstva na takšnih območjih, saj je vsakdo zainte- 
resiran za razvoj vseh področij dela v krajih, kjer živi. Komisija za ustavna 
vprašanja je bila zato mnenja, da je treba pri razdelitvi poslanskih mest zborov 
delovnih skupnosti upošvevati i funkcionalno načelo i načelo delitve glede na 
prebivalstvo in s pravilno kombinacijo teh načel izdelati ustrezno razdelitev 
poslanskih mest. 

Pri iskanju najustreznejše razdelitve poslanskih mest s kombinacijo ome- 
njenih načel, je bilo napravljenih več osnutkov takšnih razdelitev. Predlagatelj 
se je končno odločil za razdelitev, kakršna je v predlogu zakona. Načela te 
razdelitve obsega 14. člen predloga zakona o volitvah poslancev Skupščine SR 
Slovenije. Predlog upošteva razdelitev mandatov po številu prebivalcev na ta 
način, da dodeljuje vsaki občini, ki ima nad 20 000 prebivalcev po eno poslan- 
sko mesto vsakega zbora delovnih skupnosti. To število je bilo vzeto kot število 
prebivalcev srednje slovenske občine. Na ta način je dobilo po eno poslansko 
mesto vsakega zbora delovnih skupnosti 31 občin. Druga poslanska mesta vsa- 
kega zbora delovnih skupnosti pa so razdeljena po funkcionalnem načelu, tako 
na občine, ki so samostojne volilne enote, kot na volilne enote, ki obsegajo 
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dve ali več občin. Za podlago so bili pri tem uporabljeni v skladu s predlogom 
zakona podatki o številu ljudi zavoda SR Slovenije za statistiko. 

Jasno je, da je delitev zmanjšanega števila poslanskih mest v prosvetno- 
kulturnem in socialno-zdravstvenem zboru za 10 poslanskih mest moralo voditi 
do znatno močnejšega združevanja sosednjih občin v eno volilno enoto', kot pa 
smo ga imeli dosedaj. Večje število poslanskih mest v gospodarskem zboru na 
ugodnejše združevanje ni moglo vplivati, ker je glede na volilni sistem v vsaki 
volilni enoti treba zajeti poslanska mesta vseh treh zborov delovnih skupnosti. 
Pri združevanju občin v enotna območja oziroma v volilne enote, se je združe- 
valo med seboj predvsem občine, ki same po zgornjih načelih nimajo pogojev, 
da bi bile samostojna volilna enota. Sosednje občine, ki bi tudi z medsebojnim 
združevanjem ne mogle dobiti po enega poslanskega mesta za vsak zbor delov- 
nih skupnosti, je bilo treba potem nujno priključiti eni izmed sosednjih občin, 
ki bi sicer izpolnjevala pogoje za samostojno volilno enoto. Pri združevanju 
občin v volilne enote so se upoštevale tudi meje zveznih volilnih enot. Ce bi 
namreč meja zvezne volilne enote sekala republiško volilno enoto, bi s tem po- 
vzročili izredne težave v kandidacijskem in volilnem postopku. 

Predlagatelj je mnenja, da po naštetih principih oblikovane volilne enote 
in razdelitev poslanskih mest vsaj približno v enaki meri upošteva načelo 
prebivalstva in funkcionalno načelo. Čeprav vodi ta razdelitev v posameznem 
primeru do nekaterih nesorazmerij, sem vendar prepričan, da je v celotnem 
slovenskem merilu sposobna ustrezno odraziti delovnega človeka v strukturi 
republiške skupščine in da odpravlja številne disproporce, ki jih imamo v 
dosedanjih volilnih enotah. 

Predlagana razdelitev oziroma oblikovanje volilnih enot je bila obravna- 
vana s predstavniki občin na šestih bazenskih sestankih. Večina predstavnikov 
občin se je s to razdelitvijo strinjala; posamezniki so prigovarjali nekaterim 
disproporcem, ki se pojavljajo v posameznih volilnih enotah, bodisi s stališča 
delitve po številu prebivalcev, bodisi s stališča delitve po funkcionalnem načelu. 
Tako je na sestanku v Ljubljani predstavnik občine Trbovlje predlagal, naj bi 
se dodelilo po eno poslansko mesto vsakega zbora delovnih skupnosti volilnim 
enotam, ki jih sestavljajo samo občine z manj kot 20 000 prebivalci in ki zato 
niso dobile po enega poslanskega mesta glede na število prebivalcev. Takšni 
volilni enoti sta samo dve — štirinajsta (Trbovlje, Zagorje ob Savi in Hrastnik) 
in dvajseta (Logatec, Idrija, Cerknica in Vrhnika), v vseh drugih volilnih enotah 
imamo občino z nad 20 000 prebivalci. Predlagatelj meni, da bi uresničitev take- 
ga predloga pomenila korak v smeri prevladovanja principa prebivalstva v 
škodo funkcionalnega principa, in da zato slabi načelo, na katerem je zgrajen 
predlog zakona: iz teh razlogov predlagatelj omenjenega predloga ni sprejel. 

Druga vrsta pripomb, na teh bazenskih sestankih poudarja slabši položaj 
tistih občin, ki izpolnjujejo pogoj, da bi lahko bile posebne volilne enote, ker 
imajo nad 20 000 prebivalcev pa so po predlogu zakona kljub temu združene 
z eno ali več sosednimi občinami, ki ne izpolnjujejo pogojev za samostojno 
volilno enoto, ker drugače z njimi ni mogoče oblikovati volilne enote. Ker za- 
radi takšne priključitve včasih ne pride do povečanja poslanskih mest, se v 
kritiki predloga zakona občine s takimi priključenimi občinami primerjajo s 
tistimi, ki imajo približno enako število prebivalcev oziroma delovnih ljudi 
ustreznega področja pa pri njih ni prišlo do priključevanja sosednjih občin. 
V tej smeri gredo tudi prigovori občine Sežana. Prigovorom te vrste je treba 
odgovoriti, da se takemu priključevanju sosednjih občin ni bilo mogoče izog- 
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niti že pri dosedanjih volilnih enotah za volitve v vse zbore delovnih skupnosti. 
Občina Kranj npr. je bila že doslej združena z občino Tržič v enotno volilno 
enoto. Seveda se takšni združitvi sedaj, ko je znatno zmanjšano število poslan- 
skih mest zborov delovnih skupnosti, ni mogla izogniti ne samo občina Kranj, 
ampak tudi nekatere druge občine, med njimi tudi občina Sežana. Združevanje 
po omenjenih načelih pripelje le v posameznih primerih do manjših nesoraz- 
merij, ki v merilu Slovenije ne morejo vzbujati pomislekov, saj so take volilne 
enote sorazmerno v boljšem položaju od pravkar omenjenih 14. in 20. volilne 
enote, ki sta prav glede na boljši položaj teh volilnih enot predlagali naknadno 
dodelitev poslanskih mest. Mislim, da bi nam moralo biti jasno, da princip 
dodeljevanja poslanskih mest po teh načelih ne more dati v vseh pogledih po 
obeh načelih enako ustreznih rezultatov. Po tem principu smo lahko le kori- 
girali največje konice, do katerih nas je pripeljala dosledna uporaba samo 
enega ali samo drugačnega načela. Pri tem pa smo vendarle prišli do takšne 
razdelitve poslanskih mest, ki odpravlja z dosedanjo uporabo samo enega ali 
drugega načela izvirajoče skrajnosti. 

Na bazenskem sestanku v Novem mestu je bila velika večina občin mne- 
nja, da bi bolj ustrezala razdelitev poslanskih mest po načelih, na podlagi ka- 
terih je izdelan predlog zakona občine Trebnje. Ker je ta predlog po mojem 
mnenju vreden pozornosti in daje v posameznih primerih zanimive rešitve, 
bom napravil kratko primerjavo tega predloga s predlogom izvršnega sveta. 

Tudi predlog občine Trebnje deli poslanska mesta po principu prebivalstva 
in po funkcionalnem principu. Pri tem upošteva princip prebivalstva v nepri- 
merno večjem obsegu kot funkcionalni princip. Za gospodarski zbor deli 50 
poslanskih mest na približno enako število prebivalcev, 25 poslanskih mest 
pa na delovne ljudi (torej v razmerju 2 :1); za prosvetno-kulturni in socialno- 
zdravstveni zbor pa razdeli po prebivalcih 45 poslanskih mest, po funkcional- 
nem principu pa 15 poslanskih mest (torej v razmerju 3 : 1). Mislim, da je naj- 
večja pomanjkljivost predloga v samem načelu, ker neprimerno močneje upo- 
števa princip razdelitve poslanskih mest po številu prebivalcev in to potem, 
ko imamo republiški zbor, katerega poslanska mesta so razdeljena izključno 
v sorazmerju s številom prebivalcev. Če naj bodo zbori delovnih skupnosti zares 
zbori delovnih skupnosti, potem števila delovnih ljudi ni mogoče jemati samo 
kot korekturo po principu prebivalstva razdeljenih poslanskih mest. Predlog 
občine Trebnje razdeljuje npr. 15 poslanskih mest socialno-zdravstvenega zbora 
samo na 13 volilnih enot, vseh drugih volilnih enot pa ne upošteva pri raz- 
delitvi po funkcionalnem principu. Kako se tak princip prakično odraža, se vidi 
najbolje pri občini Ljubljana-Center, kjer je sorazmerno največ delovnih ljudi 
v Sloveniji. Ta občina bi po čistem funkcionalnem principu dobila 27 po- 
slanskih mest v vse zbore delovnih skupnosti, po predlogu izvršnega sveta 17 
poslanskih mest, po predlogu občine Trebnje pa le 10 poslanskih mest za vo- 
litve v vse zbore. Drugo, kar je v predlogu občine Trebnje nesprejemljivo, je 
razlika v razmerju: pri delitvi poslanskih mest se po principu en poslanec na 
enako število prebivalcev deli za gospodarski zbor dvakrat več poslanskih mest 
kot po funkcionalnem principu, v prosvetno-kulturnem in socialno-zdravstve- 
nem zboru pa trikrat več poslanskih mest. V merilu celotne republike je pri- 
merjava naslednja: predlog izvršnega sveta razdeli 93 poslanskih mest vseh 
zborov delovnih skupnosti po prebivalcih, 102 poslanski mesti pa po številu 
delovnih ljudi. Predlog občine Trebnje pa razdeli po prebivalcih 140 poslan- 
skih mest in le 55 poslanskih mest na število delovnih ljudi. Ce smo z ustav- 
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nimi amandmaji dobili v gospodarskem zboru 75 poslanskih mest, v drugih 
dveh zborih pa po 60 poslanskih mest, je bilo to storjeno zato, ker imamo na 
področju gospodarstva nad 9-krat več delovnih ljudi kot na področju drugih 
dveh zborov. To pa seveda ne more biti utemeljitev, da bi .se pri razdelitvi 
poslanskih mest delovni ljudje na področju gospodarstva upoštevali močneje 
kot na področju prosvete in kulture oziroma na področju zdravstva in social- 
nega varstva. 

Tovarišice in tovariši poslanci! 

2e iz naših dosedanjih izvajanj ste lahko videli, da predlogov zakonov, ki so 
danes pred nami, ne moremo obravnavati kot zaključek proučevanja našega 
skupščinskega in volilnega sistema. Treba se je zavedati, da bo treba skupščin- 
ski volilni sistem še temeljito raziskovati, zlasti v okviru študija ustavnega 
sistema in da lahko pridemo do adekvatne j še razdelitve slovenskega ozemlja 
na volilne enote le če proučevanje te razdelitve povezujemo s proučevanjem 
celotnega skupščinskega volilnega sistema, ker je vse to integralni del vsake 
državne ureditve. Le v okviru proučevanja in reševanja te celotne problematike 
lahko dosežemo optimalno rešitev tudi glede oblikovanja volilnih enot. Ce pa se 
rešuje ta vprašanja parcialno, je tudi rešitev teh vprašanj parcialna. In samo 
tako danes končam z ugotovitvijo, da predstavlja predlagani zakon o določitvi 
volilnih enot največ, kar smo v danih okoliščinah in v omejenem času lahko 
opravili. 

Mislim, da sem s tem navedel precej izčrpno vse okolnosti, ki jih je pri 
ocenjevanju predloga zakona o volitvah treba upoštevati. Seveda pa so zakoni 
o volitvah in tudi volilne enote, ki se formirajo na podlagi zakona, le eden 
izmed dejavnikov, ki nam lahko zagotovijo ustrezno strukturo Skupščine SR 
Slovenije. Konkretna struktura skupščine pa bo odvisna predvsem od tega, 
koga bomo kandidirali in koga bomo izvolili v skupščino in od čim večje 
udeležbe vseh družbenih sil pri volitvah, ki so pred nami. 

Zato predlagam skupščini, da sprejme vse tri zakone. 

Predsedujoča Vera Kolarič: Predstavniku izvršnega sveta se zahva- 
ljujem za ekspoze. 

S tem je skupna seja obeh zborov zaključena. Oba zbora bosta nadaljevala 
delo na ločenih sejah. Organizacij sko-poli ti čni zbor se bo sestal po 10-minutnem 
odmoru. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Predlagam, naj republiški zbor takoj 
nadaljuje s sejo. Ob 11. uri bi imeli daljši odmor, ker bodo prišli amandmaji 
k 3. členu zakona o volitvah in bo potrebno, da imajo poslanci več časa za nji- 
hovo obravnavo. 

Tovarišice in tovariši, nadaljujemo s 73. sejo in sicer s 4. točko dnev- 
nega reda, toje zakon o volitvah poslancev skupščine naše republike. 

Predlagatelj je izvršni svet, ki je hkrati tudi predlagal, da obravnavamo ta 
zakonski predlog ne glede na roke, in po skrajšanem postopku. Razlogov za tak 
postopek ni potrebno posebej navajati, ker so bili omenjeni že v ekspozeju. 
Predsedstvo naše skupščine je predlagalo v smislu 295. in prvega odstavka 
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296. člena našega poslovnika obema zboroma, da sprejmeta ta predlog izvršnega 
sveta. Predstavnik izvršnega sveta na naši seji je tovariš Jožko Štrukelj. . 

Najprej se odločimo o postopku. Menim, da ni ugovora proti predlogu, da 
obravnavamo zakonski predlog po skrajšanem postopku. Če ni ugovora, ugo- 
tavljam, da je republiški zbor ta predlog soglasno sprejel. 

j Predlog zakona sta obravnavala: odbor za organizacijsko-politična vpra- 
šanja našega zbora in odbor za splošna vprašanja družbenopolitičnega sistema 
organizacijsko-političnega zbora. Dala sta pismeni poročili. Prav tako je obrav- 
navala ta predlog zakonodajno-pravna komisija, ki je tudi dala poročilo. 

Slišali smo ekspoze. Zeli kdo od predstavnikov odbora besedo? (Ne.) Morda 
želi besedo predstavnik zakonodaj no-pravne komisije? (Ne.) Menim, da lahko 
preidemo na obravnavo. Ali je k predlogu zakona kakšno vprašanje? Kdo želi 
besedo? — Tovariš Cene Matičič ima besedo. 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Upoštevajoč intencije izvršnega odbora skupnosti študentov ljubljanske uni- 
verze in razpravo1, ki je bila s tem v zvezi v javnosti, predlagava Mirko Jamar 
in Cene Matičič, poslanca tega zbora, spremembo k volilnemu zakonu. Na 
podlagi tega najinega predloga naj bi bila univerza, skupaj z visokimi in 
višjimi šolami v Ljubljani ter z visokošolskimi zavodi v Mariboru, posebni 
kandidacijski enoti za prosvetno^kulturni zbor. Predlog utemeljujeva z ustav- 
nimi spremembami, ki omogočajo skupščini, da po načinu svojega konstituira- 
nja ter notranji strukturi in načinu dela ustrezneje izraža in integrira interese 
posameznih področij združenega dela. 

Glede na objektivno vlogo univerze kot posebne nacionalne, znanstvene, 
kulturne in pedagoške ustanove ter visokošolskih zavodov v Mariboru in na 
njune izjemne odgovornosti za nacionalni razvoj, je družbeno racionalno in 
logično, da bi bili v volilnem sistemu zastopani tako univerza kot visokošolski 
zavodi v Mariboru s posebnima kandidacijskima enotama. Kot mi je znano, je 
bilo doseženo načelno politično soglasje, da bi občine zagotovile za prosvetno- 
kulturni zbor tri mesta predstavnikom univerze in eno mesto predstavnikom 
visokošolskih zavodov v Mariboru. Predlog ne teži za tem, da bi povečali število 
mandatov za profesorje in študente, marveč da že dosežene politične dogovore 
tudi zakonsko sankcioniramo. Predlagava, da gredo kandidati univerze za pro- 
svetno-kulturni zbor, ki jih bodo imenovali na kandidacijskih zborih delovnih 
skupnosti po fakultetah in drugih organizacijskih enotah teh šol, neposredno 
v izvolitev v volilna telesa občinskih skupščin. S tem ni rušeno načelo direktnih 
volitev v zbore delovnih skupnosti, marveč je omogočeno', da bo zastopstvo v 
republiški skupščini takšno kot to ustreza njeni objektivni vlogi in nacionalnim, 
političnim, znanstvenim in kulturnim interesom. S tem v zvezi predlagava tri 
naslednje amandmaje: k členu 18 naj se za prvim odstavkom vstavi nov drugi 
odstavek, ki se glasi: 

»Visokošolski zavodi v Ljubljani in visokošolski zavodi v Mariboru tvorijo 
posebni kandidacijski enoti za prosvetno-kulturni zbor. Kandidacijski konfe- 
renci visokošolskih zavodov postavljata kandidate za prosvetno-kulturni zbor 
in jih neposredno posredujeta volilnemu telesu občin, v katerih so posamezni 
visokošolski zavodi.« 

Dosedanji drugi in tretji odstavek postane tretji in četrti. 
K 19. členu naj se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
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«Delegati posebnih kandidacijskih konferenc visokošolskih zavodov se vo- 
lijo neposredno na kandidacijskih zborih delovnih skupnosti, na zborovanju 
sindikatov in njihovih organizacij in organizacij zveze študentov ter drugih 
društev in organizacij visokošolskih zavodov, ki jih s svojim volilnim pravil- 
nikom določata univerzitetni sindikalni odbor in univerzitetni odbor zveze 
študentov .« 

K 45. členu: za prvim odstavkom vstavimo drugi odstavek, ki se glasi: 
»Seji kandidacijskih konferenc visokošolskih zavodov skličeta predsednik 

sindikalne organizacije in predsednik odbora zveze študentov. Do izvolitve pred- 
sedstva kandidacijske konference vodi sejo eden od sklicateljev.« Dosedanji 
drugi odstavek postane tako tretji odstavek. (Mirko Jamar, Cene Matičič). 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima Karel Forte. 

Karel Forte: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! To- 
varišu predsedniku se vnaprej opravičujem, ker bom del svoje razprave posvetil 
postopku .»o paketu« zakona za volitve. S tem v zvezi želim poudariti dve 
stvari: 

1. Že v javni razpravi kot je ugotovljeno s strani predsednika ustavne ko- 
misije na zadnji seji našega zbora, smo se velikokrat srečali s pripombo, da so 
spremembe ustave prepogoste, da to vnaša negotovost v celoten družbeno-po- 
litičen in ekonomski sistem in na odnose v družbi. Prav tako ugotavlja zako- 
nodajno'-pravna komisija v tezah za razpravo o zakonodajni politiki republike, 
da je ena od značilnosti naše zakonodaje v tem, da se predpisi zelo pogosto 
spreminjajo in da te spremembe niso vedno posledica prilagajanja dinamič- 
nemu razvoju naših družbenih odnosov. Vzroki za vse to so dostikrat v tem, 
da se predpisi pripravljajo v veliki naglici, ki ne dovoljujejo vsestranske prou- 
čitve problemov, v kampanjskem sprejemanju zakonov po skrajšanem postopku, 
v nepreverjenih podatkih in v neproučenih predlogih, v političnem dogmatizmu 
ter v apriorističnih stališčih odgovornih političnih in drugih organov. Komisija 
zaključuje, da pogosto spreminjanje in dopolnjevanje predpisov povzroča ne- 
stabilnost v družbenih odnosih, ustvarja pravno nesigurnost in določeno nezau- 
panje v obstoječi pravni red. 

,2. Prav tako sem na zadnji seji grajal prakso sprejemanja po hitrem po- 
stopku tako važnih dokumentov kot je ustava. Časovna stiska onemogoča kon- 
zultacijo poslancev s terenom in prav isto se dogaja z dokončnimi rešitvami, 
ki jih sprejemajo poslanci na klopi, se pravi na samih sejah. Po mojem globokem 
prepričanju so to tako' pomembni in politično občutljivi dokumenti, da bi bilo 
nujno treba upoštevati v teh primerih določila 134. člena zvezne ustave. Ta 
določa, da se da predlog zakona v javno razpravo in da se pokličejo k obrav- 
navi predstavniki samoupravnih organizacij, družb en o-političnih organizacij in 
društev, ki naj bi dajali svoje mnenje in predloge k zakonu. Smisel takšnih 
ustavnih določil naj bi bil v sodelovanju s čim več družbenimi dejavniki tako, 
da bi bil sprejeti zakon resnično odraz širšega mnenja in tudi vsestransko pre- 
tehtan. Dobro izdelani in pretehtani zakoni ne bi doživljali tako pogosto spre- 
memb. Menim, da je ista situacija prav z današnjim »paketom« tako imenovanih 
volilnih zakonov. 

Predsednik tovariš Sergej Kraigher je v ekspozeju sicer dejal, naj vpra- 
šanja v zvezi z volitvami poslancev urejuje volilni zakon. Zaradi tega je tudi 
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komisija za pripravo sprememb ustave predlagala, da se iz ustave črtajo do- 
ločbe, ki onemogočajo kombinacijo teh dveh kriterijev, namreč kriterija vo- 
litve poslancev po številu prebivalcev in kriterija volitev po številu zaposle- 
nih. Volilnemu zakonu pa naj se prepusti, da zagotovi vsakokratnim razmeram 
najustreznejšo rešitev in kombinacijo teh dveh kriterijev, ne da bi to zahtevalo 
spremembe ustave. Vendar mislim, da je že zakon v stopnji priprav doživljal 
tako hitre spremembe, da smo šele danes praktično dobili njegovo dokončno 
besedilo. 

Dovolite mi, da navedem predlog skupščine občine Trebnje v zvezi z za- 
konom o volilnih enotah, ki je bil — kot je razbrati iz dodatnega poročila 
pristojnih odborov republiškega in organizacijsko-političnega zbora — od njih 
tudi zavrnjen. Prav tako so bile mnoge pripombe ,na omenjeni zakon na posve- 
tovanju predstavnikov občinskih skupščin in predstavnikov občinskih konferenc 
SZDL v Mariboru. Kot sem bral v dnevnem časopisju, sta ob tej priliki pred- 
stavnika izvršnega sveta pojasnjevala, da so težave nastale zaradi zmanjšanja 
števila poslancev in ustavnih amandmajev, ki so bili naknadno sprejeti. Na 
istem sestanku so omenjali časovno stisko, v kateri so se znašli vsi tisti, ki 
bodo morali izvesti volitve. Prisotni so tudi sklenili, da je treba volilni sistem 
po volitvah ponovno proučiti, da bi — kot pravi časopis — vsaj do naslednjih 
volitev našli čim boljšo in čim ustreznejšo rešitev. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Ze prej sem omenil, da je bilo ob priliki 
sprejemanja ustavnih amandmajev sprejeto načelo dveh kriterijev, o katerih je 
govoril predsednik ustavne komisije in predsednik Skupščine SR Slovenije 
tovariš Sergej. Kraigher (citiram): »Poslanci zborov delovnih skupnosti pred- 
stavljajo odposlance tako delovnih ljudi in njihovih interesov s teh področij 
združenega dela kot tudi družbene potrebe neposrednih porabnikov rezultatov 
njihovega dela v občinah, kjer ti živijo. Zato je ustavna komisija mnenja, da 
je mogoče zagotoviti tak njihov značaj in funkcijo samo, če se pri formiranju 
uveljavita in kombinirata dva kriterija. Kriterij volitev poslancev po številu 
prebivalstva in kriterij volitev po številu zaposlenih« (zaključen citat). O pred- 
loženem zakonu o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije je v moji volilni 
enoti 12. februarja 1969 razpravljal izvršni odbor občinske konference SZDL 
in ugotovil, da obe načeli nista dosledno izpeljani in to v odnosu na 14. volilno 
enoto, to je Trbovlje, Hrastnik in Zagorje. Isti primer je v 20. volilni enoti 
Logatec, Idrija, Cerknica in Vrhnika. Ti dve območji dobita po zakonu o vo- 
litvah poslancev in po zakonu o volilnih enotah poslanske mandate samo po 
funkcionalnem načelu. Na setanku predstavnikov občinskih skupščin, občinskih 
konferenc socialistične zveze in drugih družbeno-političnih organizacij iz hrast- 
niške, trboveljske in zagorske občine v Trbovljah, 13. februarja tega leta, je 
navedena ugotovitev samo še podčrtana glede na dejstvo, da od 33 volilnih 
enot samo v revirjih in na Notranjskem ni upoštevano načelo števila prebi- 
valcev. V ilustracijo naj navedem, da volijo po predlogu zakona vsi revirji 
s 45 000 prebivalci, oziroma s 15 067 zaposlenimi v gospodarskih organizacijah, 
samo enega poslanca v gospodarski zbor, oziroma skupaj 3 poslance v vse 
zbore delovnih skupnosti. Podobna je situacija na Notranjskem, kar je prišlo 
do izraza na področnem posvetu v Ljubljani 14. februarja tega leta. Na posvetu 
so sodelovali predstavniki občinskih skupščin in predstavniki socialističnih zvez 
občin: Ljubljana-Center, Hrastnik, Litija, Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana-Moste- 
Polje ter Trbovlje, Zagorje ob Savi, Ljubljana-Vič-Rudnik, Cerknica, Ljubljana- 
Siška, Logatec in Vrhnika. Navzoči so se strinjali s prej navedenimi ugotovit- 
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vami socialistične zveze v Trbovljah in podprli predlog, da se nastala situacija 
popravi v smeri doslednejše uporabe teritorialnega in funkcionalnega načela 
pri volitvah poslancev. To je možno doseči s popravkom, s katerim so se strinjali 
vsi navzoči na teh sestankih in. sicer, da se. v 14. členu v tretjem odstavku 
vstavi naslednje besedilo: »Vsakemu od teh območij se dodeli po eno poslansko 
mesto vsakega zbora, če ima območje najmanj 20 000 prebivalcev.« Sicer ostane 
tekst nespremenjen. Pripominjam, da je to amandma k tretjemu odstavku 
14. člena predloga zakona kot ga daje v svojem poročilu zakonodajno-pravna 
komisija z dne 5. 2. t. 1. K navedenemu dodajam še to, da je na posvetu v 
Ljubljani izjavil predstavnik predlagatelja dr. Konvalinka, da za takšno rešitev 
ni niti pravnih niti tehničnih zadržkov. S političnega stališča so vsi udeleženci 
posveta ocenili, da je tak postopek popravek za revirje in za Notranjsko po- 
litična nujnost. S sprejemom predlaganega amandmaja bi dobili 14. in 20. 
volilna enota poi eno poslansko mesto v vsakem zboru glede na to, da dobi 
vsaka volilna enota po eno. poslansko mesto po načelu »občani združeni v 
občini ali več občinah enega območja, združenih v volilni enoti.« Poleg tega 
bi imela 14. volilna enota še eno poslansko mesto v prosvetno-kulturnem zboru. 
Največja 20. volilna enota pa še po en poslanski mandat v gospodarskem zboru 
in glede na količnik po eno poslansko mesto v kulturno-prosvetnem in soci- 
alno-zdravstvenem zboru. Tako* bi navedeni volilni enoti pridobili 5 poslanskih 
mest, ki jih izgubijo volilne enote, ki sicer že dobijo poslanska mesta po ko- 
ličniku, poleg tega pa poslansko mesto po ostanku, ki je najmanjši. Glede na 
stališča, ki sta jih sprejela odbor za organizacijsko-politična vprašanja repu- 
bliškega zbora in odbor za splošna vprašanja družbeno-političnega sistema 
organizacijsko-političnega zbora k predlogu zakona o določitvi volilnih enot za 
volitve poslancev, ki ga je predložila skupščina občine Trebnje, ni sprejemljiv, 
ker v 20 primerih druži več občin v mnoge volilne enote pri zborih delovnih 
skupnosti in ker povečuje kriterij števila prebivalcev 20 000 na 34 000 pri 
mandatih za gospodarski zbor in na 38 000 prebivalcev za prosvetno-kulturni in 
socialno-zdravstveni zbor. Prav obratno menim, da popravek k 14. členu, ki ga 
predlaga, bistveno ne rešuje predlaganega sistema. Omogoča pa, da se kombi- 
nirano načelo, sprejeto v ustavnih amandmajih, dosledno izvaja v odnosu na 
vse občane naše republike, ki imajo z ustavo enake pravice in dolžnosti. Zato 
revir upravičeno pričakuje, da bomo to načelo s sprejemom predlaganega 
amandmaja tudi potrdili. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Forte, to je amandma. Raz- 
množili ga bomo glede na to, kakor se bo razvijala obravnava. Mislim, da nisem 
omejeval tovariša Forteja, ki je posegel na področje tretjega volilnega zakona. 
Ce delimo obravnavo strogo po zakonih, ki so na dnevnem redu, potem moram 
obvestiti tovariše poslance, da je občina Trebnje svoj predlog umaknila. Tako 
torej ni potrebno voditi niti polemike o tem predlogu, niti mu dati podpore. 
Toliko v vednost tovarišem, da ne boste po nepotrebnem raztegovali obravnave. 
Hotel bi samo reči, da je bila iniciativa občine Trebnje nadvse pomembna že 
zaradi tega, da je enkrat neka občina prevzela na sebe vso to zamotanost, ki 
jo predstavlja priprava in izdelava enega zakona. Zato je treba primer občine 
Trebnje pozdraviti, saj pomeni, da se tudi občinske skupščine vse bolj vključu- 
jejo v zakonodajni proces naše skupščine. 

Za besedo je prosil tovariš Rado Zabric. 
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Rado Zabric: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Do- 
volite mi, da se v svoji razpravi o zakonu o določitvi volilnih enot za volitve 
poslancev Skupščine Socialistične republike Slovenije dotaknem nekaterih po- 
manjkljivosti, ki jih vsebuje ta zakon. Čeprav je na koncu obrazložitve k zakonu 
poudarjeno, da z njim niso še dosežene optimalne rešitve in da bo treba volini 
sistem v prihodnje še nadalje proučevati in temu ustrezno tudi prilagoditi 
volilno tehniko, menim, da tako postavljene rešitve kot jih vsebuje predloženi 
zakon, ne zadovoljujejo mnoge občinske skupščine in njihove delovne ljudi. 
V mislih imam tisti del predloženega zakona o določitvi volilnih enot, ki ureja 
volilne enote in število mandatov v volilnih enotah za volitve poslancev 
v gospodarski zbor. Čeprav pravi zakon o določitvi volilnih enot za volitve po- 
slancev, da morajo le-te izhajati iz določil zakona o volitvah poslancev v Skup- 
ščino Socialistične republike Slovenije oziroma iz ustavnih določil o pravicah 
občanov in delovnih ljudi, bi kljub temu moral na eni strani predloženi zakon 
dosledneje upoštevati ta osnovna določila, na drugi strani pa bi se moral ta 
avtomatizem, ki ga uporabljamo pri izračunavanju poslanskih mandatov za vo- 
lilne enote, bolj prožno, bolj realno in pravično uporabiti do občanov in delov- 
nih ljudi v posameznih volilnih enotah. Na primer: na podlagi zakona o volil- 
nih enotah in razdelitvi poslanskih mandatov v teh enotah ugotavljam, da imajo 
štiri občinske skupščine Logatec, Idrija, Cerknica in Vrhnika, ki setavljajo 
20. volilno enoto in kjer živi skoraj 56. 000 prebivalcev in od teh je zaposlenih 
skoraj 16 000 delavcev, v gospodarskem zboru en mandat. To je ravno polovico 
od občine Kamnik, kjer živi samo 21 000 občanov in od teh nekaj manj kot 
7000 zaposlenih. Torej je razmerje med enimi in drugimi občinami 1:5,1 v 
korist Kamnika in razmerje med enimi in drugimi zaposlenimi v teh občinah 
je 1 : 4,6 v korist Kamničanov. 

Menim, da ta porazdelitev mandatov ni pravična in tudi ne v skladu z 
načeli enakopravnosti delovnih ljudi, pa naj izhaja iz sistemskih ali kakršnihkoli 
drugih načel. Če bi bili vsi delovni ljudje tako slabo zastopani kot v omenjenih 
štirih občinah, ne bi gospodarski zbor SR Slovenije štel niti 33 poslancev. Takih 
kričečih razlik med številom delovnih ljudi in poslanskimi mandati v gospodar- 
skem zboru je še precej. Na primer v volilni enoti, ki zajema občine Krško, 
Sevnica, Laško, Trbovlje, Zagorje, Hrastnik, Grosuplje, Kočevje, Ribnica, Postoj- 
na, Ilirska Bistrica, Sežana. Najbolj izstopa 20. volilna enota. Po predloženem 
zakonu bo praktično izpadlo najmanj 11 občin od poslanskih mandatov v gospo- 
darski zbor, oziroma 18,3 !°/o vseh občin. Glede na to, da je precejšen del slovenske 
javnosti, predvsem delovni ljudje v moji volilni enoti, upravičeno nezadovoljni 
s tako tehniko porazdeljevanja mandatov v gospodarski zbor, ne bom glasoval 
za zakon o volilnih enotah, dokler se le-ta pravičneje ne uredi. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Za besedo je prosil Ciril Baškovič, pred- 
stavnik zveze študentov. 

Ciril B a š k ov i č : Spoštovani tovariši poslanci in spoštovani predsednik 
zbora! Dovolite, da v imenu skupnosti študentov dam kratko utemeljitev pred- 
laganih dopolnitev k zakonu o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije. To- 
rej k temu, kar je predlagal poslanec Cene Matičič v svojem imenu in še v 
imenu poslanca Mirka Jamarja. 

Osnovni smisel navedenih dopolnitev je v tem, da se zagotovi visokošolskim 
zavodom Slovenije ustrezno število poslanskih mandatov v prosvetno-kulturnem 
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zboru Skupščine SR Slovenije. Res smo v političnih dogovorih uspeli visoko- 
šolski sredini — za nas ni važno, da s tem povečujemo tudi možnosti študentov, 
ki so sicer ob vsej naglici sprejemanja normativnih rešitev ostali skupaj s 
kmeti na cedilu — zagotoviti nekaj mest v ljubljanskih občinah, ki imajo večje 
število mandatov za prosvetno-kulturni zibor prav zaradi tega, ker te ustanove 
delajo na njihovem teritoriju. Hkrati smo prepričani, da bi pravno sankcioni- 
ranje navedenega amandmaja pomenilo ne le večjo gotovost izvolitve visoko- 
šolskih predstavnikov v prosvetno-kulturni zbor, marveč bi s tem neposredno 
zadostili vsaj dvema temeljnima postavkama našega družbeno-političnega raz- 
voja. Skupščinski sistem kot avtentični izraz samoupravne strukture družbe 
krepi delovno funkcionalno načelo svoje sestave in izbire. Čeprav so bili prvotni 
predlogi doslednejši temu načelu, je vendar tudi že sedaj to opaziti tako pri 
kandidiranju, razporeditvi poslanskih mest na zbore delovnih skupnosti kot pri 
predvidenem načinu izvolitve. Menimo, da se naši predlogi v osnovni tendenci 
skladajo z navedenim in pomenijo korak naprej pri uveljavljanju delegatskega 
sistema v perspektivi. Pri tem velja zavreči pomisleke, ki izvirajo iz bojazni 
pred ustvarjanjem korporativnega sistema v klasičnem smislu. Dejstvi, da je 
skupščinska raven le ena od ravni družbene integracije in da naš celoten 
družbeno-politični sistem sloni na svojevrstni marksistični ideologiji, zadoščata 
za negacijo takšnih kritik. 

Druga temeljna postavka je dejanska vloga skupnosti slovenskih višjih 
in visokih šol ter v njihovem okviru še posebej univerze in ostalih visoko- 
šolskih institucij kot najvišjih nacionalnih, kulturnih, znanstvenih in peda- 
goških ustanov. Brez ustreznega zastopstva v najvišjem samoupravnem nacio- 
nalnem telesu, ki odloča in razsoja o bistvenih vprašanjih našega življenja 
in razvoja, si ni mogoče predstavljati takšne družbene vloge univerze kot se jo 
sme od nje pričakovati in zahtevati. Številčno in po načinu izbora ustrezno 
zastopstvo visokega šolstva v slovenskem parlamentu ne bo koristilo1 le kva- 
litetnejšemu delu in večjemu pomenu prosvetno-kulturnega zbora, marveč se 
bo na drugi strani povečala tudi družbena odgovornost univerze in ostalih vi- 
sokih in višjih šol. Treba je kritično dodati, da bi to zagotovo pripomoglo k 
rasti njene lastne kvalitete, kar je tudi v družbenem interesu in hkrati precej 
aktualna naloga. 

Na tem mestu velja zavreči tudi pripombe, da bi pomenil sprejem amand- 
maja, ki ga predlagamo, začetek verige podobnih zahtev ostalih specifičnih ka- 
tegorij zaposlenih. Razlog, da temu ne more biti tako, je preprost. Razen morda 
kliničnega centra, nima nobena ustrezna kategorija zaposlenih nad 2000 ljudi 
v rednem delovnem razmerju. Poleg tega je še 15 000 študentov, ki so po 
ugotovitvah pedagoške vede aktivno soudeleženi v procesu dela na šolah, to 
je pri študiju. Visoko šolstvo torej ni le zelo pomembno z vidika družbenega 
razvoja, marveč je specifičen organizem v družbi, ki temelji na načelu samo- 
upravnega organiziranja in delovanja. Zato bi bilo normalno pričakovati, da 
se mu to tudi prizna z zastopstvom v republiški skupščini. 

Ce na kratko povzamem posledice, ki sledijo iz predlaganega amndmaja, 
so le-te naslednje: 

V strukturi skupščine bi izrazili dejansko vlogo visokega šolstva kot osred- 
nje nacionalno znanstvene, kulturne in pedagoške ustanove in hkrati povečali 
odgovornost šolstva, posebej še visokega šolstva. Zagotovili bi kvalitetnejšo 
strukturo prosvetno-kulturnega zbora in s tem povečali njegovo vlogo v skup~ 
ščinskem sistemu. Neposredno na najvišjem samoupravnem nivoju bi povezali 
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znanstveno-raziskovalno in pedagoško delo s procesom oblikovanja praktične 
politike na posameznih področjih. Omogočili bi znanstvenim delavcem nepo- 
sreden vpliv na politiko skupščine in izvršilno-političnih organov ter, kar je 
zelo pomembno, tudi obratno. Pospešili bi proces medsebojne integracije in 
integracije znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela z neposredno druž- 
beno prakso. In nazadnje, kar ni manj pomembno, bi omogočili univerzitetnim 
delavcem in študentom, da neposredno in izključno odločajo o svojih poslancih 
v fazi kandidiranja, saj so za to najbolj kvalificirani. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Pretrgavam sejo za pol ure. Sejo bomo 
nadaljevali ob 11.30. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.05 in se je nadaljevala ob 11.35.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši! Nadaljujemo s 
73. sejo in sicer z obravnavanjem volilnih zakonov. Dodatno k vsem informa- 
cijam, ki sem jih dal, naj še povem, da smo povabili skupino študentov, v 
imenu katere je govoril tovariš Baškovič. — K besedi se je prijavil tovariš 
Janko 2 i gon. 

Janko Zigon: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Predlagam amandma k zakonu o volitvah odbornikov občinskih skupščin in 
sicer k 35. členu. Da vam osvežim spomin, bi 35. člen prebral: »Za volitve od- 
bornikov občinskega zbora se določijo volilne enote tako, da je volilna enota 
teritorialno čimbolj zaokrožena celota. Večji kraji se po potrebi lahko delijo 
na dve ali več volilnih enot. Manjši kraji se lahko združijo v eno volilno enoto. 
Ne smejo« se združevati v eno volilno enoto posamezni deli krajev z drugimi 
kraji in tudi ne deli različnih krajev med seboj.« To določilo je bilo v sedaj 
veljavnem zakonu; kot sem obveščen, so ga posamezne skupščine kršile, ker 
drugače niso mogle. Zato predlagam amandma k zadnjemu stavku predlaga- 
nega člena, kjer naj bi se črtale besede »posamezni deli krajev z drugimi kraji 
in tudi ne ...-«. 

Obrazložitev: veljavni zakon o volitvah odbornikov občinskih skupščin do- 
loča v 32. členu, prav tako tudi predlagani zakon v 35. členu, da ni mogoče 
združevati v eno volilno enoto posameznih delov krajev z drugimi kraji in tudi 
ne dele različnih krajev med seboj. Krajevne razmere v naši občini — Ajdov- 
ščina — in prav gotovo tudi v veliki večini slovenskih občin — ne dopuščajo, 
da bi dosledno spoštovali to določilo pri določanju volilnih enot za volitve od- 
bornikov občinskega zbora. Volilne enote kot je znano, se morajo določiti 
tako, da se voli vsak odbornik na približno enako število prebivalcev, poleg 
tega pa morajo biti čimbolj teritorialno zaokrožene. Če vemo, da imamo na 
podeželju mnoga raztresena naselja, nam mora biti že v naprej jasno, da bomo 
pri določanju volilnih enot kaj hitro naleteli na težave, saj večina takih 
naselij ne bo izpolnjevala pogojev, da bi bila glede na število prebivalcev 
samostojna volilna enota. Zato moramo taka naselja združevati. Poseben pro- 
blem nastane pri določanju volilnih enot v večjih naseljih, ki imajo mestni 
značaj. Tako naselje se, denimo, razdeli na dve volilni enoti. Neposredno ob 
njem pa je manjše naselje z nekaj desetinami prebivalcev. Ali ni smotrno 
vključiti to manjše naselje v eno od volilnih enot v večja naselja? Zakon tega 
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ne dopušča, mi pa ga kršimo, ker je neživljenjski. V podkrepitev svojega pred- 
loga dajem še konkreten primer: Vipava, naselje mestnega značaja, je kon- 
kretno razdeljena na dve volilni enoti. V njeni neposredni bližini sta naselji Ze- 
mon s 700 prebivalci in Gradišče s 320 prebivalci. Niti eno niti drugo naselje 
samo zase ne izpolnjuje pogojev, da bi tvorilo volilno enoto. Tudi obe naselji 
nimata dovolj prebivalcev za eno volilno enoto. Kam naj torej vključimo ti 
dve naselji? Ce dosledno spoštujemo zakon, menimo, da je primerno tudi glede 
na občutek pripadnosti teh naselij, vključiti ju v volilne enote večjega naselja, 
konkretno Vipava. Vsekakor se strinjam, da ni mogoče združevati v eno volilno 
enoto dele različnih krajev med seboj in zato predlagam, da se črta le del 
zgoraj navedenega stavka. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: K besedi se je javil tovariš Franjo 
Kordiš. 

Inž. Franjo Kordiš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Govorim v imenu ene od občin, ki jih je osnutek zakona o določitvi 
volilnih enot za volitve poslancev Skupščine SR Slovenije občutno prizadel. 
Gre za več občin, združenih v dve volilni enoti, notranjsko in zasavsko. Kljub 
visokemu številu prebivalcev in tudi kljub visokemu številu zaposlenih, določa 
zakon v gospodarski zbor samo dve poslanski mesti. Kljub matematični na- 
tančnosti in doslednosti pri delitvi mest je nastala vrzel na dokaj velikem 
prostoru naše dežele. Šestavljalcem tega zakona se res ne more očitati, da niso 
bili pri delu dosledni danim načelom. Nasprotno, bili so celo tako dosledni, da 
v načelih delitvenega poteka niso dovolili nobenih izjem. Moram takoj potrditi, 
da bi to bil res eden od redkih zakonov s tako doslednostjo v našem družbenem 
življenju. Toda v tem primeru menim, da bi to imelo tudi svoj politični prece- 
dens. Sto tisoč prebivalcev z 31 000 zaposlenimi v dokaj šibkem gospodarskem 
območju z zelo velikimi rudarskimi in drugimi inodernimi industrijskimi ka- 
pacitetami ter z narodnim dohodkom, ki v nekaterih občinah že danes močno 
presega republiško poprečje, bi na podlagi tega zakona imeli v gospodarskem 
zboru samo 2 poslanca, nasproti nekaterim občinam v Sloveniji, ki imajo z 20 do 
22 000 prebivalci in s 6 do 7000 zaposlenimi, kar je skoraj s petkrat manjšim 
številom prebivalstva in zaposlenih, prav isto število poslanskih mest. 

Kako naj to razlagamo občanom prizadetih občin? Ali naj jih prepriču- 
jemo, da je temu kriva samo matematična natančnost pri delitvi na osnovi 
doslednosti načelom in so zato pač morali biti nekateri deli prikrajšani? Mislim, 
da to ni pravično. Poglejte, kako je uspelo bolj življenjsko rešiti delitev poslan- 
skih mest za republiški zbor. Ali se tudi tam ni zataknilo pri dveh občinah, 
ki bi po pravilih ostale brez mandatov, rešila pa je situacijo sama ustava? 

Tovariš Štrukelj pravi v svojem ekspozeju v zveži z načelom o dodeljevanju 
poslanskih mest tole (citiram): »Mislim, da bi nam moralo biti jasno, da prin- 
cip dodeljevanja poslanskih mest po teh načelih ne more dati v vseh pogledih 
po obeh načelih enako ustreznih rezultatov.« Po tem načelu smo lahko kori- 
girali le konice, do katerih nas je pripeljala dosledna uporaba samo enega ali 
samo drugega načela. Toda nastala je nova konica, ko zakon dopušča, da ima 
100 000 prebivalcev in 31 000 zaposlenih samo dve poslanski mesti v gospodar- 
skem zboru. Danes smo priče predvolilnih zborov, na katerih tudi razpravljamo 
in skušamo razložiti naloge, ki naj bi jih imel v bodoče poslanec. Ugotavljamo 
celo, da bi moral poslanec črpati gradivo za svoje poslansko delo le iz nepo- 
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srednega stika z volivci. Poglejte samo razsežnost notranjske volilne enote s 
samo enim poslancem v gospodarskem zboru! Od Bregalnice do Baške grape in 
od Prezida na Hrvatskem do Gorenje vasi pri Škof j i Loki je tako obsežno 
območje z zelo pisanim gospodarskim sestavom, da me ni mogoče prepričati 
o tem, da bi lahko le en neprofesionalni poslanec na tem območju uspešno 
delal. 

Amandma, ki ga je vložil poslanec tovariš Karel Forte v zvezi s preraz- 
delitvijo poslanskih mest, odločno podpiram. S tem amandmajem se dejansko 
ne strinjajo volilne enote, bolj pravično pa se razporejajo poslanska mesta. 
Res, da bi imele nekatere občine manjše število poslanskih mest, toda niti v 
pretekli mandatni dobi jih niso v gospodarskem zboru imele več. Ce amandma 
sprejmemo, bomo v resnici rešili hudo vrzel in bo zakon o delitvi poslanskih 
mest slovenska javnost ugodneje sprejela. Pridružujem se tudi mnenju tovariša 
Forteja in ne morem mimo očitka, da je ta zakon, kot večina naših zakonov, 
sestavljen z vso naglico in verjetno tudi premalo preštudiran. V razpravi o 
njem je javnost zelo skromno sodelovala. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Ivan Ahlin. 

Ivan Ahlin : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Dajem 
amandma k zakonu o določitvi volilnih enot za volitve poslancev Skupščine 
SR Slovenije, in sicer: 

K 1. členu nimam nobene spremembe. 
K 2. členu na strani 6 naj se glasi tekst takole: »Za volitve poslancev go- 

spodarskega zbora Skupščine SR Slovenije se ozemlje Socialistične republike 
Slovenije razdeli na 42 volilnih enot, v katerih se voli 75 poslancev gospo- 
darskega zbora in sicer; na strani številka 11, 4. člen »za volitve poslancev 
socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije se ozemlje SR Slovenije 
razdeli na 42 volilnih enot, v katerih se voli 60 poslancev socialno-zdravstvenega 
zbora in sicer;« in pa isto pri členu 3 na strani 9 »za volitve poslancev v 
prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije se ozemlje SR Slovenije raz- 
deli na 42 volilnih enot, v katerih se izvoli 60 poslancev prosvetno-kulturnega 
zbora in sicer;«. 

Te volilne enote so naslednje z naslednjim številom poslancev: Murska So- 
bota za gospodarski zbor 3 poslanci, prosvetno-kulturni zbor 1 poslanec in 
socialno-zdravstveni zbor 2 poslanca; 

Lendava: gospodarski zbor 1, prosvetno-kulturni zbor 1, socialno-zdrav- 
stveni zbor 1. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariše poslance bi opozoril, da imajo 
to razdelitev poslanci pred seboj. 

Ivan Ahlin: Imajo, tovariš predsednik, vendar samo skupno število 
poslancev, ne pa razdelitev po zborih. 

Gornja Radgona z Ljutomerom skupno 4 poslance (2, 1, 1), Maribor skupno 
12 (5, 3, 4), Ptuj skupno 7 (3, 2, 2), Ormož z Lenartom skupno 3 (1, 1, 1), 
Slovenska Bistrica in Slov. Konjice skupno 4 (2, 1, 1), Ravne na Koroškem 
skupno 4 (2, 1, 1), Radlje ob Dravi, Slovenj Gradec in Dravograd skupno 3 
(1, 1, 1), Velenje z Mozirjem skupno 5 (2, 2, 1), Žalec skupno 4 (2, 1, 1), Celje 
skupno 8 (3, 2, 3), Šmarje pri Jelšah, Šentjur pri Celju skupno 3 (1, 1, 1), 
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Krško skupno 4 (2, 1, 1), Sevnica in Laško skupno 3 (1, 1, 1), Brežice skupno 
3 (1, 1, 1), Trbovlje s Hrastnikom skupno 3 (1, 1, 1), Litija z Zagorjem skupno 
3 (1, 1, 1), Ljubljana-Moste-Polje skupno 5 (2, 1, 2) in Ljubljana-Bežigrad 
skupno 7 (2, 3, '2), Ljubljana-Center skupno 12 (3, 4, 5) in Ljubljana-Siška 
skupno 6 (3, 2, 1), Ljubljana-Vič skupno 7 (2, 3, 2), Idrija, Logatec skupno 
3 (1, 1, 1), Vrhnika, Cerknica skupno 3 (1, 1, 1), Novo mesto, Trebnje skupno 
6 (2, 2, 2), Črnomelj, Metlika skupno 3 (1, 1, 1), Grosuplje skupno 3 (1, 1, 1), 
Kočevje, Ribnica skupno 3 (1, 1, 1), Kamnik skupno 3 (1, 1, 1), Domžale skupno 
4 (2, 1, 1), Jesenice skupno 5 (2, 1, 2), Radovljica skupno 4 (2, 1, 1), Kranj, 
Tržič skupno 7 (3, 2, 2), Skofja Loka skupno 4 (2, 1, 1), Nova Gorica skupno 
5 (2, 2, 1), Tolmin skupno 3 (1, 1, 1), Ajdovščina skupno 3 (1, 1, 1), Postojna, 
Ilirska Bistrica skupno 3 (1, 1, 1), Sežana skupno 4 (2, 1, 1), Koper skupno 
6 (2, 2, 2) in Piran z Izolo skupno 3 (1, 1, 1). 

Obrazložitev: Izhajal sem iz istih načel kot to izhaja iz obrazložitve z dne 
7. 2. Vse občine, ki imajo več kot 20 000 prebivalcev, so dobile po en mandat. 
Pri oblikovanju volilnih enot sem se točno držal zveznih volilnih enot. Občine, 
ki po teh načelih, to je 20 000 prebivalcev, ne dobijo poslanskega mandata, 
nisem združeval po občutku, marveč sem združeval občine, ki tega števila ne 
dosegajo. Cim so občine ta količnik dosegle, sem upošteval isto pravilo kot za 
20 000 prebivalcev. Pri izračunavanju količnikov teh občin nisem upošteval, 
ker je tu prevladovalo načelo prebivalstva. 

Tovariši poslanci! Vi imate obrazložitev, torej prilogo k amandmaju. Kaj 
iz te priloge izhaja? Iz nje izhaja, da funkcionalno načelo kot ga predvideva 
ustavni amandma, v popolnosti drži. Vzemite volilno enoto 21 in boste videli, 
da je imela dosedaj, kljub 30% zmanjšanju poslanskih mest občina Ljubljana- 
Center 11 poslancev. Po tem mojem predlogu bi imela občina Ljubljana-Center 
14 poslancev. Da bo primerjava popolna, vzemite volilno enoto 26, kjer pre- 
vladuje število prebivalcev. Videli boste, da je imela dosedaj pri sedanjem 
številu poslancev ta volilna enota 16 poslancev, po novem pa ima 9 poslan- 
skih mest. Da bi bila ta primerjava še lažja in prepričljiva, bi povedal še to: 
navedel sem primerjavo, ker sem bil vezan pri tem predlogu na zvezne volilne 
enote, koliko prebivalcev pride po tem predlogu v posameznih volilnih enotah 
na en poslanski mandat in koliko pride delovnih ljudi v teh volilnih enotah 
na en poslanski mandat, ki ga imajo. Teh volilnih enot je v Sloveniji 10, izvzel 
sem največjo razliko navzdol in navzgor. Tako pridem do naslednjih rezul- 
tatov: zvezna volilna enota in občina, ki so v tej volilni enoti, imajo skupno 
20 poslanskih mest ali na 6490 ljudi eno poslansko mesto ter na 2119 zaposle- 
nih eno poslansko mesto. Zvezna volilna enota Ptuj ima na 6776 ljudi en 
poslanski mandat in na 1818 zaposlenih en mandat. Isto ima Velenje po en 
poslanski mandat na 5500 prebivalcev in 2100 zaposlenih. Trbovlje—Hrastnik, 
Moste-Polje, torej ljubljanska volilna enota, 5800 prebivalcev na en poslanski 
mandat in na 2193 zaposlenih en mandat. Opozarjam predvsem na občine 
Vič-Rudnik, Logatec, Idrija, kjer pride en poslanski mandat na 4698 prebival- 
cev in en mandat na 2232 delovnih ljudi. Kamnik, Domžale, Gorenjska na 5300 
prebivalcev en poslanski mandat in na 2244 zaposlenih en poslanski mandat 
in še Nova Gorica ter Postojna na 5500 ljudi en poslanski mandat in na 1772 
zaposlenih en poslanski mandat. Opozarjam, da se številke, predvsem kombi- 
nacija zaposlenih in prebivalstva zelo malo razlikujejo. 

Ce bi sprejeli razdelitev Slovenije na 42 volilnih enot, bi verjetno tudi 
v vsebinskem pogledu pridobili nekaj in sicer tole: dosegli bi, da bi v vsaj 
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večini primerov lahko za en poslanski, mandat sodelovala dva kandidata. Ce pa 
ostane pri prejšnjem, lahko z gotovostjo trdim, da bo zaradi volilne geome- 
trije v večini primerov kandidiral samo en poslanec. Ce tega ne storimo, se bo 
dogodilo, da se bo občinska skupščina s 60 odborniki na primer s 3000 zapo- 
slenimi lahko uprla občinski skupščini z 58 odborniki in s 15 000 zaposlenimi 
in bo en glas prevladoval v polni meri v volilnem mehanizmu glasovanja od- 
bornikov. Pri tem svojem predlogu nisem prišel do kakšne velike razlike med 
zaposlenimi v proizvo-dnji ali v neprodzvodnji, saj vidite, da sem to primerjavo 
naredil za vse zbore. Zakaj? Zato, ker po ustavnem amandmaju odločajo vsi 
trije zbori in ne vsak posamezno. Tako sem tudi iz tega razloga dal zaposlenim 
enak položaj. Drugače si namreč ne znam zamišljati, da bi imeli po nekem 
količniku 15 zaposlenih v industriji ali na primer 800 zaposlenih v kakšni drugi 
dejavnosti, en mandat. Pri končni odločitvi sta ta pravzaprav enaka, kar se 
tudi pozna v občinskih skupščinah. Amandma, ki so ga dali nekateri tovariši 
k temu zakonu, kot na primer tovariš Forte, povsem zajema moj predlog. Hvala 
lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Se kdo prosi za besedo? Tovariš Avgust 
Majerič. 

Avgust Majerič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Osebno nimam nobenega dodatnega predloga, vendar se mi zdijo vsi predlogi 
takšni, da bodo nekoga zadovoljili, vse druge pa postavi v neugoden položaj. 
Mislim, da vsi izhajajo iz tega, da se najde iz tiste volilne enote, kjer predlog 
izhaja, tisto področje, ki naj se potem prilagodi na druga področja. Primer: 
volilna enota Maribor. Po predlogu tovariša Ahlina pride 534 zaposlenih na en 
poslanski mandat v posameznih zborih. Predlog, ki ga imamo, pa vsebuje tri 
variante: po eni pride 645 zaposlenih, po drugi pa 876 zaposlenih. Skratka: 
razlika je za 9 poslancev od ene do druge oziroma tretje variante. Vidimo, da 
tudi glede na število prebivalcev prihaja do velikih razlik. Od 3000 do 3033 pre- 
bivalcev en mandat in vse tja do 8143 prebivalcev, kar je primer v občini 
Maribor. Skratka, če tako diskutiramo, bi morali verjetno spet poslanci občine 
Maribor priti z novim predlogom, kar bi seveda zahtevalo nov predlog zakona 
za razdelitev teh mandatov oziroma volilnih enot v republiki. Ne bom trdil, 
da je predlog, ki ga imamo, najboljši, vendar se mi zdi, da je prilagojen na 
dejstvo, da bi zmanjšali število poslancev v naši skupščini. Izhajajoč iz tega 
dejstva ne moremo zdaj razdeliti več poslanskih mest kot znaša določeno 
število poslancev za našo skupščino. Kakršnekoli predloge bomo dali, lahko 
delamo samo na škodo enega in v korist drugega. Prvi predlog izvršnega sveta 
zastopa oba kriterija. Zdi se mi, če bomo nadaljevali s to diskusijo oziroma 
z mnogimi novimi amandmaji tako v našem zboru kot tudi v organizacij sko- 
političnem zboru, da letos volitev sploh ne bomo imeli. Apeliram na to, da se 
skušamo zediniti in da se ne zapletamo z amandmaji tako daleč, da bi pre- 
prečili sprejem tega zakona in s tem tudi volitve, 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Kdo prosi še za besedo? Tovariš Ahlin 
prosi za besedo. 

Ivan Ahlin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci, če 
bi se držal subjektivne presoje za občino, v kateri sem izvoljen, potem bi 
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kratkomalo predlagal, da se v celoti vključi ta občina v volilno enoto Ljubljana. 
Zakaj? Zato, ker je iz te volilne enote več zaposlenih delavcev kot v sami 
volilni enoti. Nikakor se ne morem strinjati, da se ta občina združuje glede na 
ključ s Kočevjem in Ribnico. Ukinili smo namreč progo, zdravstveni dom imamo 
v Ljubljani, skratka vse naše službe in življenje je povezano z Ljubljano. Zato 
bodi prepričan, tovariš Majerič, da ni prisoten pri tem subjektivni element. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Kdo še želi besedo? Tovariš Srečko 
Klenovšek ima besedo. 

Inž. Srečko Klenovšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci. Rad bi se pri Majeričevi razpravi o predlogu izvršnega sveta obrnil 
samo na tisi del, kjer govori o delitvi in o načelnosti delitve teh mandatov 
po številu prebivaloev in po številu zaposlenih ljudi. Rad bi še enkrat podprl 
povsem navadno matematiko, ker 2X2 je4 — o tem ni govora — in v tem 
smislu je za Notranjsko in za revirje ta predlog nesprejemljiv. In to povsem iz 
razloga, ker bi dobila Notranjska na 52 000 prebivalcev in na 15 000 zaposlenih 
en mandat v gospodarskem zboru, na drugi strani pa Tolmin na 22 600 pre- 
bivalcev in na 6 693 zaposlenih dva mandata v gospodarskem zboru. To pomeni 
zaenkrat manj prebivalcev in manj zaposlenih ter še enkrat več mandatov. 
Isto je, če vzamemo Trbovlje oziroma revirje, kjer ima 45 562 prebivalcev in 
15 767 zaposlenih en mandat v gospodarskem zboru, na drugi strani pa ima 
Kamnik z 21 652 prebivalci in 6970 zaposlenimi dva mandata. Torej še enkrat 
manj prebivalcev in še enkrat manj zaposlenih, pa vendar dva mandata v 
gospodarskem zboru. To je tisto, kar ni vzdržljivo niti z razglašenim načelom 
niti z matematiko. Se toliko manj ima opravka s subjektivizmom kogarkoli. 
Dejstvo je, da je predlog glede tega pomanjkljiv in zato je najbolj na mestu 
predlog tovariša Forteja za spremembo. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši, kolikor morem 
sedaj pregledati, imamo pred seboj amandma tovarišev Matičiča in Jamarja ter 
amandma tovariša Forteja k zakonu o volitvah republiških poslancev. Potem 
imamo amandma tovariša Zabrica glede volitev odbornikov občinskih skupščin 
in amandma tovariša Ahlina k zakonu o formiranju volilnih enot. Predvsem 
bi rad ugotovil, ali bi imel amandma tovariša Jamarja in Matičiča ter amandma 
tovariša Forteja, če bi bil sprejet, posledice na zakon o formiranju volilnih 
enot. Najbrže da. Ali hočeš, tovariš Forte, odgovoriti na to vprašanje? 

Karel Forte: Tovariš predsednik, v obrazložitvi sem dejal, da iz 
istih razlogov, ki jih vsebuje predlog občine Trebnje, smo šli tudi mi samo v 
korektiv in ne v bistveno rušenje sistema. Predlog nima nobenih reperkusij 
na formiranje volilnih enot, ker sloni naš korektiv na volilnih enotah. Ima 
pa reperkusijo na tehniko izračunavanja. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Število tistih poslancev, ki bodo prišli 
v tvojo volilno enoto, se spremeni? 

Karel Forte: Število volilnih enot se spremeni. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Forte, nimam namena pole- 
mizirati s teboj, marveč želim le pomagati. Rad bi vedel, če ni potreben še 
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dodatni amandma k zakonu o formiranju volilnih enot zato, da bi postal tvoj 
amandma operativen. 

Karel Forte: Tovariš predsednik, na dnevnem redu je najprej zakon 
o volitvah poslancev. Ce se sprejme ta zakon s tem amandmajem, potem je 
na mestu, da predlagatelj pripravi nov predlog zakona o formiranju volilnih 
enot. i 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Mar se nismo sporazumeli, da bomo vse 
te zakone skupno obravnavali? Zaradi ekspeditivnosti našega obravnavanja je 
prav, da obravnavamo vse zakone hkrati. Pripravljen sem tekmovati s teboj 
in ostalimi, poslanci v potrpežljivosti. Bomo pač čakali, dokler ne bodo ti 
amandmaji izglasovani. Prosim, tovariš Vladimir Zupančič. 

Vladimir Zupančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Moral bi prositi zbor, da ob tem dopolnjenem amandmaju ne bo mogoče 
ukrepati drugače kot, da se odbori posebej sestanejo in seveda tudi zakono- 
dajno-pravna komisija s predstavniki izvršnega sveta. Ko to prosim, mi dovo- 
lite, da dodam še nekaj svojih misli k tem amandmajem. 

Odbora sta temeljito pretehtala predlog, ki ga je dal izvršni svet kot tudi 
predlog občine Trebnje in današnje amandmaje. Moram že vnaprej reči, da bo 
ob taki poplavi amandmajev zelo težko zavzeti stališča. Strinjam se s tovarišem 
Majeričem, ko pravi, da bodo amandmaji povzročili reakcijo, saj bo treba na 
podlagi teh amandmajev mandate nekomu odvzeti. Če tako gledamo predlog 
tovarišev iz volilne enote Logatec, Idrija, Cerknica in Vrhnika, bo nujno 
zadel ta predlog občine Koper, Piran, Izolo, Kamnik in Domžale. V vsakem 
amandmaju zasledimo sicer dober namen pomagati k razrešitvi in iskanju 
skupnega jezika pri usklajevanju določanja volilnih enot. Izrazito skrajnost 
opazimo na primeru občine Maribor ali na primer občine Ljubljana—Center, 
čeprav ta amandma vsebuje marsikaj, kar je zelo sprejemljivo. Naj opozorim, 
da pride v Mariboru, denimo pri gospodarskem zboru, na en mandat 8143 
zaposlenih, v občini Ljubljana—Center pa 3033. Ali pa v občini Šmarje pri 
Jelšah na primer kar 7999. To so tiste skrajnosti, ki so se po predlogu izvršnega 
sveta pojavile na volilni enoti Trbovlje dn na volilni enoti Idrija, Logatec, 
Vrhnika in na občinah, ki jih obsega. In kdorkoli bo takšen predlog dal, bo 
kljub dobremu namenu naletel na takšne probleme, ko ni mogoče vsega tega 
na hitro uskladiti. 

Posebno pozornost zasluži amandma tovariša poslanca Ceneta Matičiča 
in Mirka Jamarja ter pismo skupnosti študentov. Pozornost zato, ker ta amand- 
ma pledira za to, da se odstopi od nekaterih načel, ki smo jih postavili v 
izhodiščih predlogov zakonov. V čem je vprašanje? Čeprav vsi delimo mišlje- 
nje s tovarišema, ki sta dala amandmaje in s študenti in učitelji na univerzi 
glede njene vloge1, ki je že tako ah tako vsa bolj prisotna tudi brez teh 
poslancev v našem skupščinskem delu, se vendarle postavlja vprašanje, če 
naj postavljamo posebno kandidacijsko enoto. Vprašljivo je to tako iz pravnih 
kot tudi iz pohtičnih razlogov in sicer zato, ker se mi zdi, da bo imel odbor 
pri tem najtežjo nalogo oblikovati stališča. Tako v zveznem volilnem zakonu 
kot tudi pri naših političnih proklamacijah smo dejali, da je osnovni nosilec 
predvolilne dejavnosti socialistična zveza. Tudi kandidacijske zbore sklicuje 
socialistična zveza, oziroma njen predstavnik, ali pa jih sklicuje prek sindikata. 
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Nastal bo poseben položaj, ko bo šlo za sklicevanje takšne kandidacijske enote 
kot je univerza, ki bo sedaj izven tega. Drugo vprašanje je v tem, da bi pra- 
viloma morali o predlaganih kandidatih razpravljati vsi zbori delovnih skup- 
nosti v občini. V tem primeru bi torej morala socialistična zveza občine Center, 
Vič ali Maribor zagotoviti, da bodo o teh predlaganih kandidatih razpravljali 
tudi ostali zbori, ker končno bo vendarle odločalo bodoče volilno telo, to je 
občinska skupščina in predstavniki organizacij. Ce torej ti odločajo, potem 
morajo ti predlagani kandidati v razpravo v vse zbore delovnih skupnosti v 
občini. Ce tega ne bomo storili, bomo ustvarili v političnem smislu takšen 
položaj, ki bo prej vzbujal odpor kot sodelovanje. 

Kolikor podpiram poziv univerze, vendarle mislim, da ta pot ne bo naj- 
boljša, s katero lahko uveljavimo te težnje. Zato menim, da bi bilo boljše, če 
tega v zakonu ne določamo. Prepričan sem, da bo šla pot v naslednjih štirih 
letih v taki smeri, da bo prišlo do fleksibilnih mandatov poslancev zborov 
delovnih skupnosti. Ker bo to vprašanje odpadlo, ne bo teh težav, ki nastopajo 
sedaj. Menim, da naj to vprašanje sedaj rešimo tako, da spremenijo ustrezne 
občinske konference socialistične zveze svoje pravilnike, s čimer bodo zagoto- 
vile to, kar želi skupnost študentov in kar želita tovariša poslanca Matičič 
in Jamar. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Zeli prosim še kdo besedo? (Ne.) Ce ne, 
potem predlagam, da ima odbor za organizacij sko-politična vprašanja našega 
zbora sejo, na kateri naj obravnava vse te amandmaje. Sejo naj ima skupaj 
s tem odborom ali ločeno tudi zakonodajno-pravna komisija. Želeli bi imeti 
tudi mnenje izvršnega sveta. Koliko časa vam je potrebno za obravnavo amand- 
majev, tovariš Zupančič? Ali bo seja končana ob tričetrt na enoi? Ugotavljam, 
da predsednik odbora za organizacijsko-politična vprašanja našega zbora prosi 
za pol ure. Mislim, da je prav, da se ravnamo po tej prošnji. Seja odbora je v 
sobi 209. Nadaljujemo torej ob tričetrt na eno. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.20 in se je nadaljevala ob 13.40.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši, nadaljujemo s 
sejo. Prosim predsednika odbora za organizacij sko-politična vprašanja našega 
zbora, da pove rezultate posvetovanja o amandmajih. 

Vladimir Zupančič: Tovarišice poslanke, tovariši poslanci. Odbor 
je obravnaval vse štiri amandmaje po vrstnem redu kot so bili dani in sicer 
amandma Mirka Jamarja in Ceneta Mati čiča, amandma poslanca Karla Forteja 
in Staneta Dolanca, amandma poslanca Janka Zigona in amandma tovariša 
Ivana Ahlina. Amandma poslanca tovariša Jamarja in Matičiča je v obravnavi 
— kot smo pričakovali — doživel največjo pozornost. Moram reči, da smo prišli 
do podobnih ugotovitev kot sem že prej dejal. Odbor je mnenja, da je pobuda, 
ki so jo dali tako poslanci kot univerza sicer simpatična, ker je tudi težnja 
skupščine in našega skupščinskega sistema, da je univerza bolj prisotna, ven- 
darle tega amandmaja ni mogoče sprejeti predvsem zaradi naslednjih razlogov: 
gre namreč za to, da bi s takim amandmajem v našem sistemu, zlasti v vo- 
lilnem sistemu, organizirali nekaj povsem novega, kar doslej nismo imeli. 
Univerza bi torej prišla v povsem nov položaj. Tovariš, ki je govoril v imenu 
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skupnosti študentov, je sicer dejal, da so pomisleki v tem, da bodo nastale 
posledice pri drugih institucijah, ki so vse slovenskega pomena. Dejal je, da 
jih bo moč zavrniti. Vendar se je v razpravi pokazalo, da se je pojavila zahteva 
po takem zastopstvu tudi pri drugih institucijah. Pri tem se globoko zavedamo 
velikega pomena, ki ga ima univerza, toda po sedanjih sprejetih ustavnih 
amandmajih mislimo, da bi bil to precedens za druge in zato ne bi bistveno 
rešilo tega, kar želijo tovariši, ki so dali amandma in predstavniki univerze. 
Gre še za druga vprašanja. Zaradi tega amandmaja bi bilo treba bistveno 
popraviti zakon. V tehničnem in političnem smislu se postavlja še dvoje 
vprašanj. Če bi bila univerza samostojna enota, bi prišli v položaj, ki sem ga 
deloma nakazal že v dopoldanski razpravi, ko bi to vzbudilo pri nekaterih 
določen politični odbor in bi z zakonom zagotovili to, kar politično nismo spo- 
sobni. Mislim, da to ni v prid slovenske skupnosti. Aktivnost študentov, ki je 
vsebolj prisotna v naših političnih organizacijah in v Sloveniji sploh, daje 
dovolj jamstva, da prek obstoječih samoupravnih demokratičnih sredstev do- 
sežemo z vso njihovo aktivnostjo vse tisto, kar bi sicer morali le z zakonom. 
Ce bi šli torej v to smer, potem bi dosegli prav tisto, kar želimo. Mislim, da 
je dana možnost, da to dosežemo prek socialistične zveze: seveda s tem pa 
moramo zagotoviti. ustrezno spremembo statuta ustrezne konference sociali- 
stične zveze, to je v Ljubljana,-Centru, Ljubljana-Viču in v Mariboru. 

Iz teh razlogov odbor meni, da amandma ni sprejemljiv in ga zato od- 
klanja. K drugemu amandmaju, ki sta ga dala Karel Forte in Stane Dolanc, 
poslanca našega in organizacijsko-političnega zbora, je bil odbor naslednjega 
mnenja: 

Odbor je najprej ugotovil, da so nekatere pripombe, ki sta jih povedala 
v razpravi in dala pozneje v obliki amandmajev, umestne, spričo hitrosti spre- 
jemanja teh tako pomembnih zakonov. Moram reči, d:a je bilo v odboru ves 
čas prisotno mnenje in sicer, da vse preveč hitro sprejemamo te zakone. 

Ce sprejmemo ta amandma, potem moramo drugim volilnim enotam vzeti 
nekaj mandatov, kar bo povzročilo nasprotno reakcijo v tistih občinah, ki bodo 
prizadete. Po naših ugotovitvah bodo prizadete naslednje občine: za gospodarski 
zbor bi izgubile enega poslanca občine Koper, Piran, Izola in enega poslanca 
gospodarskega zbora občina Tolmin. Na področju prosvetno-kulturnega zbora 
bi zgubila enega poslanca občina Ljubljana-Moste-Polje in enega poslanca 
občini Šmarje in Šentjur. V socialno-zdravstvenem zboru bi zgubile, če bi 
amandma sprejeli, enega poslanca tega zbora enote, ki jih sestavljajo občine 
Sežana, Ilirska Bistrica in Postojna. Seveda bi to pri teh poslancih vzbudilo 
ponovno negodovanje v nadaljnjih amandmajih, ki bi jih le-ti predlagali. 
Skratka, če to sprejmemo, bi to sprožilo verižne reakcije. Predlagatelji, ki so 
sodelovali na seji odbora, se strinjajo, da bi to pomenilo odstop od načela. 
Želijo, da opravičimo izjemo. Torej, da napravimo korekturo, ki bi volivce 
zadovoljila v tem smislu kot je govoril poslanec Karel Forte. Bili smo mnenja, 
da ni mogoče odstopati od načela, ker bi to, kot sem že prej dejal, povzročilo 
določeno reakcijo. Ze se namreč pojavljajo tudi druge občine in v razgovoru 
s poslanci smo ugotovili, da bi take težnje nastopile tudi drugod, čim bi bil 
sprejet ta amandma. Sicer bo tako ali tako presodil zbor, vendar vnaprej 
opozarjam, da se že pojavljajo zahteve tudi pri nekaterih poslancih, ki pred- 
stavljajo v našem domu druge občine. 

Če bi osvojili to izjemo v tem smislu kot zahtevajo tovariši, bi se v gospo- 
darskem zboru s to korekturo rešile osnovne zahteve predlagateljev amandmaja. 
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Toda nastali bi disproporci v socialno-zdravstvenem zboru in prosvetno-kul- 
turnem zboru, ker je gospodarski zbor številčno znatno večji kot to predvideva 
sedanji predlog izvršnega sveta. Iz teh načelnih razlogov in zaradi posledic, 
ki bi nastale s sprejemom takega amandmaja, odbor predlog amandmaja po- 
slancev Karla Forteja in Staneta Dolanca odklanja. Zboru predlaga, da ga ne 
sprejme. 

Odbor je obravnaval tudi tretji amandma poslanca Janka Žigona, ki ga 
v celoti sprejema. Predlaga zboru, da ga sprejme. Odbor je posebno dolgo 
obravnaval četrti amandma, ki ga je podal poslanec Ivan Ahlin. Mislimo, da 
je ta od vseh dosedanjih amandmajev in tudi od trebanjskega predloga, ki je 
bil na dnevnem redu, takšen:, ki je šel najbolj daleč in je najbolj poglobljen. 
Vendar ima tudi ta vrsto slabosti, ki so značilne tudi za predlog izvršnega 
sveta in ki prihajajo tukaj še bolj do izraza. Ima sicer to prednost, da ustvarja 
večje število volilnih enot, kar je tudi politični cilj, vsebuje pa tudi slabosti, 
ki se izražajo v naslednjem: 

Prvič je premalo utemeljen. Teksta amandmaja nismo dobili, razen v tej 
obliki, ki ste jo dobili tudi vi. Poslanec Ivan Ahlin se opravičuje s tem, da 
mu je zmanjkalo časa, da bi lahko to storil. Je pa to pripravljen napraviti v 
primeru, če bi se zbor odločil, da amandma sprejme. 

Drugič, amandma nekoliko preveč združuje območja po zaposlenosti. Že v 
dopoldanski razpravi sem opozoril na disproporce, ki nastajajo na primer v 
občini Maribor, občini Ljubljana-Center in v občini Šmarje pri Jelšah ter 
podobno. Tukaj gre za politični razlog, ki je v tem, da bi dobila občina Ljub- 
ljana-Center s tem predlogom 12 mandatov. Prišli bi torej v protislovje, če 
bi sprejeli ta amandma v tem smislu. Teh 12 mandatov pomeni približno 2 
mandata v prosvetno-kulturnem zboru. Če sem prav razumel predsednika pro- 
svetno-kulturnega zbora naše skupščine, naj se danes naš zbor o tem javno 
izrazi, če je to pravilno, da bi moral imeti prosvetno-kulturni zbor s področja 
visokega šolstva vsaj 7 poslancev. Če bi bil ta amandma sprejet, bi dobila 
občina Ljubljana-Center samo 3 poslance. Kako potem zagotoviti upravičeno 
težnjo,' če bi število mandatov še zmanjšali. Podobno vprašanje je v občinah 
Ljubljana-Vič in Maribor, kar ste že slišali. Torej gre za močan politični razlog, 
ki bi onemogočil politično pot prihoda teh poslancev z univerze prek občinske 
skupščine in volilnega telesa občine Ljubljana-Center v republiško skupščino. 

Naslednja slabost tega predloga je v tem, da v njem prevladuje terito- 
rialno načelo pred funkcionalnim, ki je tu močno zapostavljena. Kot veste, je 
obravnaval predlog izvršnega sveta to vprašanje tako, da upošteva v razmerju 
1 : 1, pol funkcionalno in pol teritorialno načelo, kar je v danih razmerah 
— tudi po mnenju odbora — najbolj sprejemljivo. To načelo je tukaj porušeno 
in gre bolj v korist teritorialnega načela. Dobro veste, tovariši poslanci, da je 
bilo teritorialno načelo podrobno obravnavano v času ustavnih razprav. In iz 
teh razlogov odbor ne bi mogel sprejeti tega amandmaja. V tem primeru smo 
ugotovili, da poleg teh dveh dejstev obstaja v amandmaju tovariša Ahlina še 
eno vprašanje, ki ga moramo resno obravnavati zato, ker predlog sicer upo- 
števa zvezne volilne enote, ne upošteva pa meja občine. Ustvarja volilne enote 
tako, da, denimo, občini Ormož in Lenart, ki sploh ne mejita med seboj, 
predstavljata eno volilno enoto v zbor delovne skupnosti republiške skupščine. 
To je po našem mnenju nesprejemljivo. Dejal sem že, da je zaradi formalnih 
razlogov ta amandma pomanjkljiv, ker ni dan v tekstu. Sicer se zavedamo, 
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da to ne pomeni rešitve, če odbor tako reče, vendar mislim, da smo dolžni 
opozoriti na formalno pomanjkljivost. 

Dejal sem že, da imajo vsi ti predlogi, predvsem Ahlinov, nekatere dobre 
komponente, ki pa ne pretehtajo slabe. So deloma tudi značilne za predlog 
izvršnega sveta. Vendar je teh komponent, ki so slabše, manj kot v vseh 
drugih predlogih. Iz teh razlogov je odbor te amandmaje zavrnil, sprejel pa je 
amandma tovariša Zigona. 

Naj zbor seznanim še s tem, da je bilo dano v organizacijsko-političnem 
zboru doslej pet amandmajev, ki jih odbor še ni obravnaval. Ne vemo namreč, 
če jih bo organizacijsko-politični zbor sprejel, zato jih bo odbor obravnaval na 
skupni seji v postopku usklajevanja. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Želi besedo predstavnik zakonodajno- 
pravne komisije? Tovariš Janko Cesnik ima besedo. 

Janko Cesnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
V ustavni razpravi je bilo precej govora o problemih, o katerih danes razprav- 
lja zbor. Precej se je govorilo o tem, kakšen kriterij naj se zavzame pri raz- 
delitvi mandatov za zbore delovnih skupnosti. Ze poslanec Zupančič je naglasil, 
da je bilo kritizirano teritorialno načelo za izbor po številu prebivalstva in da bi 
morali uvesti v ta sistem tudi funkcionalno načelo, to se pravi izbor po številu 
zaposlenih. 

V tem smislu je tudi ustavna komisija izoblikovala ustavna načela glede 
volitev v republiški zbor. V cenloti je prepustila temu zakonu uzakonitev načel, 
ki naj veljajo za izvedbo volitev v zbore delovnih skupnosti. Ker so bili na 
zadnji seji ustavni amandmaji nekoliko spremenjeni, je bil tudi ta osnutek, ki 
ga je sestavil sekretariat za pravosodje in občo upravo in obravnaval in sprejel 
izvršni svet, v zadnjem času spremenjen tako, kot je sedaj v obravnavi. 

Razdelitev je v bistvu načelna, ima pa seveda neke pomanjkljivosti, mimo 
katerih ni mogla naša komisija, niti organi, ki so prej sestavili ta osnutek. 
Te pomanjkljivosti so v zadnjem času sprožile v nekaterih občinah proteste 
ter imamo tudi danes priliko obravnavati amandmaje, ki gredo v to smer. 
Glede teh amandmajev, bom utemeljil stališče komisije. 

2e na prvi seji smo obravnavali načela, ki jih je predložil predstavnik 
izvršnega sveta in se z njimi strinjali v tem smislu, da v sedanjem trenutku 
pač predstavljajo neko sprejemljivo celoto za razdelitev mandatov za poslance 
zbora delovnih skupnosti. Vsi smo bili močno pod vtisom naglice. Močno se 
mudi zaradi izvedbe volitev in torej nimamo časa, da bi ta načela že v praksi 
prediskutirali s posameznimi občinami, oziroma jih soočili s problemi, ki na- 
stajajo v posameznih volilnih enotah. 

Komisija tudi na današnji seji ni mogla odstopiti od teh načel, ki jih je 
takrat sprejela, ker noben od teh amandmajev ne zagotavlja boljšega načina 
razdelitve mandatov kot predložena načela. Vsi amandmaji gredo za tem, 
razen amandmaja tovariša Ahlina, da rešujejo svojo trenutno situacijo v ob- 
činah, v posamezni volilni enoti in da torej nujno prikrajšujejo druge občine, 
oziroma druge volilne enote s tem, da pač rešijo samo svoj problem. 

Glede posameznih amandmajev samo nekaj besed. Amandma poslancev 
Matičiča in Jamarja, kjer gre za to, da se osnuje posebna kandidacijska volilna 
enota za visoke šole, po mnenju komisije ni sprejemljiv. Uvedba tega amand- 
maja bi pomenila kršitev sedanjih načel in sedanjega sistema, da se pač kan- 
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didirajo vsi poslanci prek organov socialistične zveze in da so te kandidature 
podvržene še potrditvi zborov volivcev. S tem bi seveda uzakonili nek izjemen 
postopek, posebni postopek za kandidate visokih šol, kar ne bi bilo v skladu 
s sistemom zakona. S tem bi seveda lahko povzročili, da tudi drugi pridejo 
s podobnimi predlogi. 

Amandma poslanca Forteja, ki ponovno postavlja načelo teritorialne raz- 
delitve mandatov, komisija ni mogla sprejeti iz razloga, ker je bilo treba 
sprejeti načelo, da pridejo do izraza tudi mandati, ki se razdelijo po številu 
zaposlenih. Poleg tega — kot smo že ugotovili — ni sprejemljivo dosledno niti 
načelo po številu prebivalstva, niti po številu zaposlenih. Treba je seveda 
postaviti neko konkretno mejo, kar je stvar politične presoje in pristojnost 
tega zbora, in se odločiti, ali približno po polovici 50 ®/o za poslance po teri- 
torialnem načelu, 50 %> po številu zaposlenih ali pa to mejo premikamo tako 
kot je na primer predlagala občina Trebnje. Po tem predlogu naj bi to mejo 
premikali na tri četrtine oziroma na eno četrtino ali pa bi, kot meni tovariš 
Ahlin, to mejo premikali bolj navzdol, to je proti teritorialnemu načelu. 
Amandma tovariša Forteja ponovno uvaja delitev po teritorialnem načelu 
tudi v fazi, ko smo se že odločili, da bomo delih samo po zaposlenih, torej samo 
po funkcionalnem načelu in se torej v tej smeri to razmerje še poslabšuje. 
Amandma tovariša Zigona je sprejemljiv in komisija ni imela pripomb. 
Amandma poslanca Ahlina, ki je na prvi pogled sprejemljiv za tiste tovariše 
poslance, ki se čutijo s takim predlogom izvršnega sveta prikrajšane, je vendar 
zaradi pomanjkljivosti, ki jih ima, saj ne prinaša načel oziroma spremembe 
členov v zakonu o volitvah republiških poslancev, za komisijo nesprejemljiv. 
Komisija ni mogla do kraja razčistiti oziroma spoznati na podlagi kakšnih 
kriterijev je dobil poslanec Ahlin tako število poslancev. Ni mogoče presoditi, 
v kakšni meri se ta sistem nagiba ali na število zaposlenih oziroma na število 
prebivalstva in v kakšni meri so, denimo, upoštevana ta načela, ki so navedena 
v zakonu, oziroma, kako se ta načela spreminjajo. Hkrati smo opazili nekatere 
pomanjkljivosti, ki jih je povedal že poslanec Zupančič, kot je na primer 
združevanje nekaterih občin, ki prirodno ne sodijo skupaj in potem seveda 
tudi uporabljanje nekaterih drugih kriterijev, ki niso popolnoma razvidni v 
obrazložitvi tovariša Ahlina in tudi ,ne iz računskih pokazateljev. Komisija zato 
amandmaja poslanca Ahlina ni mogla v celoti niti sprejeti ni zavrniti. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ah se želi predstavnik izvršnega sveta, 
tovariš Štrukelj udeležiti razprave že sedaj? (Ne.) Slišali smo poročilo našega 
odbora in poročilo zakonodajno-pravne komisije. Prijavila sta se že za raz- 
pravo tovariša Točne Remec, predstavnik zveze študentov Jugoslavije in tovariš 
Cene Matičič. Tovariš Matičič ima besedo. 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Ugotavljam, da so pomisleki, zaradi katerih odbor ne sprejema amandmaja 
tovariša Jamarja in mojega, pravzaprav dvojne narave. Pomisleki pravne 
narave in vsebinski. Kar zadeva pravno naravo, boste tovariši poslanci, takoj 
dobili ustrezne in v skladu s pravnimi normama preformulirane prvotne amand- 
maje, ki sem jih že predložil. Kar zadeva vsebinsko naravo, ponovno po- 
udarjam, da je predlog utemeljen s samimi ustavnimi spremembami, ki omo- 
gočajo skupščini, da glede na svoje konstituiranje ter notranjo strukturo dela 
ustrezneje izraža in integrira interese posameznih področij združenega dela. 
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Poleg tega predlagatelja meniva, da najin predlog ne teži za tem, da bi povečali 
število mandatov za profesorje in študente, marveč, da že dosežene politične 
dogovore sankcioniramo tudi v zakonu. Doseženi so bili namreč politični dogo- 
vori med študenti na eni in med občinskimi skupščinami na drugi strani. Poleg 
tega naj še omenim, da bi s sprejemom predloženih amandmajev zagotovili 
takšno zastopstvo v republiški skupščini kot to res ustreza njeni objektivni 
vlogi in nacionalnim, političnim, znanstvenim in drugim interesom. Nazadnje 
si dovoljujem opozoriti tudi na to, da je ustrezni odbor organizacijsko-politič- 
nega zbora te amandmaje tudi že sprejel. Predlagatelja vztrajava na amand- 
majih, ki jih boste dobili in prosiva, da za njih glasujete. S tem boste omogočili, 
da se uresničujejo upravičene težnje mladega študentovskega rodu. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Matičič, ali je treba, da se 
odbor in zakonodajno-pravna komisija še enkrat sestaneta? (Mislim, da ne.) 
Prosim predsednika odbora za organizacijsko^pohtična vprašanja in predsed- 
nika zakonodajno-pravne komisije, da ta predlog presodita, medtem pa dajem 
besedo tovarišu Tonetu Remcu, predstavniku zveze študentov. 

Tone Remc: Tovarišice poslanke in tovariši poslanci, tovariš pred- 
sednik. Zahvaljujem se vam za ponovno možnost, da precizneje utemeljim 
bistvo amandmajev, in da hkrati tudi odgovorim na posamezne načelne ugo- 
vore. Moram reči, da ko smo se študentje skupaj s profesorji vključevali v pri- 
pravo volilnega in kandidacijskega postopka in volilnega sistema, nismo pri 
tem izhajali s pozicije neke socialne grupacije, ki bi si želela po najkrajši poti 
zagotoviti čim več poslanskih mandatov. 

Naše izhodišče je povsem drugo. To je izhodišče, da so univerzitetni delavci 
študentje, da se morajo univerzitetni delavci in študentje vključevati v druž- 
beno-politični sistem kot nosilci družbeno potrebnega dela in s tem so tudi 
avtentični samoupravni subjekt združenega dela. Ni naš družbeno-politični 
samoupravni interes participacija pri oblasti v taki ali drugačni obliki, marveč 
ustrezna delovna vloga znanosti in kulture v celotnem družbeno-političnem 
in pravnem sistemu samoupravne družbe. Osnovna smer naših prizadevanj je 
v intenziviranju družbenega razvoja s tem, da se optimalno izkoristi po- 
tenciale družbe v celoti, posebej še najodgovornejših delavcev zmanosti in 
kulture, katerih delo se naj učinkoviteje poveže s prizadvanjf delovnih ljudi na 
drugih področjih. 

Ni politični namen predloženih amandmajev v tem, da si študentje pribo- 
rijo svoje fizično predstavništvo v republiški skupščini, čeprav smo prepričani, 
da bodo študentje-poslanci vnesli nekatere nove kvalitete v delo skupščine. 
Naš namen je, da z delovnimi rezultati podpremo določeno koncepcijo družbe- 
nega razvoja. Koncepcijo samoupravne, humane, visoko produktivne in vsem 
naprednim tokovom v svetu odprte družbe. Učinkovita bo tista družbena 
politika, ki bo hkrati globoko demokratična in ki bo hkrati tudi kar najbolj 
racionalno organizirana. Višje stopnje demokratičnosti in učinkovitosti samo- 
upravne družbe ni mogoče doseči brez afirmacije kulture in znanosti kot 
subjektivne produktivne sile družbe. 

Opozoril bi na bistvene politične cilje, ki stojijo za predlaganimi amand- 
maji. Ti so: 

V strukturi republiške skupščine je treba izraziti dejanskoi vlogo univerze 
kot osrednje, skupaj z visokimi in višjimi šolami, nacionalne, znanstvene in 
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kulturne ustanove. Zdelo se nam je s stališča nacionalnega razvoja nemogoče 
in nelogično, da se z volilnim sistemom, v tem primeru s kandidacijskim po- 
stopkom, enako tretira na primer filozofska fakulteta na Viču z vsakršno 
osnovno šolo v isti občini. Mislim, da to s stališča razvoja narodni ni racionalna 
odločitev. 

Zagotoviti moramo kvalificirano strukturo prosvetno-kulturnega zbora in 
s tem povečati njegovo vlogo v skupščinskem sistemu. S tem seveda moramo 
povečati tudi vlogo vse skupščine kot kvalificiranega političnega subjekta. 

Neposredno na samoupravni osnovi moramo povezati znanstveno-razisko- 
valno in pedagoško delo s procesom oblikovanja praktične politike na po- 
sameznem področju. 

Omogočiti moramo znanstvenim delavcem in predvsem najimenitnejšim 
znanstvenim delavcem, neposrednoj ši vpliv na politiko skupščine in na politiko 
izvršilno^političnih organov. 

Pospešiti moramo proces medsebojnega vplivanja, dogovarjanja in povezo- 
vanja visokošolskega sistema z znanstveno-raziskovalnim delom in z družbeno 
prakso znotraj samoupravnega sistema. 

Končno moramo omogočiti univerzitetnim delavcem in študentom, ki so 
v tem primeru brez dvoma najbolj kvalificirani, da neposredneje vplivajo na 
kriterije, programe in na izbiro kandidatov iz svoje sredine. Mislim, da ni 
žaljivo za druge delovne ljudi, če sem dejal, da so univerzitetni delavci in štu- 
dentje najbolj kvalificirani za volitve svojih poslancev. 

Ugovori, ki so bili dani na tej seji s strani predstavnika zakonodajno- 
pravne komisije, so formalno pravne in vsebinske narave. Formalno-pravno 
stran ugovorov, bodo, upam, zadovoljivo rešili spreminjevalni teksti amand- 
majev, ki ohranjajo osnovno koncepcijo in družbeno-politično bistvo amand- 
maja. Kar pa zadeva vsebinske ugovore, ba želel opozoriti na možnost različnih 
interpretacij. Interpretacija, ki smo jo anticipirali v pripravah za to zasedanje 
med študenti in je bila tudi odločno prevladujoča v odboru organizacijsko-po- 
litičnega zbora, ki jo je v predlaganem tekstu sprejel, je predvsem tale: rečeno 
je bilo, da naši amandmaji kršijo osvojeno proceduro kandidacijskega postopka, 
ki gre prek občinskih kandidacijskih konferenc in zborov volivcev. Rekel bi, 
da ga ne kršijo, marveč razširjajo in ustrezneje dopolnjujejo s tem, da poleg 
občinske kandidacijske konference uvaja nov samoupravni organ — kandida- 
cijsko konferenco visokošolskih zavodov. 

Drug pomislek, tudi formalno-priavinega značaja je v tem, da se v dolo- 
čenih elementih vendarle spreminja pravni sistem. Vedno sem pojmoval 
pravni sistem kot življenjski sistem. In, če so te spremembe in razširitve v 
skladu z osnovno koncepcijo tega pravnega sistema, potem je stvar politične 
odločitve, v kakšni meri in v kakšni obliki bomo razvijali ta pravni sistem. 
Rečeno je torej bilo, da naši amandmaji ne rušijo načela indirektnih volitev 
v zbore delovnih skupnosti. V čem se torej spreminjajo? Spreminjajo se v tem, 
da se razširja kandidacijski postopek in to tako, kar mislim, da je v družbeno- 
političnem smislu nemalega pomena, da se krepi samoupravni status visoko- 
šolskih zavodov. Opozoril bi še na nekaj, kar je prav tako politično zelo po- 
membno. 

Naši amandmaji težijo za tem, da uveljavijo za poslance s teh zavodov v 
bistvu načelo dvojne odgovornosti. To je odgovornost do sredine, ki jih je kan- 
didirala in odgovornost kot vseh drugih poslancev do sredine, ki jih je izvolila. 
Se pravi torej do občin s svojimi volilnimi telesi. 
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Rezultanta naših amandmajev bi bila med drugimi tudi ta, da bi se kvali- 
tativno izboljšala skupna kandidatna lista. Torej bi imeli v bistvu iz treh 
virov sestavljeno kandidatno listo: iz občinskih kandidacijskih konferenc, iz 
te posebne in iz naknadnih predlogov zborov volivcev. 

Mislim, če bi šli kvalitetni predlogi skozi selekcijo kvalitetnejše sredine, 
bi bili tudi končni predlogi verjetno bolj kvalitetni. S tem seveda, da ne 
rušimo v ničemer procedure, ki naknadno teče po nominaciji občinskih kandi- 
dacijskih konferenc prek zborov volivcev. Tu se izenačujejo vsi predlogi, vsi 
poslanski kandidati, s kakršnekoli strani bi bili že postavljeni. 

Na koncu bi odgovoril na bojazen, da naši predlogi nosijo v sebi nevar- 
nost »sprožiti plaz«. »Sprožiti plaz«, ki naj bi tudi drugim postavil vprašanje, 
mar ne bi mogli tudi ti tako priti neposredneje do svojih poslancev. Mislim, 
da se je treba vendarle zavedati, da so univerza in visokošolski zavodi nekaj 
drugega kot na primer skupina likovnikov, s katero je bila v komentarju iz- 
enačena univerza. 

Ne vem, zakaj naj bi se tudi vnaprej bali, da bi prihajale iz kakšnih 
drugih sredin te pobude. Verjetno bodo prihajale, če ne danes, pa jutri, če 
se že strinjamo s tem, da se bo v nadaljnjem skupščinskem razvoju krepila 
vloga samoupravnih skupnosti in da se bodo te samoupravne skupnosti pribli- 
ževale današnji vlogi zborov delovnih skupnosti v republiški skupščini. 

Mislim, da s tem inavguriramo nek proces, ki je že v teku in ga ocenju- 
jemo tako, da ga za univerzitetni prostor lahko sprejmemo. Oceniti pa je 
še treba, če ga lahko sprejmemo še kje drugje. Tako se torej vnaprej teh po- 
mislekov ne bi preveč bal. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Zeli še kdo besedo? Tovariš Vladimir 
Zupančič želi besedo. 

Vladimir Zupančič: Tovarišice in tovariši poslanci. Ker ne bi 
rad, da bi tudi politični razlogi napravili vtis, da odbor tega ni ocenjeval 
z vidika političnih in drugih družbenih posledic, bi se rad oglasil k razpravi 
tovariša Matičiča in tovariša predstavnika študentske skupnosti, ne v imenu 
odbora, marveč v svojem imenu. Moram reči, da tudi tovariši v odboru zelo 
visoko cenijo pobudo univerze in študentov ter njihovo težnjo po vključitvi 
in prisotnosti v skupščinskem domu. Že danes sem dvakrat dejal, da tudi 
večina poslancev — v tem sem prepičan— o tem misli tako, da je ta prisotnost 
potrebna. Vendar se moje mnenje razhaja V tem, da ni treba takih političnih 
dogovorov, ki so že doseženi, sankcionirati z zakonom, kot to predlaga tovariš 
Matičič. Vsak takšen dogovor bo dal zagotovo več kot bi dalo to, kar napišemo 
in prisilimo z zakonom. Slovenski študentje se, po mojem mnenju, ne morejo 
uveljaviti samo prek predstavniških teles, mislim prek republiške skupščine, 
marveč morajo prodreti v vse pore samoupravnega in družbenega življenja. 
Prepričan sem, da progresivna politična aktivnost študentov to tudi že dosega 
in že dobiva svoje mesto. Niti odbor niti jaz nimam v to nikakršnega neza- 
upanja. Nasprotno, takšne pobude in takšne konstruktivne pristope ter takšno 
aktivnost samo visoko cenam, kot jo ceni tudi odbor. Prisotnost slovenske uni- 
verze kot znanstvene ustanove se ne bo v naši skupščini izvajala samo prek 
poslancev, ki jih bo dala. Univerza že je, zlasti v zadnjih 3 letih in bo v bo- 
doče še bolj prisotna v vseh mogočih oblikah, ki jih lahko izkoristimo. Prisotna 
bo z delom svojih inštitutov, ki delajo in bodo delovali za naše potrebe. Pri- 
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šotna bo tudi v taki obliki, da bodo tako študentje kot znanstveni, pedagoški 
in drugi delavci univerze prihajali na naše seje. 2e nekajkrat smo imeli 
priložnost poslušati take, zelo pomembne konstruktivne razprave študentov in 
še posebej profesorjev univerze. Tak pojav je vse bolj pogost v naših odborih. 
Mislim, da je normalno, da v naše metode dela v bodoče vnesemo njihovo 
prisotnost in politične in druge težnje, ki se porajajo v vrstah študentov. Vedno 
sem bil proti temu in to bom tudi vedno, da se pogovarja študentska skupnost 
samo s predsednikom ali s podpredsednikom izvršnega sveta. Vedno bom za 
to, da se vsa njihova vprašanja rešujejo prek vseh samoupravnih institucij. 
Mislim, da so študentje kot politično aktivni delavci to sposobni storiti prek 
socialistične zveze, ki jih ne ovira, marveč jih, nasprotno, spodbuja. Prek 
socialistične zveze in vseh drugih institucij, ki jih imamo v našem sistemu, 
se da vse to doseči, ne pa samo po izjemni poti, kjer lahko modruje pač eden 
od najvišjih predstavnikov izvršilnih organov ali tudi skupščine. Gre za to, 
da doslej s takšnimi akcijami, ko smo poskušali sankcionirati zahteve štu- 
dentov, nismo mogli uveljaviti najboljše poti. Ta pot je res daljša in tudi veliko 
težja, toda je bolj ustrezna. Če bomo šli drugo pot in prek najvišjih funkcio- 
narjev v republiki in prek sankcij, ki jih zagotavlja zakon, ki ga bomo 
letos sprejeli, dosegli to, kar študentje želijo, lahko ustvarimo nek izjemen 
položaj za določeno skupino občanov, ki sicer opravljajo zelo pomembno delo, 
vendar bi s tako potjo vzbudili pri nekaterih občanih več odpora kot podpore. 
Začeli so se procesi, da prihajajo študentje kot odborniki v občinske skupščine 
ali kot odborniki v druga politična telesa v občinah. Študentje se vsebolj ve- 
žejo na sredino, iz katere izhajajo in na drugi strani tudi na sredino, v kateri 
živijo. Tak primer je v Ljubljani, Mariboru in povsod drugod, kjer imamo 
višje šole. Vse to študentsko delovanje kaže, da o znanosti posebej ne govo- 
rim, da so študenti že prisotni pravzaprav povsod kot enakopravni del slo- 
venske družbe. Postavlja se torej vprašanje, ali s temi mišljenji, ki jih postav- 
ljamo v odboru in ki sem jih izrazil tudi sam, resnično enačimo univerzo z 
osnovno šolo? Prav gotovo, da ne. Mislim, da ni Slovenca in ga ne bi smelo 
biti, ki se ne bi zavedal pomena slovenske univerze in ki nikoli ne bo primerjal 
osno'vne šole z višjo institucijo. Mislim, da bi to lahko vodilo na takšno pot, 
da bodo tudi osnovnošolski učitelji zahtevali zase in za osnovnošolsko dejavnost 
poseben družbeni pomen in hoteli formirati takšno družbeno grupacijo, da bi 
lahko bila izražena v domovih republiške skupščine. Ker je teh več kot uni- 
verzitetnih profesorjev in študentov, mislim, da bi na tem področju samo iz- 
gubili in ne pridobili, ne glede na nadaljnje posledice. Mislim, da imamo pri 
nas zelo močne težnje v okviru gospodarskih in drugih grupacij, ki poskušajo 
prevladovati in izbojevati si boljši položaj. Ne mislim na univerzo in na štu- 
dente, marveč na gospodarske in druge grupacije, ki bodo hotele izkoristiti te 
razmere in se hotele na podoben način uveljaviti. Poglejmo še, kaj bi se zgo- 
dilo, če gremo to pot v praksi. Prej sem dejal, da morajo o predlaganih kandi- 
datih razpravljati vsi zbori delovnih skupnosti ustreznega področja v občini, 
kar menim, da je prav. Ne vem, če je sedaj še čas, da bodo lahko vsi ti zbori 
razpravljali o tistih kandidatih, ki jih bodo predlagali v okviru določenega 
organizacijskega telesa. Najbrž časa ni več. Veste, da se v smislu predlaganih 
zakonov razvrstijo kandidati pri volitvah po vrstnem redu. Postavlja se torej 
vprašanje, če ne bi to vzbudilo odpora. Lahko ga tudi ne bo. Toda, če bi 
prišlo do tega, potem bodo študente zrinili na zadnjo listo, ker je drugih vo- 
livcev — neštudentov znatno več. Zato bi bili predlagani kandidati z univerze 
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in iz vrst študentov izrinjeni. Povsem se strinjam s predstavnikom študentov, 
da bo šla naša pot v tej smeri, da bodo morale biti prisotne vse veje našega 
družbenega življenja. To pa je pot,, kar sem že dopoldne omenil, pot metijajo- 
čega se mandata. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Zeli še kdo besedo? Besedo ima poslanec 
Cene Matičič. 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in tovariši 
poslanci! Dovolite, da najprej prikažem posledice, ki bi sledile tako kot je 
razložil tovariš Zupančič. Če pogledate spremenjene amandmaje k zakonu o 
volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije k 18. členu, vidite, da je nedvomno 
napisano, da tvorijo visokošolski zavodi v Ljubljani in visokošolski zavodi v 
Mariboru posebni kandidacijski enoti za prosvetno-kulturni zbor. Kandidacijski 
konferenci ljubljanskih oziroma mariborskih visokošolskih zavodov lahko do~ 
ločata poslanske kandidate za prosvetno-kulturni zbor za tiste volilne enote, 
na katerih območju so visokošolski zavodi. Ti kandidati so v nadaljnjem 
postopku izenačeni s kandidati ustrezne občinske kandidacijske konference. 
S tem je ta bojazen, tako se mi zdi, odpravljena. 

Mislim, da sem le dolžan kot eden od predlagateljev reči še nekaj besed 
k pomislekom, ki jih je izrazil tovariš Zupančič. Globoko cenim delo odbora, 
posebno tovariša Zupančiča in zakonodajno-pravne komisije, ki so prišli do 
ugotovitve, nenehno prisotne v naši družbi, da je treba omogočiti prisotnost 
univerzitetnim slušateljem in vsem visokošolskim kadrom v našem parlamentu. 
Če so zdaj visokošolski kadri dosegli politične dogovore z ustreznimi občinskimi 
skupščinami, potem ne vidim razloga, zakaj ne bi tega, kar je politično že 
doseženo, tudi ne sankcionirali v naši zakonodaji. Zakonodaja je namreč v 
končni konsekvenci vedno le tipičen odraz tistega, kar se na terenu dogaja. 
Da pa mora biti prisotnost univerze in drugih visokih šol v našem parlamentu 
evidentna, nas opozarja vrsta stvari, ki se vsakodnevno dogajajo v naši praksi. 
Visokošolski kadri in univerza trkajo na naša vrata, »eo ipso« odprimo jih. 
Mislim, da je tovariš Zupančič lepo povedal, ko je dal priznanje visokošolskim 
ustanovam, češ da smo v našem in tudi v drugih zborih že slišali zelo kon- 
struktivne nastope teh kadrov. Zakaj bi potem z nekimi normami preprečevali 
vstop teh ljudi v prosvetno-kulturni zbor? Mislim, da bi nas javnost ne razu- 
mela, če bi to popolnoma odklonili. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Janko Česnik ima besedo. 

Janko Česnik: Tovarišice in tovariši poslanci. Ker se vsi kot izgleda, 
med seboj zelo visoko cenimo in predvsem organe, v katerih delamo, ne bi 
ponavljal navedb poslanca Matičiča. Z njim se popolnoma strinjam in sklicujem 
se tudi na poslanca Zupančiča. Vendar, če se vprašam z vidika svojega dela, 
kakšen je ta amandma oziroma, kako ga naj vključimo v zakon, potem moram 
povedati, da v ta zakon ne gre predvsem zaradi načelnih razlogov. 

V ustavni razpravi in že prej v razpravi o novem volilnem sistemu je bilo 
jasno povedano, da dobiva socialistična zveza kot zveza delovnega ljudstva 
močnejšo vlogo v volilnem postopku in da torej socialistična zveza organizira, 
kandidira in daje možnost občanom, da uresničujejo vso svojo demokratično 
pravico za postavitev ustreznega kandidata. Če to določa 18. člen zakona, potem 
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najbrž ne moremo reči, da se izven te organizacije v posebnih visokošolskih 
zavodih ustanavljajo neke posebne kandidacijske konference, na podlagi katerih 
te potem direktno vključujejo svoje kandidate v volilni mehanizem. To je moj 
načelni argument. Poleg tega pa povsem praktično presojam, da bi na podlagi 
take intervencije, lahko danes prišle na tem zboru tudi klinične bolnice z ena- 
kim amandmajem, prav tako lahko »Litostroj« in morda vsaka večja delovna 
organizacija, ki po svojih funkcijah nekoliko presega občino, v kateri dela. 
Sklicujoč se na splošne republiške interese lahko te -organizacije torej direktno 
s pomočjo svoje kandidacijske konference vplivajo na volilni postopek. Poslance 
moram opozoriti, da ta možnost je in če jo bomo dali univerzi, ne bomo imeli 
nobenega načelnega vzroka, da bi to možnost odbili drugim. Teh zahtev danes 
še ni, lahko pa še bodo in zato je treba to upoštevati. Glede univerze pa je 
zadeva — o tem sta že govorila predgovornika — dejansko taka, da se venomer 
in vedno bolj vključuje v delo naše skupščine. Ne vidim nobene potrebe, da se 
mora tisto, kar je bilo politično sprejeto, zapisati tudi v zakon. Ce bi hoteli 
vsak politični dogovor sankcionirati, potem mislim, ne bi prišli daleč. 

. Iz teh razlogov se tudi jaz oglašam v tej debati in mislim, da sem dolžan 
zbor opozoriti na ta dejstva. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Tone Remc. 

Tone Remc: Tovarišice in tovariši poslanci! Ne bi prosil še enkrat 
za besedo, če v prvi obrazložitvi ne bi bila prisotna utemeljitev, ki je še posebno 
pomembna v tem trenutku za gibanja v študentskih vrstah. 

Preden bi ponovno uporabil možnosti za razpravo, bi prosil tovariša pred- 
sednika, da povabi še vse druge poslance, ki še želijo povedati svoje mnenje, 
da to storijo pred menoj. Tako bi mi bilo laže kompleksno odgovarjati kot pa 
odgovarjati na vsako posamezno vprašanje. 

Predsednik dr. Jože Vilfan: Tovariš Remc, tudi za vas veljajo ista 
pravila kot za poslance. Dokler je obravnava odprta, razpravljajo lahko vsi po- 
slanci in tudi vabljeni gostje, ne glede na to, da bodo njihovi argumenti lahko 
zelo različni. Ne bom vam jemal besede, tudi če se še enkrat oglasite. Torej 
je vaš apel na mene povsem odveč. Ce želite, povejte kar mislite in če bi 
želeli pozneje še govoriti, boste pač še enkrat zaprosili za besedo-. Gre namreč 
za red in za normalen postopek. 

Tone Remc : To pot se prijetno počutim, ker sem izenačen z vsemi 
pravicami poslancev glede razpravljanja. Bilo je rečeno, da je v našem amand- 
maju prisotna enosmerna aktivnost. Zato bi prebral odlomek iz utemeljitve, ki 
sem jo zjutraj podal v organizacijsko-političnem zboru. Ta utemeljitev odgo- 
varja prav tem problemom, s katerimi se srečujemo študentje in niso nepo- 
membni za politični razvoj v celoti. Tekst utemeljitve tega dela se glasi takole: 
»Ko študentje usmerjamo svojo dejavnost v polno izkoriščanje in hkrati v raz- 
vijanje vseh demokratičnih možnosti samoupravnega sistema, se srečujemo v 
svoji sredini predvsem z dvema vrstama odporov in pritiskov. Nosilci prvih so 
posamezne elitistične skupine, ki poskušajo s tehnokratizacijo družbenega ko- 
municiranja in upravljanja neposredno in v nasprotju s stistemom socialistične 
demokracije participirati pri oblasti. Druge vrste pritiskov so anarhosindikali- 
stičnega značaja. Nosilci teh tendenc bistveno zanemarjajo demokratične mož- 
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nosti samoupravnega sistema, npr. vlogo skupščine in želijo svoje interese rea- 
lizirati v neposredni konfrontaciji s politično izvršilnimi organi in najodgovor- 
nejšimi funkcionarji. Ta iluzija je bila neposredno tudi izrečena pred nekaj 
dnevi na zboru neke ljubljanske fakultete. 

V borbi proti politiki kot manipulaciji z ljudmi v takšni ali drugi obliki, 
se velika večina študentov odloča za učinkovito in humano samoupravno po- 
litiko.« Prebral sem ta odstavek zato, da bi opozoril na probleme, s katerimi 
smo se sreeavali tudi v pripravi teh amandmajev. Verjetno poznate prvi tekst 
amandmaja, ki je izrecno poudarjal enakopraven status v pravnem smislu v 
dedukciji statusa študenta kot delovnega človeka. Menimo, da je to perspek- 
tiva in da v tem trenutku ni mogoče realizirati vseh materialnih konsekvenc, 
ki bi jih potegnil za seboj takšen status. Prvotna ideja je tudi bila, naj bo 
univerza posebna volilna enota. Tudi to smo po konzultaciji s predstavniki 
skupščine umaknili. Moram reči, da ta umik ni bil ravno pozdravljen s fre- 
netičnim aplavzom npr. v študentskem naselju. Tako smo bili v situaciji, ko 
je treba študentsko gibanje usmeriti v vse oblike in načine delovanja, ki jih 
omogoča obstoječi in bodoči samoupravni sistem. Poudarek republiški skup- 
ščini smo dali zato, ker gre za amandma za volitve poslancev prosvetno-kul- 
tumega zbora. Rad bi vas obvestil, da je bila od vsega začetka akcija dvosmerna. 
Ena je šla v to, druga pa v dogovore o politični aktivnosti na terenu in v do- 
govore s političnimi vodstvi. Ta druga faza je sedajle pred svojo kulminacijo. 
Tako je lahko najmanj, kar je možno očitati tem amandmajem to, da pritiskajo 
na izvršilno politične organe in želijo doseči po najkrajši poti, mimo politične 
bitke in mimo socialistične zveze, poslanska mesta. To je zadnja kritika, ki bi 
bila lahko upravičena. 

Prav tako sem bil začuden, ko se je predvidevala možnost, da bi se osnovne 
šole organizirale v posebno skupino. Začuden zato', ker sem že v začetku raz- 
prave dejal, da nismo in ne želimo biti neka posebna skupina. Želimo pa biti 
nosilci specifičnega družbenega dela, ki naj dobi tudi svoj pravno politični 
izraz v ustrezni strukturi in konstituiranju skupščine. V tekstu spremenjenega 
amandmaja se izrecno poudarja, da se kandidat kandidacijske konference vi- 
sokošolskih zavodov v celoti izenačujejo z vsemi drugimi kandidati, pa naj bi 
bili predlagani od kogar koli. 

In končno še pripombo, ki morda na tem mestu ni najbolj primerna. Gre 
namreč za to, kako pojmovati socialistično zvezo. Socialistična zveza je že dalj 
časa, od sprejema ustave postavljena kot najmočnejša opora družbenemu samo- 
upravljanju in najširša demokratična zveza občanov. Po moji osebni presoji se 
Socialistična zveza kot taka nagiba k temu cilju, vendar bo treba še precej 
subjektivnih naporov, da bo lahko tudi to funkcijo na pravilen način opravljala. 
Smo v procesu, katerega perspektive — po mojem mnenju — sami določamo. 
Kar pa zadeva ugovor, da vzpostavljamo neke organizme izven Socialistične 
zveze, je ta v, političnem smislu neopravičen. Pozabili smo namreč, da je Zveza 
študentov Jugoslavije in tudi nova skupnost študentov kolektivni član Socia- 
listične zveze. Formalno tudi po statutu, dejansko pa zato, ker je Socialistična 
zveza organizacija, ki združuje vse nosilce socialistične akcije, vsa združenja in 
vse organizacije, saj njihovi programi priznavajo program Socialistične zveze. 
Mi smo integralni del Socialistične zveze v pravnem in dejanskem si^iislu. Zato 
mi ne rušimo predvidenega kandidacijskega postopka, marveč ga obogatujemo 
in razširjamo v tistem smislu kot to ustreza dejanski družbeni vlogi in odgo- 



124 Republiški zbor 

varnosti univerze, visokih in višjih šol in kot to ustreza našim željam ter 
okrepljenemu samoupravnemu,statusu teh zavodov. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Zeli še kdo besedo? Tovariš Cene Ma- 
tičič ima besedo. 

Cene Matičič: Tovariši poslanci, tovariš predsednik! Dovoljujem si 
vas ponovno vznemirjati. Ker je bil s strani predsednika zakonodajno-pravne 
komisije omenjen člen 18, bi kot protiutež temu postavil člen 10. V drugem 
odstavku tega člena nedvomno piše: »V sodelovanju z drugimi družbeno-po- 
litičnimi organizacijami organizira socialistična zveza takšne oblike družbeno- 
politične aktivnosti, ki omogočajo občanom in delovnim ljudem najširšo pobudo 
in neposredno udeležbo pri predlaganju kandidatov in pri obravnavanju pred- 
logov«. 

Ali je ta člen zapisan le kot deklaracija ali je to poskus valorizacije tega 
člena, ki ga skušamo vnesti z amandmaji? Smatram, da je to drugo. Danes je 
bilo navedeno društvo likovnikov, kasneje »Litostroj« in končno še bolnišnice. 
Zavedam se, da so tudi te institucije posebnega pomena. Vendar imajo le-te 
vso pomoč in vso pravno obliko, da že leta in leta nazaj predlagajo svoje 
kandidate. Zato ne vidim vzroka, da bi te institucije primerjali z univerzo, ki 
teh možnosti ni nikdar imela. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Viktor Seitl je naslednji go- 
vornik. 

Viktor Seitl: Tovarišice in tovariši poslanci! Nisem imel namena 
razpravljati v tej točki dnevnega reda, vendar me je zadnji dialog pripravil na 
to, da moram povedati svoje mnenje. Zdi se mi namreč, da vse preveč poudar- 
jamo, kako spoštujemo drug drugega, premalo pa poudarjamo to, da cenimo 
tudi tisto, kar potrebuje slovenska javnost danes in kar njej ustreza. Mislim, 
da smo zbrani predvsem zato, da to ocenimo in da adekvatno k temu spre- 
jemamo potem tudi sklepe. Prepričan sem, da ne gre za preprečevanje ali Za 
onemogočanje vstopa v republiško skupščino komurkoli in tudi ne predstav- 
nikom študentov in profesorjem visokošolskih zavodov, če se jim omogoča 
enakopravna pot od evidentiranja oziroma kandidiranja do izvolitve v ta 
predstavniški dom. Verjetno tudi ne gre, da bi si kdorkoli lastil pravico do 
oblasti, oziroma participacijo do nje, v nasprotju s socialističnim sistemom ali 
da bi onemogočal to participacijo komurkoli, če daje zakon enake pravice in, 
možnosti za vse oblike združenega dela. Mislim, da je primerjava visokošolskih 
zavodov in univerze z osnovnimi šolami — po mojem prepričanju — izrečena 
nepremišljeno. Trdno sem namreč prepričan, da otroci ne bodo kar »skakali« 
iz otroškega vrtca na univerzo, marveč je predpogoj, če hočemo imeti dobro 
univerzo in dobre študente, dobra osnovna šola. Zato moramo osnovno šolo 
obravnavati s prav tolikšno, če ne še z večjo pozornostjo kot obravnavamo 
visoke šole in univerzo. Zato izjavljam, da za takšne spremembe ne morem 
glasovati. Mislim namreč, da ne zasledujejo tistega, kar potrebujejo slovenska 
javnost in naši volivci, čeprav sem na drugi strani tudi prepričan, da ni vse, 
kar želimo, že tudi zajeto v zakonih. Vendar menim, da je tisto, kar v tem 
trenutku potrebujemo, toliko zrelo, da bo lahko omogočilo nadaljnji razvoj 
našega demokratičnega razvoja, zlasti pa izvedbo samih volitev. Verjetno je 
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praksa že doslej, spričo potreb, ki jih republiška skupščina kot najvišji samo- 
upravni organ v republiki potrebuje, potrdila, da bodo prav ljudje iz cenjenih 
znanstvenih in pedagoških institucij lahko mnogo pripomogli s svojim zna- 
njem in s svojo avtoriteto k boljšemu in hitrejšemu reševanju naše vsakodnevne 
pereče problematike. Prepričan sem, da bodo v rednem enakopravnem kandi- 
dacijskem postopku našli svoje mesto v teh klopeh. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Zeli še kdo besedo? Prosim, tovariš Srečko 
Klenovšek. 

Inž. Srečko Klenovšek : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! V zvezi s predlogom tovariša Forteja bi nakazal še nekaj podatkov, 
oziroma imel nekaj pripomb k razlagi predsednika odbora in predsednika za- 
konodaj no-pravne komisije. 

Iz njune razlage sledi, da v Zasavju zahtevamo načelo takšnega razdelje- 
vanja mandatov, ki nam v trenutnem položaju najbolj ustreza. Tovariš Karel 
Forte je že dejal, da se zaveda težav, ki nastajajo zaradi tega, ker je treba 
verjetno na novo preračunavati, kar ne gre v sklad s tistimi računi, ki jih je 
pripravil sestavljalec predloga. Na drugi strani pa vztraja na očitnem nesoraz- 
merju, ki se kaže za območje Notranjske in Zasavja. To je bilo jasno in tudi 
odbor in komisija nista imela nobene pripombe in tudi dala Zasavju in Notranj- 
ski prav, da se s tem predlogom ne strinjata. K temu, kar je dejal tovariš 
Cesnik, češ da mi podtikamo neko načelo, ki nam je trenutno v korist, naj 
povem, da mi samo predlagamo in podpiramo načelo, ki je sprejeto in sicer, 
da se deli delno po teritorialnem načelu oziroma po številu prebivalcev in za- 
poslenih. Se enkrat poudarjam, da sta v obeh primerih tako Notranjska kot 
tudi Zasavje glede razdelitve mandatov na volilne okoliše oškodovana. Ce bi 
upoštevali teritorialno načelo, bi moralo imeti Zasavje 8 poslancev, po pred- 
logu jim ima 6. Prav isto velja za Notranjsko. Za zbore delovnih skupnosti 
pride v Sloveniji na 2700 zaposlenih 1 mandat. V tem primeru bi morala imeti 
Notranjska in Zasavje 6 mandatov, imata pa oba po 3 mandate. V primeru 
gospodarskega zbora je bil razdeljen v Sloveniji na 7000 zaposlenih 1 mandat. 
V tem primeru bi morala imeti Notranjska in Zasavje po 2 mandata. To so 
številke, s katerimi lahko ugotavljamo, da niti eno načelo ni bilo pravično 
do teh območij, marveč se jima jemlje pravica do enakopravnega zastopstva 
tako po teritorialnem kot tudi po funkcionalnem načelu: Če je načelna računica 
pokazala drugače, sta kljub temu ta dva primera dokaz; temu, da niso bile 
dosledno upoštevane pravice vseh delovnih ljudi in prebivalcev v Sloveniji 
do enakopravnega zastopstva v tem domu. Izjavljam, da podpisniki amandmajev 
vztrajamo pri njih. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Zeli še kdo besedo? Pr'osim tovarišico 
Marijo Mesarič, da prevzame vodstvo seje, ker se želim udeležiti razprave. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Besedo ima dr. Joža Vilfan. 

Dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši poislanci! Oglašam se v zvezi 
z dialogom, ki nam je danes vzel že toliko časa, in se seveda vnaprej opravi- 
čujem, da bom ta čas še podaljšal. Imel pa sem občutek, da ne bi bilo prav, 
da bi molčal, in to enostavno iz tega razloga, ker je že 40 let, kar sem se 
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prvikrat in to intenzivno angažiral za pravice ljubljanske univerze in predvsem 
za pravice študentov, in sem bil tudi kasneje s tem delom najbrž manj srečno, 
najbrž manj odobravano angažiran. Prav zaradi tega, ker me vsa preteklost, 
ne samo z razumom, ampak tudi s srcem veže na ta vprašanja, želim, da bi 
bilo o teh stvareh moje stališče jasno. 

Rad bi spomnil tovariša Remca, da sva včeraj imela zelo prijateljski po- 
govor, in mislim, da sem bil v tolmačenju instrukcij svojega predsednika, pred- 
sednika skupščine, popolnoma kooperativen v tem smislu, da najdemo izhod iz 
nastalega položaja. Pri tem poudarjam, da so instrukcije predsednika izražale 
razpoloženje naše skupščine v celoti in njenih posameznih članov. Prepričan 
sem, da vedno> želimo sodelovati z vsemi našimi skupnostmi, zlasti seveda 
z našo mlado generacijo'. 

Moram pa tudi takoj reči, da se mi zdi, da tukaj misli niso do kraja 
domišljene. Jaz to samo konstantiram. To ni očitek. Mislim, da nismo šli do 
konca v mislih, kaj pomenja to, da naj sodelujejo v kandidacijskem postopku 
naše posamezne skupnosti čimbolj aktivno. Mislim, da ravno ni bilo do konca 
domišljeno, kaj pomeni člen 10 predloženega zakona, na katerega se je to- 
variš Matičič skliceval. Tovariš Matičič je omenil člen 10 v tem smislu, kakor 
da bi bila logična posledica določil drugega odstavka, ki pravi, da naj Sociali- 
stična zveza išče sodelovanje z vsemi organizacijami, skupnostmi itd. v sa- 
mem volilnem postopku, kakor da bi bila rešitev samo v tem, da bi se pred- 
videle posebne kandidacijske konference ali pa morda celo posebne volilne 
enote. 

To nikakor ne drži. To je napačno razumljen drugi odstavek 10. člena. 
10. člen jasno postavlja kot nosilca vse te aktivnosti Socialistično zvezo. Zato 
je potrebno razumeti drugi' odstavek 10. člena v tem smislu, da naj Socialistična 
zveza napravi tak pravilnik, ki bo v primeru, recimo Ljubljane in pa Maribora, 
našel način, da to posebno skupnost mobilizira in ji omogoči, da čimbolj jasno 
in čimbolj premišljeno in kvalificirano da svoje kandidate v tehtanje volivcem, 
ki naj se na osnovi tega potem odločijo. Mislim, da je vprašanje ravno v tem 
in zato pozivam tovariše z univerze, bodisi profesorje, bodisi študente, da naj 
razmislijo, ali ni pravilno v smislu zakona to vprašanje, ki ga oni načenjajo, 
reševati prek pravilnikov. Socialistične zveze. 

Katero je to posebno vprašanje? Prehajam na tisto, kar me, bi rekel, 
čustveno prizadeva. Kdo je, ki bi lahko zanikal, da ima institucija, ki vzgaja 
visoko kvalificirane kadre, ki opravlja raziskovalno delo1, poseben, najbrž rastoč 
pomen v današnjem času? Mislim, da ga ni. Ampak, ali pa to', da so, kot je 
rekel tovariš Remc, posebni nosilci specifičnega družbenega dela, ali pa to tudi 
pomenja, da smemo govoriti tako, kot je bilo to govorjeno tukaj, o osnovnih 
šolah? Spominjam se svojih mladih let, ko smo napredni študentje šli v borbo 
za to, da bi imeli tudi absolventi učiteljišč pravico prihajati na univerzo. Spo- 
minjam se, kako smo takrat govorili o delu naših učiteljev na osnovnih šolah 
v zavrženih hribovskih predelih. In tovariš Remc me bo razumel, če bom rekel: 
tudi v Horjulu. Kako smemo govoriti o teh specifičnih družbenih delih in o 
razlikah med njimi na ta način, da bomo rekli, da horjulski učitelj ne more 
šteti kot družbeni faktor toliko, kolikor doktor znanosti na naši univerzi? Pod- 
črta vam: kot družbeni faktor. Jasno je, da te razlike štejejo, ko vrednotimo 
rezultate dela, ne morejo pa šteti, ko ocenjujemo te skupine kot družbeni faktor. 
Sprašujem se naprej, ali lahko potem dajemo na tak način poseben položaj 
posamezni instituciji. Ne bom ponavljal tega, kar je govoril tovariš Česnik o 
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Litostroju pa o klinikah itd. Grem še dalje: ali ne bi bilo po tej metodi potem 
potrebno pri volitvah v delavski svet v tovarnah napraviti tri skupine? Skupino 
nekvalificiranih delavcev, srednje kvalificiranih, visoko kvalificiranih delavcev 
in še četrto skupino inženirjev in strokovnjakov, dal bodo potem po teh skupinah 
volili predstavnike v svoj delavski svet. Mislim, da je taka metoda upošte- 
vanja specifičnosti dela posameznih skupin povsem napačna. 

Mislim, da je med nami razlika samo v metodah, da pa so predlagane 
metode zelo nevarne in da se je treba proti njim zelo ostro omejiti. 

In končno še nekaj. Mislim, da je nekaj skupnega med predlagatelji amand- 
majev, to je med tovarišem Jamarjem in tovarišem Matičičem z ene strani, 
pa tovarišem Remcem, kot predstavnikom študentov med nami. Vsi ste govorili 
o tem, da je treba integrirati univerzo v našo družbo, da ji je treba omogočiti, 
da se raziskovalno in pedagoško delo čimbolj poveže z gospodarstvom in tako 
naprej. Mi imamo ta skupni cilj. Vsi se strinjamo v tej stvari, vprašanje pa 
je, ah je pravilno to nalogo reševati na predlagani način. Če napravimo po- 
sebne kandidacijske postopke za univerzo oziroma višje in visoke šole, bo 
nujna posledica tega izolacija univerze in visoke šole od ostalega življenja. 
Saj človek normalno reagira tako: če mi prihajaš z zahtevo po< privilegijih, 
te jaz s svoje strani ne bom priznal. Zakaj torej ne bi iskali normalne poti, 
ki jo demokratična družba zahteva in priznava, zakaj ne bi šli na zbore vo- 
livcev? Zakaj ne bi šli v Socialistično zvezo, zakaj ne bi tam apelirah na razum 
in razsojo ljudi in tam rekli, da nam bo samo v korist, če bodo na volitvah 
zastopani tudi univerza in študentje. Zakaj potem delati s privilegiji pregrade, 
prepade in meje med nami? 

Se vedno mislim, da se razlikujemo samo v metodah — to je moje globoko 
prepričanje — in pa morda v oceni časa. Vsi se strinjamo v tem, da se bo naš 
skupščinski sistem še nadalje razvijal. Moje osebno mnenje je, da je ena naj- 
bolj plodnih idej, ki smo jih sprejeli sedaj ob teh ustavnih spremembah, ta, da 
imamo zasedanje delegatov občin. Verujem, da bomo končali ne z dvema zbo- 
roma, ampak z enim zborom, to je splošno-političnim zborom, za vsako pod- 
ročje pa bomo imeli zasedanje delegatov s fleksibilnim mandatom in z vsemi 
posledicami delegatskega sistema. Vendar vsi vemo, da v tem času v tem 
trenutku tega še ni, in torej zakaj potem pod firmo tega spreminjati vse skupaj 
v karikaturo? Namesto, da imamo res premišljen, do konca izveden in od vsa- 
kega občana z vsem srcem sprejet fleksibilen, delegacijski sistem, zakaj na- 
mesto tega vpeljevati privilegije? 

Kljub vsej čustveni prizadetosti mislim, da je trenutek za hladen preuda- 
rek o tem, kaj hočemo. Hočemo utrditev in razvoj našega skupščinskega 
sistema. Ce je tako, potem imejmo zavest stopnje, do katere smo prišli, in dajmo 
napraviti vse, kar moremo, da ta sistem res utrdimo in s tem omogočimo tudi 
naš nadaljnji razvoj. 

Zdi se mi, da je v tem momentu racionalno to, da vsi skupaj apeliramo1 

na Socialistično zvezo, da pri svojih pravilnikih vodi o vseh specifičnostih viso- 
košolskih zavodov računa in da vse to upošteva. Vsako drugačno reševanje 
teh vprašanj pa lahko, kot sem že dejal, pomeni le izolacijo, pomeni stvar 
napraviti nerazumljivo, pomeni celotni sistem spremeniti v karikaturo'. 

Zaradi tega ponovno apeliram enako na predstavnika študentov, kakor 
tudi na svoja kolega poslanca, ki sta dala ta amandma, da naj v luči tega, 
kar je bilo danes govorjeno, in v luči vsega doslej doseženega računajo s 
stopnjo našega razvoja in najdejo možnost, da prispevajo k mirnejši volilni 
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kampanji in da presodijo, ali ne bi bilo umestno, da v tej fazi svoj amandma 
umaknejo. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Prosim, kdo želi besedo? Tovariš 
Tone Remc. 

Tone Remc: Globoko sem prepričan, tovarišice in tovariši poslanci, 
da smo si povsem enotni v osnovnih ciljih, povsem enotni v osnovni koncepciji 
in viziji razvoja. Imam pa povsem za normalno to, da se razlikujemo v oceni 
metod, v oceni tempa in v oceni momenta. Zato pa je ta skupščina tako obli- 
kovana, da te ocene prihajajo na čim ustreznejši način do medsebojne kon- 
frontacije in do razreševanja v smeri, ki je optimalna s stališča družbenega 
razvoja. Moram reči, da te razprave nisem čutil kot napet dvoboj, predvsem 
ne zaradi tega, ker nimamo dveh front, ker nimamo dveh nasprotnih interesov, 
ker izhajamo iz enotnega generičnega interesa, h kateremu pa pristopamo z 
določenimi niansami, ki pa so v življenju normalne. 

Želim, da imate to, kar bom povedal, za povsem iskreno izjavo. Pred- 
stavniki skupnosti študentov in študentje, s katerimi smo komunicirali, smo 
bili prijetno prizadeti, ko smo pri funkcionarjih republiške skupščine naleteli 
na polno razumevanje naših osnovnih teženj, ki so identične z družbenimi 
težnjami. 

Tovariši funkcionarji skupščine so nam dali vse pravne in tehnične mož- 
nosti, da smo oblikovali amandmaje, ki so bili predloženi. 

Prav tako smo upoštevali instrukcijo tovariša predsednika s tem, da smo 
od amandmaja k 14. členu odstopili in s tem, da smo tudi naslednja dva 
amandmaja spremenili. V svojem imenu in v imenu študentov — sicer velja 
znotraj študentske organizacije princip imperativnega mandata, vendar sem 
prepričan, da bo ta bitka tudi v študentskih krogih dobljena — izjavljam, da 
ne nameravamo komplicirati postopka v tem trenutku, ko je potrebno na 
demokratičen način izvoliti naše najvišje predstavniško telo. 

Nasprotno, mislim, da ni preambiciozno povedati, da je udeležba teh 
amandmajev v skupščinski razpravi samo afirmirala skupščino kot demokrati- 
čen organ medsebojne razprave, in da bo ta skupščina v očeh študentov dejan- 
sko pojmovana tako kot njeni vlogi in delu dejansko ustreza. 

Ce se torej razhajamo v metodi, je osnovni kriterij materialna resnica. 
Materialne resnice pa ni možno ugotoviti od danes do jutri, ker je to dialek- 
tična kategorija, zato mislim, da imamo še dovolj časa, da ob skupnih interesih 
tudi najdemo ustreznejše skupne poti. Vendar mislim, da je že ta skupna pot, 
ki smo jo realizirali danes, dovolj tehten dosežek, in da imamo to lahko za 
uspeh skupščinskega sistema, kot tudi za konstruktivnost študentske orga- 
nizacije. 

Zal mi je, da so nekateri tovariši razumeli mojo primerjavo univerze z 
osnovno šolo v vrednostnem smislu. Jaz sem se vnaprej ogradil od tega s tem, 
ko sem rekel, da tako za ene in za druge ne smatramo1, da so korporacija, da 
so grupacija. S tem, ko sem rekel, da so univerzitetni delavci in študentje 
nosilci specifičnega družbenega dela, sem razumel njihovo izjemno odgovornost 
za racionalni razvoj, odgovornost, ki izhaja iz njihove strokovne kvalifikacije 
in položaja v družbi in človeštvu sploh. Nikakor pa nisem želel zmanjševati 
odgovornosti osnovnošolskih učiteljev. Nikakršna Univerza ne more biti kva- 
litetna, če ni kvaliteten osnovnošolski sistem, to tudi mi čutimo, seveda pa 
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tudi nikakršen osnovnošolski pouk ne more biti kvaliteten, če se ne dela na 
univerzi tako, kot bi se moralo. 

Mislim pa, da je vezanost univerze v tem primeru v odnosu do republiške 
skupščine le bistveno kvalitetno drugačna, kot je vezanost osnovnih šol, in 
sicer v tem smislu, da je univerza posebej odgovorna za posamezne aspekte in 
predvsem za intenzivnost družbenega razvoja. Če pripomore tudi politični si- 
stem, da lahko to svojo izjemno odgovornost realizira, je rezultat toliko boljši. 
Predpostavljali smo, da amandmaji v tem smislu govorijo. 

Glede izolacije, o kateri je bilo tudi govora, moram opozoriti, da sem v javni 
razpravi o ustavnih spremembah nekje zapisal, da je potrebno dejansko izena- 
čiti praktične možnosti volivcev in kandidacijskih konferenc. 

'Ta tekst večina od vas verjetno pozna. Tekst je dobil svojo načelno podporo 
političnih organizacij in v določenem smislu se je tudi zakon temu prilagodil. 
Ne vem, če si homo duplex lahko vzame pravico, da stopi pred ta visoki zbor. 
Zavrnil sem kakršno koli misel, da gre za elemente korporativizma. Mislim, da 
ta fenomen kot teoretični fenomen pri nas ni raziskan in da imamo v eko- 
nomski strukturi posamezne procese, ki nas vodijo v te tokove, ki se jim bo 
potrebno zoper staviti. 

Nadalje je bilo postavljeno vprašanje, kaj slovenska javnost potrebuje. 
Zelo na kratko bi povedal svoje mnenje in sicer da potrebuje učinkovito 
demokratično politiko na znanstvenih osnovah. Takšna politika pa se opti- 
malno zagotavlja tudi s tem, da se okrepi samoupravni status znanstvenih 
kulturnih delavcev in študentov. Prišlo je do neljubega nesporazuma. Govoril 
sem o participaciji na oblasti, s tem pa nisem mislil na sile v tej družbi, ki 
so tu in ki v tej smeri delujejo. Govoril sem o pritiskih znotraj študentskih 
vrst. O menedžerskih koncepcijah, s katerimi smo se znotraj študentskih vrst 
šele začenjali spopadati, in o elitnih grupacijah, ki se povezujejo tudi z dru- 
gimi elitnimi grupacijami v tej družbi in ki želijo manipulirati z ljudmi. 
Mislim, da je v tej bitki potrebno jedro, ki se oblikuje na ljubljanski univerzi, 
ker se nam lahko sicer tako imenovano kvazi novo levičarsko gibanje v ljub- 
ljanski varianti izredno ponesrečeno obnese. 

Na koncu bi rekel samo še to, da smo nedvomno enotnega mnenja, da bo 
potrebno naš družbeno-politični sistem še naprej z vso politično in znanstveno 
odgovornostjo in na kulturnem nivoju temeljito obravnavati, študirati, raz- 
pravljati in v praktični bitki razvijati. V tem smislu imajo tudi znanstveni 
delavci ljubljanske univerze izjemno odgovornost, ki se ji nikakor ne morejo, 
čeprav bi to tudi želeli, odpovedati. Osebno sem videl v teh dveh amandmajih 
pot k fleksibilnemu mandatu in sem vesel, če so ta razmišljanja že prišla do 
te stopnje, kjer se lahko neposredno delovno dogovarjamo kdaj, kako in s kakš- 
nimi silami bomo ta status uveljavili v skupščinskem sistemu. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Kdo želi besedo. Prosim, tovariš Cene 
Matičič. 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
V skladu z mislimi, ki jih je naš spoštovani predsednik povedal in upoštevaje 
diskusijo predstavnika zveze študentov s tovarišem Jamarjem umikava pred- 
log amandmaja. Hvala. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Jožko Štrukelj ima besedo. 
9 
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Jožko Štrukelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Tovariš Mirko Jamar in Cene Matičič sta pravkar umaknila amandma, po- 
sebno še zaradi tega, ker1 so pred menoj govorili taki govorniki kot je 
dr. Vilfan, naš predsednik. Moja naloga je silno težka, v tem smislu namreč, 
da bi lahko povedal še kaj novega in boljšega kot pa je bilo že povedano. 
Mislim pa, da deli tudi izvršni svet mnenje s tistimi, ki so govorili o tem, da 
mora ta skupščina vsekakor upoštevati razpravo, ki je bila prav v zvezi z 
amandmajem, ki sta ga dala tovariš Jamar in tovariš Matičič, to pa zaradi 
tega, da bi v bodoče še razmišljali, kako izpopolniti naš volilni sistem. Glede 
ostalih amandmajev bi rad povedal, da se povsem strinjam z navedbami, ki 
sta jih podala tovariš Janko Česndk in tovariš Miro Zupančič, tako glede 
amandmaja, ki ga je dal tovariš Karel Forte, kakor tudi glede amandmaja, ki 
ga je dal tovariš Janko Zigon, in glede amandmaja tovariša Ahlina. Dva amand- 
maja izmed teh sta bila zavrnjena in tudi izvršni svet predlaga, da se ti amand- 
maji zavrnejo. Sprejema pa amandma tovariša Zigona, ki govori o občinskih 
volitvah. Glede amandmajev tovariša Forteja in tovariša Ahlina pa mi dovolite, 
da bi rekel samo še nekaj besed. 

Glede amandmaja tovariša Forteja se mi zdi važno poudariti, da bi, 
kolikor bi ta amandma sprejeli, odstopih od nekaterih principov in načel, na 
osnovi katerih se je ta zakon izdeloval. Kolikor od tega odstopimo, se nam 
bo zgodilo to, da nekatere občine, kot so Tolmin, Koper, Izola, Piran, Šmarje, 
Ljubljana-Moste, Litija, Postojna, Sežana in Ilirska Bistrica izgubijo nekatere 
svoje poslance, nekatere predvsem notranjske občine pa bi dobile nova po- 
slanska mesta. 

Glede amandmaja tovariša Ahlina pa moram reči, da ravno tako odstopa 
od principov in sicer predvsem zato, ker ne sprejema združenega teritorialnega 
in funkcionalnega principa, ki ga predlagamo mi, ampak se drži le teritorial- 
nega principa, za katerega pa imam vtis, da se nismo izrekli nikoli, niti v raz- 
pravi o ustavnih amandmajih, niti kasneje. 

Na kraju mi še dovolite, tovariš predsednik, da predlagam, ker so tovariši 
poslanci že prejeli dopis z dne 10. 2. 1969, da upoštevamo dopolnitev opisa 
61. in 62. volilne enote Novo mesto, ki je bila poslana šele naknadno. Hvala lepa. 

Predsednik dr. J o ž ai Vilfan: Hvala lepa. Glede na to, da je tovariš 
Jožko Štrukelj dal zaključno besedo, zaključujem razpravo in prehajamo na 
odločanje. Prvo bomo morali odločiti predvsem o amandmajih zakonodajno- 
pravne komisije in pa o amandmaju našega odbora. Amandmaje zakonodajno- 
pravne komisije imate v poročilu od 5. februarja tega leta. Opozarjam vas, 
da je odbor vse te amandmaje sprejel in je imel pomislek samo glede člena 99. 
O tem se morata izjasniti še predstavnika zakonodajno-pravne komisije in 
izvršnega sveta. Ali lahko zakonodajno-pravna komisija sprejme tak tekst kot 
ga predlaga odbor? (Da.) Ah lahko izvršni svet sprejme tak tekst? (Da.) Hvala 
lepa. Predlagam, da prvo odločimo o amandmaju k 99. členu. Ali ima kdo 
kak prigovor zoper amandma? Ce ne, potem štejem, da je amandma sprejet. 

Sedaj lahko preidemo na amandmaje zakonodajno-pravne komisije, razen 
amandmaja k členu 99. Ali je kak ugovor proti tem amandmajem, kakor jih 
je predlagala zakonodajno-pravna komisija in s katerimi se izvršni svet strinja? 
Ce ni, potem lahko ugotovim, da obstoji glede teh amandmajev v našem 
zboru popolno soglasje. Ali lahko ugotovim, da se strinjate tudi z amandmajem 
izvršnega sveta glede volilnih enot v Novem mestu? Ker ni ugovora, smatram, 
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da je tudi ta amandma postal sestavni del predloga. Tovariš Mirko Jamar in 
Cene Matičič sta umaknila svoj amandma in se jima ponovno zahvaljujem, 
ostanejo pa nam še amandmaji tovarišev Forteja, Zigona in Ahlina. Ugotav- 
ljam, da vsi trije vztrajajo pri svojih amandmajih, zato bomo morali o vsakem 
posebej glasovati, seveda pri tistem zakonskem predlogu, na katerega se amand- 
ma nanaša. 

Na zakon o volitvah poslancev, ki ga sedaj obravnavamo, se nanaša 
amandma tovariša Forteja. 

Prehajamo na glasovanje o tem amandmaju. Prosim tiste člane našega 
zbora, ki so za ta amandma, da dvignejo roko. (14 poslancev dvigne roko.) 
Kdo je proti temu predlogu? (46 poslancev dvigne roko.) Kdo se je vzdržal? 
(11 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je amandma tovariša Forteja zavrnjen s 46 glasovi proti 
in z 11 vzdržanimi glasovi. 

S tem imamo pred seboj ugotovljen tekst zakona, o katerem moramo gla- 
sovati v celoti. Prehajamo na glasovanje v celoti. Prosim tiste člane našega 
zbora, ki so za ta zakon, da dvignejo roko. (Večina1 poslancev dvigne roko.) Je 
kdo proti? (3 poslanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci dvignejo 
roko.) S tremi glasovi proti in tremi vzdržanimi je zakon sprejet. 

S tem lahko preidemo na odločanje o naslednjem zakonu, to je zakonu 
o občinskih odbornikih. Odločati moramo o tem, ah tudi za ta zakon velja 
skrajšani postopek. Ali je kak prigovor? Ce ni nobenega prigovora, bom 
smatral, da je brez glasu proti in brez vzdržanih glasov predlagam postopek 
sprejet. Ker je obravnava o tem zakonu že tekla, lahko takoj preidemo na 
odločanje, še prej pa moramo razjasniti situacijo glede amandmajev. Odbori 
so sprejeli vse amandmaje zakono daj no-pravne komisije. Poleg tega sta od- 
bora- predlagala amandma k členu 62, v katerem se v 3. odstavku v zadnji 
vrstici beseda »zbora« nadomesti z besedama »volilne enote«. Sprememba je 
redakcijskega značaja. Ali imata zakonodajno-pravna komisija ali izvršni svet 
kakšne pripombe? (Ne.) Torej imamo enoten kompleks amandmajev zako- 
nodaj no-pravne komisije, odborov in izvršnega sveta pred nami in prosim, da 
najprej ugotovimo naše stališče glede teh amandmajev. Ce ni nobenega ugo- 
vora, bom štel, da so brez glasu proti in brez vzdržanih glasov vsi ti amandmaji 
sestavni del predloga zakona. 

Ugotoviti moramo še situacijo glede amandmaja tovariša Žigona. Ali je 
kakšen prigovor? Ce ni prigovora, potem ugotavljam, da je brez glasu proti 
in brez vzdržanih glasov ta amandma postal sestavni del teksta zakona. Sedaj 
bomo glasovali o predlogu zakona o volitvah odbornikov občinskih skupščin. 
Prosim člane našega zbora, ki so za ta zakon, da dvignejo roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je ta zakon v republiškem zboru soglasno sprejet. 
Prehajamo na zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev Skup- 

ščine SR Slovenije. Prvotni predlog z dne 22. 1. je izvršni svet umaknil in pred- 
ložil nov predlog ž dne 7. 2. 1969, naknadno pa je predložil precizacijo volilne 
enote Novo mesto I in II. Prejeli smo tudi predloge za spremembe občine 
Trebnje, ki pa jih je občina umaknila. Vse te dokumente sta obravnavala odbor 
za organizacijsko-poMtična vprašanja republiškega zbora in odbor za splošna 
vprašanja družbeno-političnega sistema organizacijsko-političnega zbora. 

Dobili smo njihova poročila in seveda tudi poročilo zakonodaj no-pravne 
komisije, ki je prav tako obravnavala predlog zakona. Predstavnik izvršnega 
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sveta je tovariš Jožko Štrukelj. Rešiti moramo še vprašanje procedure. Ali je 
morda kakšen ugovor, da ta predlog obravnavamo po skrajšanem postopku 
in ne glede na roke? Ker ni nobenega prigovora, ugotavljam, da se zbor s 
takim načinom procedure strinja. Zato lahko takoj preidemo na odločanje, 
kolikor seveda ne želi še kdo sodelovati v razpravi. Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, prehajamo na odločanje. Prvo vas moram obvestiti, da sem dal amandma 
izvršnega sveta pri napačnem predlogu zakona na glasovanje. Mislim, da lahko 
prejšnjo odločitev sprejmemo kot dano in ponovno glasovanje ni potrebno. Ali 
je kakšen ugovor? Ker ugovora ni, prehajamo na ostale amandmaje. Dajem 
besedo poslancu Ivanu Ahlinu kot predlagatelju amandmaja. 

Ivan Ahlin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Umi- 
kam svoj amandma, vendar ne zato, ker sem prepričan, da nima politične in 
ostale osnove, temveč zaradi tega, ker je v tem zboru že sprejet zakon o 
volitvah poslancev, ki ne dovoljuje takih kriterijev, kot sem jih jaz v svojem 
amandmaju predlagal. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa, tovariš Ahlin, za tvoje 
sodelovanje. Potem takem imamo mi samo še amandma zakonodaj no-pravne 
komisije, ki je pravno-tehnične narave in ki predlaga, da v členu 7. nadome- 
stimo besede »-z dnem objave1« z besedami »naslednji dan po objavi«. Ali je 
kakšen ugovor zoper ta amandma? Ker ugovora ni, ugotavljam, da se zbor z 
amandmajem strinja in da je postal sestavni del predloga zakona. Prehajamo 
na predlog zakona. Prosim, da tisti člana republiškega zbora, ki ste za tako 
spremenjen oziroma dopolnjen zakon, dvignete roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Hvala lepa! Je kdo proti takemu zakonu? (8 poslancev dvigne roko.) 
Kdo se je vzdržal? (4 poslanci dvignejo roko.) 

Z osmimi glasovi proti in štirimi vzdržanimi je tudi ta zakon sprejet. 
S tem smo izčrpali kompleks volilnih zakonov. Ker zasedamo nepretrgoma že 
več kot dve uri, dajem odmor do 16.30. Popoldne bomo nadaljevali z javno 
upravo, pri čemer bomo skušali svoje delo uskladiti z delom organizacijsko- 
političnega zbora. 

(Seja je bila prekinjena ob 15.50 in se je nadaljevala ob 16.40.) 

Podpredsednik Marija Mesarič: Tovarišice in tovariši poslanci, 
nadaljujemo z delom. Glede na to, da organizacijsko-politični zbor še ni gotov, 
vas prosim, da se izjavite, če pristanete na ponovno spremembo našega dnev- 
nega reda, ki vam jo predlagam in sicer, da namesto perdvidene točke, ki naj 
bi jo sedaj obravnavali, obravnavamo ostala zakonska določila, ki jih imamo 
še na dnevnem redu, tako da bi lahko uskladili delo našega zbora z delom 
organizacijsko-političnega zbora in da bomo lahko poslušali skupno ekspoze 
podpredsednika izvršnega sveta k 7. točki, to je k poročilu in predlogom začasne 
komisije izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za proučitev organizacije 
republiške uprave. Zelja izvršnega sveta, ki vam jo je posredoval tovariš 
predsednik, je bila, da bi to poslušali skupno. Če želimo, da čas koristno upo- 
rabimo, ko organizacijsko-politični zbor še dela, potem bi prišli na 8. točko, 
ki smo jo delno že na zadnji naši seji obravnavali. Ali se strinjate s predlogom, 
da preidemo na 8. točko dnevnega reda? (Poslanci se strinjajo.) Hvala. 
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S tem prehajamo na 8. točko dnevnega reda in sicer na predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popustih za skupinska potova- 
nja otrok in mladine. 

Kot že rečeno, smo ta predlog obravnavali že na 72. seji našega zbora. 
Sprejet je bil predlog izvršnega sveta, ki je predlagatelj zakona in predlog 
predsedstva Skupščine SR Slovenije, da se predlog zakona obravnava po 
skrajšanem postopku in ne glede na roke. Ker je bilo po končani obravnavi 
ugotovljeno, da zbor ni bil več sklepčen, smo sejo prekinili. Ali želi še kdo 
naknadno sodelovati v razpravi? Prosim, besedo ima predstavnik zveze mladine 
Franc Musar. 

Franc Musar: Tovarišice in tovariši poslanci, že zadnjič sem na 
tem zboru govoril o predlaganem zakonu. Kljub temu, da del poslancev ni 
imel prilike slišati te razprave, bom ponovil samo nekatere najbolj bistvene 
stvari, do katerih smo zavzeli stališča na predsedstvu Zveze mladine Slovenije. 
Uvodoma bi želel poudariti, da naša stališča niso osamljena, saj ima ista ali 
podobna stališča večina organizacij, ki imajo po novem sistemu pravico do po^ 
pustov na železnici, razen seveda republiške izobraževalne skupnosti. Osnovni 
pomislek v vseh dosedanjih razpravah o ponovni spremembi sistema popustov 
za potovanje mladine in otrok je v tem, da ne moremo sprejeti sicer točne 
ugotovitve o zelo številnih malverzacijah in kršitvah zakona v letu 1968 kot 
motiv za spremembo celotnega sistema regresiranja popustov. Vseskozi smo 
se v razpravi zavzemali za to, da se na podlagi izkušenj, ki nam jih daje 
praksa v letu 1968, zavzemamo, da do takšnih nepravilnosti ne bo Več 
prišlo in da v okviru sedaj veljavnega in obstoječega sistema iščemo 
rešitve. Nepravilno je stališče, da je sistem zanič in da je potrebno ustvariti 
nov, drugačen sistem. Predlagan sistem pomeni za mladinske organizacije 
zmanjšanje možnosti za potovanje mladine in otrok. Mislim, da je to razvidno 
iz vseh materialov, ki ste jih za odločanje na tej seji dobili. Rad bi spomnil 
samo na dve številki. V lanskem letu je bilo po nepopolnih podatkih porabljenih 
ca. 400 starih milijonov za potovanja mladine. Verjetno gre del teh sredstev 
tudi na račun nepravilnosti, vendar pa moram poudariti, da ta del, po mojem 
prepričanju ni tako velik, da bi to številko bistveno zmanjševal. Imamo namreč 
tudi precejšnje število takšnih kršitev, ko so si udeleženci potovanja izbrali 
raje avtobus kot prevozno sredstvo, ne pa vlak in se to smatra tudi za kršitev 
zakona, medtem ko je po sedanjem predlogu to omogočeno. V proračunu za 
1969. leto je predvidenih 300 milijonov starih dinarjev za potovanja mladine 
in se ta številka ne sme in ne more prekoračiti. To seveda za nas organizatorje 
raznih dejavnosti mladine pomeni približno polovico manjše možnosti za 
organiziranje potovanj, zlasti, ker bo ta sredstva izredno težko deliti med 
organizatorje, ker je s predpisom predviden kompliciran in tudi drag postopek. 

Želel bi poslance posebej opozoriti na poročilo, ki ga je dala zakonodajno- 
pravna komisija. V poročilu je namreč ugotovitev, do katere smo prišli tudi 
mi, in sicer, da je predlagani sistem nestimulativen za kakršenkoli nadaljnji 
razvoj in širitev teh dejavnosti. 

V dosedanjih razpravah o tem, kako naj bi se sredstva delila posameznim 
organizacijam, je bil naveden kot najpomembnejši pokazatelj, na podlagi kate- 
rega naj bi se sredstva dodeljevala, poraba teh sredstev v preteklem letu. 

Sredstva bodo nedvomno porabljena v tisti višini, kot bodo dodeljena, še 
več, mi predvidevamo, da bodo tiste organizacije, ki bodo razvijale širšo aktiv- 
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nost, ki bodo povečevale svoje članstvo1, sredstva porabila mnogo pred koncem 
leta in seveda potem tudi ne bodo mogle razvijati svojih dejavnosti. Ta sistem 
je torej dejansko nestimulativen in ne podpira tistih planov, ki jih danes 
postavlja Zveza tabornikov, to je povečanje članstva od 16 000 na 30 000, ki 
jih postavlja planinska zveza in ki jih tudi sicer zagovarjamo v vseh mladin- 
skih organizacijah. Po drugi strani pa gre tudi dejansko za to, kar tudi ugo- 
tavlja zakonodajno-pravna komisija, in sicer da je predlagani zakon protislo- 
ven. V prvem členu določa učencem in članom naših organizacij pravico do 
regresa, v izpeljavi tega načela pa pravico do regresa spreminja v dotacijo 
posameznim organizacijam. Tu gre dejansko za dve različni stvari. 

Vsi se zavedamo, da je bistvo celotnega problema v tem, da je v ta namen 
predvideno v republiškem proračunu 300 starih milijonov in da prek tega 
zneska verjetno ne bo mogoče iti. V lanskem letu je bila situacija sicer po- 
dobna, ravno tako- je bil namreč V proračunu že določen znesek, vendar so 
nas poslanci podprli in sprejeli tak predpis, ki je omogočal stimulativnojšo 
porabo sredstev. Mi.se seveda zavedamo, da je odprta postavka ali bianko 
menica v proračunu zelo nesimpatičen element in zato podpiramo politiko 
izvršnega sveta, da je potrebno napraviti realne plane, vendar pa smo prepri- 
čani, da bi bilo možno tudi takšno bianko menico v bistvu postaviti tako, da 
v prihodnjem letu ne bi bilo potrebno dodajati kakšnih večjih sredstev za 
pokritje. 

Ob koncu bi samo rad še opozoril na to, da ti popusti mladim ljudem ne 
predstavljajo samo socialno pomoč, pač pa, da moramo ta sredstva jemati kot 
investicijo v našo mlado generacijo. 

Prav na koncu bi ponovil, da je po oceni našega predsedstva in po oceni 
večine organizacij, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo, sistem, ki je predlagan, 
v bistvu sistem, ki zmanjšuje možnosti za delo mladine, vsaj na tem področju. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Prosim, želi še kdo besedo? Ali 
želita predstavnika odbora oziroma poročevalca dodati kaj k pismenim poro- 
čilom? Besedo ima podpredsednik izvršnega sveta tovariš dr. Hočevar. 

Dr. France Hočevar: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tova- 
riši poslanci. Ker ni tovarišev, ki so bili zadolženi, da predstavljajo izvršni svet, 
oziroma sekretariat za finance, mi dovolite, da samo z nekaj besedami odgovo- 
rim predstavniku mladine oziroma, da pojasnim, kako je prišlo do tega pred- 
loga. 

Dosedanji oziroma do konca leta veljajoč sistem je omogočal odprt račun 
za potovanja, obenem pa tudi zlorabe. Mi smo imeli ne le eno ali dve, ampak 
precej zlorab, s katerimi se sedaj ukvarjajo javno tožilstvo oziroma služba 
družbenega knjigovodstva. Na sekretariatu za finance, sekretariatu za pre- 
sveto in kulturo1, in izvršnemu svetu smo iskali, kako bi prišli do drugačnega 
sistema, kakor ga vsebuje predloženi zakonski predlog, in ki bi bil bolj ugoden, 
vendar smo ugotovili, da je predloženi predlog najugodnejši tako za koristnike 
teh sredstev kakor tudi zaradi tega, ker onemogoča kakršnekoli nepravilnosti. 
Sistem, ki ga želimo uveljaviti, pomeni tudi večje angažiranje organizacij, 
katerih člani naj dobijo popust, ker zahteva od teh organizacij, da svojo de- 
javnost čimbolj precizno programirajo', kar vsekakor daje temu delu določeno 
višjo kvaliteto'. 
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Zato moram povedati, da je tudi izobraževalna skupnost takoj sprejela ta 
novi projekt, ker je že vseskozi stala na stališču, da morajo biti takšna poto- 
vanja del programa vzgoje po šolah, kakor tudi del programa dejavnosti 
organizacij, ki uživajo ta popust. 

Izvršni svet je mnenja, da ne gre za znesek, temveč predvsem za sistem. 
Povedati moram namreč, to je bilo morda že zadnjič rečeno, da je za 

kritje razlik, ki so nastale v preteklem letu, v proračunu zagotovljen večji zne- 
sek, kot pa ga te razlike kažejo. 

Mnenja sem, da ni nobene ovire, da se tudi v tem letu ne bi dosegla ista 
višina sredstev za regres kot v preteklem letu. Stvar torej ni v vsoti sredstev, 
temveč v tem, kako bodo stvari potekale. S tem seveda prevzemajo vodstva 
prizadetih organizacij pomembno nalogo in je v veliki, če ne v pretežni meri 
prav od njih odvisno, kako in v kakšni meri se bodo ta sredstva koristila. 

Glede očitka, da je ta zakon sam s seboj v nasprotju, ker gre regres članom, 
daje pa se kot dotacija organizacijam, moram reči, da dejansko gre za regres, 
ker so ta sredstva v zadnjem odstavku petega člena namensko določena in so 
vse organizacije, ki prejmejo ta sredstva, dolžne, da jih uporabijo za regrese za 
skupinska potovanja. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Hvala. Prosim, želi še kdo besedo? 
Ce ne, bi prosila predstavnika odbora za proračun republiškega zbora, da se 
izjasni glede pripomb, ki jih je dala zakonodajno-pravna komisija. (Pripombe 
sprejema.) Hvala. Prosim, predstavnik mladine želi ponovno besedo. 

Franc Musar: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Rad bi razpravljal le o spremembi stališča odbora, dočim menim, da je 
prejšnja razprava zaključena. Gre za to, da sem tudi sam sodeloval na skupni 
seji odbora za proračun vašega zbora in pristojnega odbora organizacij sko- 
političnega zbora. Razpravljali smo o tem, kako naj se delijo sredstva. V prvot- 
nem predlogu naj bi ta sredstva delil sekretariat za finanoe na podlagi pogodb 
s posameznimi nosilci oziroma koristniki teh sredsev. Bili smo mnenja, da 
sekretariat za finance verjetno ni tisti organ, ki bi lahko vodil in bi imel dolžnost 
spoznavati politiko in dejavnosti posameznih organizacij, skratka ni tisti, ki bi 
bil najbolj poklican za to delo. Možnost bi seveda bila, da se izdela ključ za 
delitev sredstev, vendar menim, da to ni mogoče, ker je pri delitvi potrebno 
upoštevati vse procese, ki tečejo v posameznih oganizacijah, njihove programe, 
njihovo aktivnost in drugo. Zaradi tega smo predlagali, naj bi se ta sredstva 
delila po nekem dogovoru med organizatorji teh aktivnost, sekretariat za 
finance pa bi praktično imel le vlogo koordinatorja in izvrševalca sprejetih do- 
govorov. Glede na to menim, da bi se bilo umestneje odločiti za formulacijo, 
ki jo predlaga odbor za proračun in ne za formulacijo zakonodaj no-pravne 
komisije. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Prosim,, želi še kdo besedo? 
Ce ne, dajem predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popustih 
za skupinska potovanja otrok in mladine z amandmaji zakonodaj no-pravne 
komisije na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Večina 
poslancev dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Trije poslanci dvignejo roko.) 



136 Republiški zbor 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
popustih za skupinska potovanja otrok in mladine sprejet s tremi vzdržanimi 
glasovi. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda in sicer na osnutek zakona 
o zdravstvenem varstvu študentov. 

Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu študentov je predložil izvršni 
svet, ki je tudi predlagal, da ga Skupščina SR Slovenije obravnava po skraj- 
šanem postopku kot zakonski predlog. 

Predsedstvo Skupščine SR Slovenije je predlog izvršnega sveta sprejek> 
in pristojnemu zboru predlaga, da obravnava predloženi zakonski osnutek, kot 
zakonski predlog po skrajšanem, postopku in ne glede na roke. Prosila bi, 
da se zbor najprej odloči o tem, ali sprejema tak predlog. Kdor je za, naj pro- 
sim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (En poslanec 
dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci dvignejo roko.) Ugotavljam, da 
je predlog sprejet. 

Predstavnika izvršnega sveta k tej točki dnevnega reda sta tovarišica Zora 
Tomič in sekretar Majda Gaspari. 

Ali želi predstavnik izvršnega sveta dati še ustno pojasnilo? Prosim. Be- 
sedo ima tovarišica Zora Tomič. 

Zora Tomič: Tovarišica predsedujoča, tovarišice in tovariši poslanci. 
Predlog zakona o zdravstvenem varstvu študentov, ki ga danes obravnavamo, 
je korak dalje k izboljšanju socialno-zdravstvenega položaja študentov, tako 
zaradi števila upravičencev, ki jih bo zajel, kakor tudi glede pravic, ki jih daje. 
Predlog zakona predstavlja prvo fazo urejanja zdravstvenega varstva študentov. 
Delo na zakonu je teklo od septembra dalje, vseskozi pa sta se postavljali di- 
lemi. Prva dilema: ureditev zdravstvenega zavarovanja študentov na osnovi 
statusa, kar bi nam morala omogočiti federacija z dopolnitvijo oziroma spre- 
membo 27. člena temeljnega zakona o zdravstvenem zavarovanju. Glede na to, 
da je pred federacijo sprejetje novega sistema zdravstvenega zavarovanja in 
sprememba nekaterih oblik zdravstvenega varstva prebivalstva, ni bilo priča- 
kovati, da bo federacija sedanji zakon spremenila. Druga dilema: takojšnje 
sprejetje republiškega zakona o zdravstvenem varstvu študentov, s katerim 
naj bi nezavarovanim ali delno zavarovanim študentom ter njihovim družin- 
skim članom zagotavljali zdravstveno varstvo na ravni zavarovanih oseb delav- 
skega zavarovanja. Tega so se v polni meri zavedali tudi študentje, ki so imeli 
do predloga zakona v začetku negativno stališče. Šele v mesecu decembru 
so na študentskem zboru spremenili svoje stališče v toliko, da so sprejeli 
predlog kot začasno rešitev, v bodoče pa je treba urediti njihovo zdravstveno 
varstvo, na osnovi statusa v novem sistemu zdravstvenega zavarovanja in 
zdravstvenega varstva. 

Tako je delovna skupina na sistem zdravstvenega zavarovanja in zdrav- 
stvenega varstva vključila med svoje naloge tudi nalogo, da prouči možnost 
za uresničitev te njihove zahteve, tako glede obsega zdravstvenega varstva, 
kakor tudi glede virov in načina financiranja in samouprave. S predloženim 
zakonom ustvarja republika pravno osnovo za zdravstveno varstvo študentov 
in njihovih družinskih članov, zakoncev in otrok, ki niso zavarovani, ali pa so 
zavarovani za manjši obseg zdravstvenega varstva, kot pri delavskem zavaro- 
vanju. To so otroci kmečkih zavarovancev. Tako smo prvotno računali, podatke 
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nam je dala univerza v Ljubljani, da bo na tej osnovi imelo pravico do zdrav- 
stvenega varstva okoli 1822 nezavarovanih študentov in okoli 937 študentov 
kmečkih zavarovancev, kar pomeni okrog 11 ®/o študentov v Ljubljani in Piranu 
ter 8 »/o študentov v Mariboru. O njihovih družinskih članih pa žal ni bilo po- 
datkov. Denarja pa bi potrebovali po oceni univerze 222 227 dinarjev. Repu- 
bliški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo ter republiški zavod za so- 
cialno zavarovanje sta nas opozorila, da je ocena univerze za predvideno šte- 
vilo študentov preskromna in da bomo potrebovali 897 980 dinarjev. Ker gre 
za (precejšnje razlike v oceni o potrebnem denarju, in ker doslej ni bil predvi- 
den niti v republiškem proračunu niti pri republiški izobraževalni skupnosti, 
smo ponovno zaprosili univerzo v Ljubljani in združeni visokošolski zavod v 
Mariboru, da popišejo bodoče upravičence. Čeprav bo popis šele 25. februarja, 
nas že preliminirane številke opozarjajo. Na visokošolskih zavodih v Ljubljani 
je 18 % ah 2205 študentov brez zdravstvenega zavarovanja in 11,5 <Vo ali 1399 
študentov v zdravstvenem zavarovanju kmetov. Nadalje, na visokošolskih za- 
vodih v Mariboru je 6,5 %> ali 167 študentov brez zdravstvenega zavarovanja 
in 12 |°/o ah 307 študentov v zdravstvenem zavarovanju kmetov, k temu pa mo- 
ramo dodati še 336 nezavarovanih in 130 v kmetijsko zavarovanje zajetih dru- 
žinskih članov. Podatka o nezavarovanih družinskih članih študentov pa tudi 
tokrat žal nimamo. To pomeni, da moramo prvotno številko 2759 povečati na 
4544, kar pa ne pomeni, da je tudi ta številka dokončna. Popis, kot sem že 
dejala, še ni zaključen. Ta številka nam pove dvoje. Da gre za sorazmerno veliko 
skupino, ki ni bila deležna polnega zdravstvenega varstva in da bo potrebno 
za rešitev teh problemov nameniti več denarja kot smo predvidevali. Čeprav 
je študentska populacija razmeroma zdrava in potrebuje manj za kurativo, 
vendarle potrebuje več preventivnega zdravstvenega varstva. Zaradi tega lahko 
računamo z manjšimi poprečnimi letnimi dodatki za zdravstveno varstvo kot 
jih ima delavsko zavarovanje. Univerza predlaga, naj računamo le 80'% tega 
poprečja. Torej potrebujemo 1 130 620 dinarjev, pri čemer bodo študentje še 
naprej prispevali določen delež, ki je znašal v preteklem letu 55 tisoč dinarjev 
v Ljubljani in Mariboru. 

V zakonu smo zapisali, da stroške zdravstvenega varstva v obsegu, ki ga 
predpisuje ta zakon, krije republiška izobraževalna skupnost, ki sklene o tem 
pogodbo s skladom za zdravstveno varstvo študentov in kot sem že prej 
omenila, s tem izdatkom za letošnje leto republiška izobraževalna skupnost ni 
računala, zato ji bo potrebno v ta namen dodatno zagotoviti denar. Pravzaprav 
bo morala republiška izobraževalna skupnost akontirati skladu in šele obračun 
nam bo dal povsem čisto sliko o tem, koliko nas dejansko stane to zdravstveno 
varstvo. Pomembno vlogo pri zagotavljanju zdravstvenega varstva po tem 
zakonu bo imel sklad za zdravstveno varstvo študentov, ki bo postal samo- 
stojna pravna oseba. Z njim bo opravljal poseben 17-članski odbor, ki ga bodo 
sestavljali predstavniki visokošolskih zavodov in združenj, študentske organi- 
zacije in drugi. Sklepal bo pogodbe z zdravstvenimi zavodi, zlasti za preven- 
tivno zdravstveno varstvo. Študentje pa bodo po tem zakonu uveljavljali zdrav- 
stveno varstvo z zdravstveno izkaznico, sicer pa se bodo smiselno uporabljale 
določbe predpisov delavskega zavarovanja in zakona o splošnem upravnem 
postopku. Nadalje je še določilo, da sta univerza v Ljubljani in združenje viso- 
košolskih zavodov v Mariboru dolžna izpeljati postopek za ustanovitev sklada. 
Moram reči, da so v teku že vse priprave tako, da bi lahko začeli v predpisanem 
roku zakon tudi uporabljati. 
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Izvršni svet sprejema pripombe in. amandmaje odbora za zdravstveno in 
socialno politiko republiškega zbora, odbora za zdravstveno zavarovanje so- 
cialno-zdravstvenega zbora in zakonodajno-pravne komisije ter poslancev tova- 
riša Jožeta Packa, tako kot so zapisani v prečiščenem besedilu, ter ne spremi- 
njajo vsebine zakona, temveč mu dajejo večjo jasnost. V imenu izvršnega sveta 
predlagam, da zakonski predlog sprejmete. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Hvala lepa. 
Odbor za zdravstvo in socialno politiko in zakonodajno-pravna komisija 

sta dala zboru pismeni poročili. Ali želita predstavnika odbora oziroma komi- 
sije še ustno poročati zboru? (Ne želita.) Prosim, če se predstavnik odbora izjavi 
o pripombah zakonodajno-pravne komisije in sicer k 1., 2., 5. in 7. členu. Besedo 
ima tovariš Radoslav Jonak. 

Rado slav Jonak: Naš odbor je v celoti sprejel pripombe zakono- 
dajno-pravne komisije k 2. in 7. členu, smiselno pa tudi pripombo k 1. členu. 
Hkrati v imenu odbora izjavljam, da sprejemam tudi amandma poslanca Jožeta 
Packa. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Oprostite, mogoče sem preslišala, 
in k 5. členu? 

Radoslav Jonak: Tudi to pripombo je odbor smiselno sprejel. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Pričenjam razpravo. Kdo želi be- 
sedo? Ima morda zakonodajno-pravna komisija v zvezi z amandmajem tovariša 
Packa še kakšno pripombo? (Nima.) Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Če ne želi, 
zaključujem razpravo in dajem predlog zakona o zdravstvenem varstvu štu- 
dentov na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o zdravstvenem 
varstvu študentov. Dovolite, da vas ponovno seznanim z nekoliko drugačno 
situacijo, kot sem vam jo takoj po odmoru povedala. Na vas je, da se odločite. 
Tovariš predsednik vas je pismeno s sklicem za današnjo sejo že obvestil, da 
predvideva, da bo seja trajala dva dni. Ker se je situacija v zvezi z delom 
organizacij sko-političnega zbora nekoliko spremenila, predlagam kolikor 
se s tem strinjate, da ponovno ne bi preložili vseh točk, ki smo jih že dvakrat 

' prelagali, da jih obravnavamo danes, če ste za to razpoloženi, s tem bi seveda 
jutrišnja seja odpadla in bi danes končali s svojim delom. Prosim za vaše 
mnenje. Kolikor vas je za to, da sejo nadaljujemo in vse točke, predvidene 
na dnevnem redu, danes opravimo. Prosim, da dvignete roko. (11 poslancev 
dvigne roko.) 

Ce ima kdo kakšen predlog, mi ga lahko tudi iz klopi glasno in jasno 
sporoči. Tovarišica Ivkovičeva, prosim. 

Marija Ivkovič: Bojim se, da je to slaba praksa.. Moramo računati 
na fizično zmogljivost poslancev in kvaliteto naših sej. Ce se odločimo, da 
s sejo nadaljujemo, moramo določiti tudi uro, kdaj bomo sejo zaključili. Čim 
poslanec misli samo na to, kdaj bo odpeljal njegov avtobus, na seji ne bo kon- 
struktivno sodeloval. 
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Podpredsednik Marija Mesarič: Slišali ste predlog tovarišice Ivko- 
vičeve. Njen predlog je v bistvu v tem, da se držimo prvotno predlaganega 
voznega reda, se pravi, da jutri sejo nadaljujemo. Vendar, tovarišica Ivkovi- 
ceva, ne moremo predvideti, kdaj bomo sejo končali, ker ne morem predvideti, 
koliko poslancev se bo udeležilo razprave k posameznim točkam dnevnega reda 
in kakšna bo dolžina njihovih prispevkov. Predlog je torej, da preidemo sedaj 
k usklajevanju in da opravimo ta del seje še danes, ostale točke pa odložimo 
na jutrišnji del naše seje. Ste za tak predlog? (Da.) 

S tem nadaljujemo naše delo. Sedaj sem opazila, da imamo še eno kratko 
točko, ki bi jo lahko opravili do takrat, ko dobimo materiale organizacij sko- 
političnega zbora, ki so nam potrebni za usklajevanje. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda in sicer na predlog zakona 
o spremembi zakona o določitvi prispevka, ki ga plačujejo gospodarske orga- 
nizacije v skupne rezerve gospodarskih organizacij v SR Sloveniji. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet s predlogom, da se obravnava po 
hitrem postopku v smislu člena 298. poslovnika Skupščine SR Slovenije. V 
dopisu z dne 30. 1. navaja izvršni svet tudi razloge, zakaj predlaga sprejem 
zakona po hitrem postopku. Prosim zibor, da se izjavi, ali sprejema predlog 
izvršnega sveta. Kdor je za predlog izvršnega sveta, prosim, da dvigne roko. 
(Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? (5 poslancev dvigne roko.) 
Se je kdo vzdržal? (7 poslancev dvigne roko.) 

S 5 glasovi proti in 7 vzdržanimi je sprejet predlog izvršnega sveta, da 
obravnavamo predlog zakona po hitrem postopku. 

Predstavnik izvršnega sveta k tej točiti dnevnega reda je tovariš Boris 
Vadnjal. K predlogu zakona sta dala poročilo odbor za družbeni plan in finance 
in zakonodajno-pravna komisija. Prosim, ali želi predstavnik izvršnega sveta 
dati še ustno obrazložitev? Ne želi. Ali želi predstavnik odbora za družbeni 
plan in finance dati ustno poročilo? Morda predstavnik zakonodajno-pravne 
komisije? Prav, ne. Otvarjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima 
Viktor Seitl. 

Viktor Seitl: Opozoriti moram za napako v tisku, ker mislim, da bi 
se moral glasiti »datum« v zadnji vrsti prvega člena »od 1. januarja 1969« in 
ne »1968«. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Prosim, želi še kdo besedo? 
Besedo ima Janko Česnik. 

Janko Cesnik: Tovarišice in tovariši poslanci. Opravičujem se, ker 
sem tovarišu Seitlu rekel, da je tam pravilno 1969. Lahko je tudi 1968, ker 
gre za režim, ki avtomatično deluje v letošnjem in lanskem letu in se torej 
nanaša na obe leti. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Zeli še kdo besedo? Besedo 
ima dr. France Hočevar. 

Dr. France Hočevar (iz klopi): Vsekakor bo situacija bolj jasna, 
če ostane 1. 1. 1968, ker gre za podaljšanje zakona. 
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Podpredsednik Marija Mesaric: Se strinjate s pojasnilom. Koli- 
kor ga niste slišali, vam bom povedala bolj glasno. Tovariš dr. Hočevar pravi, 
da je situacija bolj čista, če ostane datum 1. 1. 1968, tako kot ste to v mate- 
rialu dobili. Prosim, želi še kdo razpravljati? Če ne želi, zaključujem razpravo 
in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za predlog, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o spremembi za- 
kona o določitvi prispevka, ki ga plačujejo gospodarske organizacije v skupne 
rezerve gospodarskih organizacij v SR Sloveniji. 

Prosim za toliko potrpljenja, da ugotovimo, če je gradivo že pripravljeno; 
ker ugotavljam, da še ni, vam bom pismo prečitala, da bomo lahko čimprej 
pričeli z razpravo. Cim pa bo pismo razmnoženo, ga boste dobili na klopi. 

Pismo se glasi: 
Obveščam vas, da je organizacijsko-politični zbor na 58. seji izglasoval 

predlog zakona o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije s temile amand- 
maji: 

1. amandma poslanca Staneta Dolanca in Zdenka Roterja k 18., 19. in 
45. členu in sicer: 

K 18. členu: za 1. odstavkom se vstavi nov 2. odstavek, ki se glasi: »Vi- 
sokošolski zavodi v Ljubljani in visokošolski zavodi v Mariboru tvorijo posebni 
kandidacijski enoti za prosvetno-kulturni zbor. Kandidacijski konferenci viso- 
košolskih zavodov postavljata kandidate za prosvetno-kulturni zbor in jih nepo- 
sredno posredujeta volilnemu telesu občin, v katerih so posamezni visokošolski 
zavodi.« 

Dosedanji 2. in 3. odstavek postaneta 3. in 4. odstavek. 
K 19. členu : doda se nov 2. odstavek, ki se glasi: »Delegati posebnih 

kandidacijskih konferenc visokošolskih zavodov se volijo neposredno na kan- 
didacijskih zborih delovnih skupnosti, zborovanjih sindikalnih organizacij in 
organizacij Zveze študentov ter drugih društev in organizacij na visokošolskih 
zavodih, ki jih s svojim volilnim pravilnikom določita univerzitetni sindikalni 
odbor in univerzitetni odbor Zveze študentov v Ljubljani, oziroma sindikalni 
odbor in odbor Zveze študentov mariborskih visokošolskih zavodov.« 

K 45. členu : za 1. odstavkom se vstavi 2. odstavek, ki se glasi: »Seji 
kandidacijskih konferenc visokošolskih zavodov skličeta predsednik sindikalne 
organizacije in predsednik odbora Zveze študentov. Do izvolitve predsedstva 
kandidacijske konference vodi sejo eden od sklicateljev.« 

Dosedanji 2. odstavek postane 3. odstavek. 
2. Amandma poslanke Tatjane Lokovšek k 46., 59. in 60. členu in sicer: 
K 46. členu : V prvem stavku tretjega odstavka naj se besede »podpira 

najmanj ena desetina vseh članov kandidacijske konference« nadomestijo 
z besedami »podprejo najmanj štirje člani kandidacijske konference«. 

K 59. členu: V drugem stavku prvega odstavka naj se besede »pod- 
pira najmanj devet volivcev« nadomestijo z besedami »podprejo najmanj štirje 
volivci«. 

V drugem odstavku naj sie beseda »desetina« nadomesti z besedo »dvaj- 
setina«, na koncu pa naj se pika nadomesti z vejico in dodajo besede: »najmanj 
pa 30 volivcev«. Nato naj se doda še nov, drugi stavek, ki naj se glasi: »Če je 
na območju zbora volivcev manj kot 90 volivcev, lahko zbor odloča, če je na- 
vzoča najmanj tretjina volivcev z območja zbora.« 
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K 60. členu : V prvem odstavku naj se beseda »in« nadomesti z vejico, 
besede »z večino glasov odloči, da bo predlagal nove kandidate« in vejica za 
njimi pa naj se črtajo. 

V drugem odstavku naj se besede »Če se zbor ne odloči z večino glasov, 
da bo predlagal nove kandidate« nadomesti z besedami »Če pogoj iz drugega 
odstavka prejšnjega člena ni izpolnjen.« 

Zbor je tudi sprejel amandma obeh odborov k 99. členu ter amandmaje 
zakonodajno-pravne komisije. 

Organizacijsko-politični zbor je na isti seji sprejel tudi predlog zakona 
o volitvah odbornikov občinskih skupščin s temile amandmaji: 

Amandmaji poslanke Tatjane Lokovšek k 39., 56. in 57. členu in sicer: 
K 39. členu: V prvem stavku tretjega odstavka naj se besede »predlaga 

najmanj ena desetina vseh članov kandidacijske konference« nadomestijo z 
besedami »podprejo najmanj štirje člani kandidacijske konferece«. 

K 56. členu: V drugem stavku prvega odstavka naj se besede »podpira 
najmanj devet volivcev oziroma najmanj devet delovnih ljudi« nadomestijo z 
besedami »podprejo najmanj štirje volivci oziroma delovni ljudje.« 

V drugem odstavku naj se beseda »desetina« nadomesti z besedo »dvaj- 
setina«, na koncu pa naj se pika nadomesti z vejico in dodajo besede: »naj- 
manj pa 30 volivcev oziroma delovnih ljudi«. Nato naj se doda še nov, drugi 
stavek, ki naj se glasi: »Če je na območju zbora volivcev oziroma zbora delovnih 
ljudi manj kot 90 volivcev oziroma delovnih ljudi, lahko, zbor odloča, če je 
navzoča najmanj tretjina volivcev oziroma delovnih ljudi z območja zbora.« 

K 57. členu: V prvem odstavku naj se beseda »in« nadomesti z vejico, 
besede »z večino glasov odloči, da bo predlagal nove kandidate« in vejica za 
njimi pa naj se črtajo. 

V drugem odstavku naj se besede »Če se zbor ne odloči z večino glasov, 
da bo predlagal nove kandidate« nadomesti z besedami »Če pogoj iz drugega 
odstavka prejšnjega člena ni izpolnjen«. 

Zbor je tudi sprejel amandmaje obeh odborov in zakonodajno-pravne ko- 
misije. 

OrganizacijskoMpolitični zbor je sprejel tudi predlog zakona o določitvi 
volilnih enot za volitev poslancev Skupščine SR Slovenije v predlaganem bese- 
dilu z amandmajem zakonodajno-pravne komisije. 

To je vsebina pisma, ki ga pošilja predsednik organizacijsko-političnega 
zbora. Razen tega nas tovarišica predsednik organizacij sko-političnega zbora 
obvešča, da je organizacij sko-politični zbor izvolil 3-člansko delegacijo poslan- 
cev, ki bo republiškemu zboru obrazložila razloge, zaradi katerih je organiza- 
cijsko-politični zbor sprejel amandmaje k volilnim zakonom. Delegacijo sestav- 
ljajo: Vida Rudolf, Stane Dolanc in Dušan Rihtaršič. Prosila bi, če bi te tri 
tovariše povabili v dvorano. Odrejam kratek odmor in prosim poslance, da se 
ne oddaljujejo, ker bomo s sejo takoj nadaljevali. 

(Seja je bila prekinjena ob 17.35 in se je nadaljevala ob 17.40.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Nadaljujemo s sejo, in to, kot mi je 
povedala tovarišica Mesaričeva, z nalogo, da še enkrat obravnavamo predlog 
volilnega zakona poslancev za republiško skupščino, in to glede na to, da je 
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organizacijsko-politični zbor sprejel zakon v drugačnem besedilu kot mi. Raz- 
like so razvidne iz pisma, ki ste ga prejeli. Kolikor razumem usklajevalni po- 
stopek, je potrebno, da še enkrat obnovimo našo razpravo o tem vprašanju ter 
se odločimo o tem, ali vztrajamo na svojem stališču ali ne in šele, če ne pride 
do uskladitve, ustanovimo usklajevalno komisijo. Seveda, mislim, da ima tako 
ponovno posvetovanje smisel, če smo obveščeni o razlogih, katere je imel orga- 
nizacijsko-politični zbor, da se je tako odločil. Prosim predstavnika organi- 
zacijsiko-političnega zbora, da nam pojasni situacijo'. Tovariš Dušan Rihtaršič 
ima besedo. 

Dušan Rihtaršič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Na kratko vam želim obrazložiti razloge, zaradi katerih je organizacijsko-poli- 
tični zbor na današnji seji sprejel amandmaja tovariša Staneta Dolanca, poslanca 
organizacijsko-političnega zbora in poslanca tega zbora Zdenka Roterja k členu 
18, 19 in 45 zakona o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije. 

Organizacijsko-politični zbor je sprejel te amandmaje predvsem zato, ker 
je smatral, da je sprejem teh amandmajev v bistvu prispevek k utrjevanju 
samoupravnega položaja slovenskih visokošolskih zavodov in zametek popolne 
oziroma dvojne odgovornosti kandidata, ki odgovarja tako delovnim ljudem 
v občini, kakor tudi delovnim ljudem znotraj strukture, iz katerega izhaja. 
Glede očitka, da gre tu za kakršnokoli odstopanje, bi navedel to, da smatramo, 
da ne gre tu za odstopanje od kakršnegakoli volilnega sistema, ker v glavnem 
volilnega sistema še nimamo izdelanega in pravzaprav ga mi danes šele gra- 
dimo. Poleg tega je organizacijsko-politični zbor smatral, da s sprejemom teh 
amandmajev dajemo tudi neprimerno večjo odgovornost volivcem iz te skupine, 
in sicer odgovornost glede tega, koga volijo oziroma koga predlagajo v kulturno- 
politični zbor. Kot primer bi vam rad navedel samo to, da bi po obstoječem 
predlogu npr. imelo zagrebško vseučilišče 13 mandatov v prosvetno-kulturnem 
zboru, kolikor bo seveda ta predlog obveljal. Gre namreč za to, da tako 
pomemben dejavnik, kot so visokošolski zavodi, dobi svoje zastopstvo v skup- 
ščini in, da bo lahko v skladu z vsemi dosedaj sprejetimi resolucijami odigral 
svojo vlogo, ki jo od njega pričakujemo. 

Nadalje je organizacijsko-politični zbor sprejel tudi amandmaje poslanke 
tovarišice Tatjane Lokovšek, in sicer k 46., 59. in 60. členu predlaganega za- 
kona. Te amandmaje je organizacijsko-politični zbor sprejel kot prispevek za 
realno možnost uveljavljanja demokratičnih principov, z enostavnejšim nači- 
nom, ker smatramo, da z enostavnejšim načinom omogočamo občanom, da se 
združeno uveljavljajo s svojimi odločitvami. Poleg tega smo računali tudi na 
težnjo pri volivcih, da je postopek čimbolj enostaven in čimbolj usklajen. Sma- 
tramo tudi, da s tem,, da bomo dali, če sprejmemo te amandmaje, večji po- 
udarek zavesti volivcev in večji poudarek vlogi družbeno-političnih organizacij. 

To so na kratko razlogi in utemeljitve, zaradi katerih je organizacijsko- 
politični zbor Skupščine SR Slovenije na današnji seji sprejel predlagane 
amandmaje. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Dovoliš, tovarišica podpredsednica, da 
vzamem besedo? 

Podpredsednik Marija Mesarič: Besedo ima tovariš dr. Joža Vilfan. 
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Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši. Jaz sem se toliko 
angažiral v predhodni debati, da mislim, da boste razumeli in mi odpustili, če 
se kot prvi oglašam sedaj, ko ponovno pristopamo k obravnavi tega vprašanja. 

Predvsem bi rad rekel, da nam še mnogo manjka, da bomo naš poslovnik 
res dobro razumeli in ga znali tudi uporabljati. Kot razumem poslovnik, je 
potrebno, da vsak zbor v primerih, ko ne pride do soglasja, še enkrat obrav- 
nava določeno vprašanje in da ima možnost tudi slišati mnenja drugega zbora. 
Kolikor razumem, pa je organizacijsko-politični zbor že pristopil k določitvi 
komisije oziroma svoje delegacije v komisiji, ki naj bi dokončno skušala izgla- 
diti in zravnati te stvari, ne da bi imel republiški zbor priliko povedati orga- 
nizacijsko-političnemu zboru razloge za svojo odločitev. 

Ce bi republiški zbor res imel to možnost, potem, kot jaz razumem to 
odločitev, ni v njej niti trohice podcenjevanja bodisi samih visokošolskih za- 
vodov bodisi raziskovalnih ter pedagoških delavcev, kot tudi študentov, ki 
delajo v teh zavodih, in še manj podcenjevanja motivov in želja, ki so vodile 
predlagatelje pri poskusu, da bi vprašanje rešili tako kot predlagajo oni. Niti 
trohice tega. Mislim, da pravilno interpretiram razpoloženje našega zbora glede 
te odločitve. Menili smo, da več napravimo za univerzo, če zavzamemo tako 
stališče kot smo ga zavzeli. To iz čisto psihološkega razloga. Če hoče imeti 
namreč neka delovna skupnost na tej stopnji našega razvoja in pri tako postav- 
ljenem volilnem sistemu za sebe posebne kandidacijske ali volilne postopke, 
mora to izzvati občutek, da želi ta skupnost za sebe določene privilegije. Naša 
družba pa je taka, da na vsak tak poskus alergično in instiktivno in takoj 
reagira z »ne«. Vemo pa, da to ni namen univerze niti ne univerzitetnih delav- 
cev in tudi ne študentov. Namen njihovega predloga je, omogočiti večjo inte- 
gracijo univerze in študentov v naše javno življenje, omogočiti večjo, bolj 
koristno, bolj smiselno navzočnost tako univerze kot celote kot tudi študentov 
in profesorjev. 

Glede intencij in motivov smo enotni in med nami glede tega ni razlike 
in o tem sem že imel priložnost govoriti te dni. Razlikujemo se le v tem, kako 
te intencije in motive realizirati. Hočemo, da bi se ta skupnost, ki jo predstav- 
ljajo visokošolski zavodi, to je profesorji in študentje, pojavlja kot sestaven 
del vsega kompliciranega družbenega organizma in da bi z uveljavljanjem prav 
svojega konkretnega interesa pomagala pri integraciji, pri sintezi družbe in s 
tem najbolje pomagala reševati družbene probleme. Mislim pa, da mi zelo defor- 
miramo ta proces in da ga bomo speljali na nevarno pot, če ne stremimo za 
tem, da bi vso družbo sinhronizirano in istočasno pripeljali k temu cilju. Ce 
bomo rekli, da naj glede ostalega velja vse po starem, da pa je univerza tako 
pomembna institucija, da moramo predhodno, še preden se bo vsa družba 
razvila do tega, da bomo imeli za posamezna področja sestajanje delegatov, za 
to institucijo imeti poseben režim, bomo nedvomno izzvali zelo resen revolt. 

Tovariši in tovarišice, moram dopolniti to, kar sem v svojem prejšnjem 
izvajanju govoril in kar se nanaša na predvčerajšnji pogovor s tovarišem 
Remcem, ki predstavlja študente. Naj ugotovim, česar prej nisem povedal, da 
mi je bilo zelo drago, meni, ki sem pred toliki in tolikimi desetletji bil študen- 
tovski aktivist in ki sem hodil okrog in se prepiral z raznimi instancami, da 
mi je bilo zelo drago, da sem našel predstavnika današnje mlade generacije, 
ki je vredna svojih prednikov. Mislim, da je ta generacija, zahvaljujoč se vsemu 
našemu razvoju in tudi našim najporom, taka, kakršna je. V razgovoru je 
tovariš Remc navedel primer, za katerega mislim, da ga ni tako čutil in tako 
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misli kot je izzvenel v mojih ušesih. Dejal je, da je nemogoče zaradi nacionalnih 
interesov in zaradi pomena slovenske univerze, da bi imel horjulski učitelj isti 
postopek kot ga ima doktor znanosti na ljubljanski univerzi. 

Vem in prepričan sem, da tudi tovariš Remc ni imel namena kogarkoli 
diskriminirati. Vendar je tako izzvenelo in mora izzveneti tako pri vsakem, 
če kdo hoče že danes imeti za eno delovno skupnost drug sistem, kot ga 
imajo vse druge delovne skupnosti. Pravim »že danes in drug sistem«. Razu- 
mimo, tovariši, da je to drug sistem, če ti postavljaš kandidate in morda celo, 
kot je bil prvotni namen, volilne enote po kriteriju delovne skupnosti in ne 
po kriterijih, ki so napisani v zakonu. To je drug sistem. In razlog za to? Jaz 
nisem horjulski učitelj. To je odgovor, ki ga dobimo. Kako smemo v naši družbi 
dovoliti tudi najmanjši dvom o tem, da je tak način postavljanja vprašanja 
pri nas nemogoč? 

Niti najmanj ne dvomim - pravim to tretjič —, da ni bil namen tovariša 
Remca, da bi kaj takega naredil, ampak zaradi tega ga vabim, naj razbije vsak 
vtis, ki se lahko rodi na tak način. Naj odpravi vsake dvome o tej stvari. Ali ni 
upravičeno to vabilo, da vsak tak nesporazum razbijemo? V trenutku, ko smo 
še vsi tako zainteresirani za enotnost in za to, da lomimo pregrade, mar ni 
pri tem tako vabilo upravičeno, in to še toliko bolj, ker mislim, da zaradi 
hitrosti, s katero postopamo, in zaradi časovne stiske, v kateri smo, nismo 
prebrali vse, kar je v našem zakonu napisano. 

Priznati moram, da sem velik dolžnik tovarišu Matičiču, ki me je opozoril 
posebej na 10. člen zakona, ki smo ga vsak po svoje izglasovali v naših zborih. 
Socialistična zveza, o tem smo se sporazumeli, je nosilec vsega volilnega po- 
stopka, kar tudi pravi 10. člen. Naj preberem še jaz, kar je prej prebral Cene 
Matičič. Najprej prvi odstavek: »Socialistična zveza Slovenije je temeljni nosilec 
in organizator družbeno-politične aktivnosti pri volitvah poslancev Skupščine 
SR Slovenije in pri predlaganju in določanju kandidatov za republiške poslance. 
Z uresničevanjem te vloge v volilnem postopku Socialistična zveza zagotavlja 
aktivno udeležbo občanov pri kandidiranju in volitvah republiških poslancev 
ter svobodno uveljavljanje njihovih pravic.« Zdaj pride drugi odstavek: »V so- 
delovanju z drugimi družbeno-pohtičnimi in drugimi organizacijami organizira 
Socialistična zveza takšne oblike družbeno-politične aktivnosti, ki omogočajo 
občanom in delovnim ljudem najširšo pobudo in neposredno udeležbo pri pred- 
laganju kandidatov in pri obravnavanju predlogov za določitev kandidatov za 
republiške poslance. Seznanja volivce s predlogi za kandidate ter s svojo poli- 
tično dejavnostjo zagotavlja najširši družbeni dogovor o merilih za kandidiranje 
ter o predlaganju določenih delegatov.« To je struktura tega zakona, od katere 
ne smemo odstopati, če nočemo prelomiti zakona. 

Tu je rečeno, da je naloga Socialistične zveze, da mobilizira vse organizacije 
za udeležbo v tem postopku. Seveda je potem v smislu tega zakona naloga 
volilnih poslovnikov Socialistične zveze, da to omogočijo. Tako pravi zakon. 
Sedaj vas vprašam: Ali ne bi izzvenelo kot posebna vrsta nezaupnice Sociali- 
stični zvezi, skoraj bi rekel posmeh, če sedaj z ene strani rečemo, da ima Sociali- 
stična zveza ne samo pooblastila, marveč tudi dolžnost postopati tako, in če po 
drugi strani njeno politično akcijo že z zakonom izčrpamo? Slišal sem, da obstaja 
politični dogovor med ljubljansko univerzo in mariborskimi šolami ter Sociali- 
stično zvezo, da bodo predlagali iz teh šol toliko in toliko kandidatov za 
prosvetno-kulturni zbor. Vprašam vas, ali ni to potem res posmeh, ali ni to 
nezaupanje v Socialistično zvezo, dezavuiranje Socialistične zveze, da hočejo 
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nekateri imeti pravno sankcijo za neki politični dogovor? Če potem s takim 
političnim dogovorom ne znamo priti pred .naše volivce in jim reči: »takole 
smo se zmenili in tako ocenili«? To je edino pravilno in ne zahtevati sankcije. 
Mislim, tovariši, da bi to devalviralo tako politično stališče kot tudi naš poli- 
tični angažma. Zakaj naj bi potem politični dogovor, ki ga na primer sklene 
Socialistična zveza s kako drugo organizacijo, veljal, če nima zakonske sankcije? 

Tovariši in tovarišice! Dolg sem že, treba, da končam, čeprav me seveda 
čustvo zanaša. Mislim, da bi bilo prav, če naš zbor ostane na stališču, ki ga je 
zavzel, in pove tovarišem iz organizacij sko-političnega zbora, da ne gre za nika- 
kršno razliko med nami v ocenjevanju vloge visokošolskih zavodov, in to pro- 
fesorskega kadra in študentov. V tem ocenjevanju se vsi strinjamo in politično 
smo vsi globoko prepričani, da mora to priti v strukturi skupščine do izraza.v 
Mislim pa, da bi vsako menjanje zakona, vsako odstopanje od njega v smislu 
ustvarjanja posebnega kandidacijskega postopka za te enote bila stvar, ki bi 
škodovala nam vsem skupaj, predvsem pa visokošolskim zavodom, profesorjem 
in študentom. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala lepa. Besedo ima tovariš 
Stane Dolanc. 

Stane Dolanc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovarišice poslanci. 
Pravzaprav je težko govoriti po govoru tovariša Vilfana, ker se z njim stri- 
njamo. Strinjamo se tako kot se ponavadi Jugoslovani strinjamo. V načelu smo 
vsi za, načelno vsi vse razumemo, kakor hitro pa pridemo na konkretno reali- 
zacijo enega ah drugega sklepa, enega ah drugega stališča, potem nastanejo 
težke komplikacije. Vendar hočem — ne želim polemizirati s tovarišem Vilfanom 
glede nekaterih elementov njegovega govora — opozoriti na nekatere konsek- 
vence, ki jih je, po mojem mnenju, tovariš Vilfan precej napačno prikazal iz 
amandmaja in celotno polemiko, ki se razvija v zvezi s tem amandmajem 
in s stališčem univerze. Želim povedati, da se vsa ta debata vodi že nekaj časa 
v okviru socialistične zveze, z njenim pristankom in z njenim sodelovanjem. Še 
več, želim povedati, da je bilo na predsedstvu Socialistične zveze, ko je bila 
delegacija univerze pri predsedniku Vipotniku, izraženo soglasje do takega sta- 
lišča, ki smo ga potem tudi skušali boljše ali slabše formulirati v tem našem 
amandmaju. 

Nadalje smo dali tu določeno mesto organizacijam, ki delujejo na univerzi; 
to so sindikati, društva visokošolskih profesorjev in organizacije študentov, ki 
so kolektivni člani socialistične zveze. Tako ne bi bila pač nobena stvar, ki bi 
nastala v okviru teh organizacij, izven socialistične zveze, ali kot pravi tovariš 
Vilfan, »da bi to devalviralo vlogo socialistične zveze«. Nasprotno, mislim, da 
so to edine oblike dela socialistične zveze, ki jih je čutiti na univerzi. 

Doslej ni bil nihče zaskrbljen nad vlogo univerze, ko je imela univerza 
enega samega poslanca v prosvetno-kulturnem zboru in ko so bile na vseh 
forumih, tudi na skupščinskih, dane mnoge pripombe s tem v zvezi in, ko je 
bilo, ne vem kolikokrat rečeno, da bi morala imeti univerza tudi v skupščin- 
skem sistemu tisto mesto, ki ji po njenem pomenu, vlogi in nalogah, ki jih 
dajemo še posebej, tudi pripada. Do sedaj se ni nihče nad tem razburjal, nihče 
ni primerjal Horjula z univerzo v obratnem smislu, ker je imel Horjul pač 
predstavnika v skupščini kot jih je imela univerza. Popolnoma se strinjam s 
tovarišem Vilfanom, ko je navajal primerjavo »Horjul—univerza«. Mislim, da 
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bi bilo res napak, če bi kdorkoli tako razumel primerjavo, ki jo je navedel 
tovariš Remc v organizacijsko-političnem Zboru in — kot sem slišal — tudi v 
tem zboru. Opozoril bi na drug aspekt tega odnosa. Mislim, da je težko ver- 
jeti, da bo tisti poslanec, ki bo izvoljen iz vrste univerzitetnih delavcev ali štu- 
dentov za poslanca prosvetno-kulturnega zbora npr. v občini Vič-Rudnik, po- 
kazal večji interes za osnovne šole ali za osemletke, v občini Vič-Rudnik. Po 
vsej verjetnosti bo predvsem zastopal in se ukvarjal s problemi univerze, sre- 
dine, v kateri neposredno živi in deluje. Po mojem prepričanju je to tudi več 
ali manj normalno. Posebej še, če vzamemo specifičnosti, ki jih bo ta študent- 
poslan.ec imel. Mislim, da je to velik korak naprej in da smo prva država v 
Evropi, ki daje možnost, da bodo v skupščine voljeni tudi študentje. Vendar se 
istočasno zavedam rizika, ki ga prevzemamo. Mi nimamo izkušenj in tudi ne 
vemo, kako se bo ta stvar razvijala naprej, glede na rok študija,- ki traja 4 leta 
in mandata, ki traja prav tako 4 leta. Vendar je gotovo-, da se bo ta študent-po- 
slanec predvsem ukvarjal s problemi svoje sredine. Popolnoma razumem občino 
Vič-Rudnik, dajem kot primer, če se takega poslanca brani, saj je v njenem 
interesu, da dobi predvsem poslance, ki bodo zastopali neposredno občinsko 
problematiko. 

To je, tovariši, kruta realnost. Mi lahko sedaj govorimo ne vem s kako 
blestečimi besedami o nacionalnem interesu in tako naprej, vendar je tu do- 
ločen konflikt med vlogo in pomenom univerze ali visokih šol kot osrednjih in 
najvišjih znanstvenih, pedagoških in ne vem kakšnih institucij na eni strani in 
na drugi strani dejstvo, da morajo zdaj ljudje, ki bodo te institucije zastopali, 
kandidirali v okviru občinskih skupščin. 

Delno se strinjam s tistim, o čemer je prej govoril tovariš Vilfan. To sem 
prebral. Prepričan sem, da gre za zametek fleksibilne sestave skupščine, ki bo 
dejansko odgovarjala neposrednim potrebam, nalogam in interesom raznih druž- 
benih grupacij in slojev naše družbe. Tudi če ta amandma, ki sem ga postavil, 
ne bo sprejet, smatram za velik korak naprej dejstvo, da je ta razprava odprla 
vsa ta vprašanja, kar je tudi prispevek k delitvi bodočega resnično demokratič- 
nega funkcionalnega volilnega sistema, ki bo izhajal iz interesov nadaljnjih 
razvojev samoupravnih odnosov v naši družbi. 

Opozoril bi še na nekaj, o čemer je govoril tudi tovariš Vilfan in kar sem 
dejal tudi sam v razpravi na organizacijsko-političnem zboru in sicer, da se 
ne sme več v naši skupščini dogoditi, da bi čas visel nad nami in da bi pod 
tem vtisom sprejemali tako bistvene in tako važne zakonske predpise. Ne smemo 
več dovoliti, da ne bo časa za temeljito razpravo in analizo celotne problema- 
tike volilnega sistema. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ne želim zlorabiti prednost, ki jo imam 
kot predsedujoči, vendar bi rad rekel samo, da smo prav zato sprejeli ustavne 
spremembe, ker so bile do sedaj strukture tako slabe v zborih delovnih skup- 
nosti. 

Kdo še želi razpravljati? 
Tovariš Slavko Jakofčič želi besedo. 

Inž. Slavko Jakofčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Želim podpreti razpravo predsednika tovariša Vilfana, ker mislim, da so 
argumenti, ki jih je navedel tovariš Dolanc, zrastli več ali manj v pisarnah 
in pri ljudeh, ki ne poznajo razmer na terenu. 
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Se do nedavnega sem dolgo časa delal na občini Vič, kjer je mnogo univer- 
zitetnih ustanov in zato poznam njihovo razpoloženje. Prepričan sem, da ni 
nobene bojazni, da ne bi v okviru teh občin, kjer so te ustanove, prišli do 
močnejšega izraza vsi kandidati iz teh ustanov. Ne samo glede števila, kot je 
predvidel organizacijski zbor, marveč nasprotno še v večjem številu. Ze v dose- 
danji praksi, ko se je kandidiralo poslance, čeprav to ni bila obveznost, se je 
iskalo ljudi iz znanstvenih in tudi univerzitetnih institucij. Tako ima prav 
občina Vič poslanca v gospodarskem zboru, čeprav dela v znanstveni instituciji, 
ker so politični dejavniki v občini smatrali, da je treba odraziti tudi v gospo- 
darskem zboru znanost. Ker je imela občina to možnost, jo je v celoti izkoristila 
ter se ni ozko orientirala. Na terenu je razpoloženje pri političnih in drugih 
faktorjih takšno, da ni nobene bojazni, da se na politični platformi v okviru 
socialistične zveze dogovori, da so študentje in profesorji kandidirani in izvo- 
ljeni v večjem številu kot se skuša doseči zdaj formalno v republiško skupščino 
brez teh amandmajev. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Vladimir Zupančič želi besedo. 

Vladimir Zupančič: Tovariš . predsednik, tovarišice poslanke in 
tovariši poslanci. Mnenja sem, da ni potrebno, da v našem zboru ponovno raz- 
pravljamo o teh vprašanjih, razen kolikor je treba še navajati razloge, ki bodo 
argumentirali naše predloge glede na to, da prisostvuje naši seji komisija orga- 
nizacijskega zbora. 

Tovariš predsednik Vilfan je izredno dobro, čeprav morda preveč čustveno, 
interpretiral naša stališča, ki smo jih izrazili v naši razpravi. Tovariša Rihtar- 
šič in Dolanc nista povedala kaj takšnega, kar mi ne bi upoštevali v naši današ- 
nji razpravi o teh vprašanjih. Zato se mi zdi še toliko manj potrebno, da bi 
ponovno prihajali na tribuno in prepričevali tovariše, saj smo to zadevo že 
dovolj obdelali. Moram reči, da se ne strinjam samo načelno, ampak tudi v 
podrobnostih, o čemer sem že prej govoril. Mislim, da je bolje tako, kot je naš 
zbor že odločil. Globoko sem prepričan, da se naš upravni sistem bolj krepi 
po poti, o kateri smo govorili v našem zboru, kot pa po poti, o kateri so govorih 
v organizacijskem zboru. Ne glede na to velja poudariti, da je bila ta razprava 
tako v našem kot tudi v organizacijskem zboru zelo potrebna, še več, bila je 
zelo koristna ne samo glede tega parcialnega vprašanja, ki smo ga obravnavah, 
ampak tudi za naše odnose do študentov in do znanstvenih delavcev, za odnos 
skupščine do obeh teh faktorjev. Predlagam, če je seveda potrebno, da tudi mi 
izvolimo skupino treh, ki naj organizacij sko-političnemu zboru razloži naša 
stališča. Ce bi jih razložili argumentirano, sem prepričan, da bo tudi organiza- 
cij sko'-politični zbor sprejel stališča našega zbora. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Tovariš Zupančič je mne- 
nja, da je že čas, da to obravnavo sklenemo. Ce ni nobenega, ki bi še želel 
govoriti, lahko torej ugotovimo, če naš zbor vztraja pri stališčih, ki jih je sprejel 
v svojem prejšnjem glasovanju. Ali kdo meni, da je,treba spremeniti to sta- 
lišče? (Ne.) Ce ne, potem lahko ugotovim, da smo soglasno mnenja, da osta- 
nemo pri stališču, ki smo ga prej zavzeli. 

Sedaj prehajamo v fazo usklajevanja v obliki posebne komisije. Organiza- 
cij sko-politični zbor je določil tri svoje člane za tak postopek. Tudi mi moramo 
določiti tričlansko delegacijo. Ali bi se strinjali, -tovarišice in tovariši, da v to 
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delegacijo predlagam, tovariša Cesnika, tovariša Zupančiča in tovariša Mati- 
čiča? Njega predlagam zaradi tega, ker je bil predlagatelj takega amandmaja, 
ki pa ga je pozneje umaknil. Ce bi hotel tovariš Matičič to nalogo sprejeti, bi 
mu bil zelo hvaležen, seveda, če se vsi strinjate s predlagano delegacijo. Tova- 
riši in tovarišice, ali imate morda kakšen drug predlog? Tovariš Stane Dolanc 
želi besedo. 

Stane Dolanc: Ne vem, kakšna pooblastila imamo predstavniki orga- 
nizacij sko-političnega zbora. Od organizacij sko^političnega zbora nismo bili 
izvoljeni kot komisija za usklajevanje amandmajev, temveč smo bili določeni 
samo kot delegati, da na seji republiškega zbora pojasnimo stališče organizacij- 
sko-političnega zbora. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Tovariš Dolanc sprašuje, kakšna 
so njihova pooblastila, saj niso bili izvoljeni od njihovega zbora za usklajevanje, 
marveč samo kot poročevalci. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Dolanc, vendar vaš zbor še ni 
ponovno pretresal vprašanje potem, ko je prvikrat glasoval. Potem je treba 
najprej opraviti to fazo, ki smo jo mi že opravili. 

Ali imamo kake težave glede amandmaja Tatjane Lokovškove? Imate pred 
seboj ta dokument? Potem imate pod 2 še amandma poslanke Tatjane Lokov- 
šek, kjer gre v glavnem za spremembo v tem, koliko volivcev je potrebnih 
oziroma predstavljajo tak faktor, da lahko vplivajo na rezultate. Tovariš Jožko 
Štrukelj ima besedo. 

Jožko Štrukelj: Najprej bi rad rekel to, da izvršni svet lahko sprej- 
me amandmaje tovarišice poslanke Lokovškove k členu 46., 59., 1. in 2. odstavek, 
medtem ko se k 60. členu ne bi mogli strinjati. Prvi odstavek se nanaša na 
prejšnje člane in sieer »4 volivci«. Drugi odstavek je sprejet, medtem ko 60. člen 
ne morem sprejeti in sicer zato ne, ker se mi zdi, da je dikcija tega člena 
povsem v redu in tudi pravno mora tako biti kot je rečeno: »če je izpolnjen 
pogoj iz drugega odstavka prejšnjega člena, in če zbor volivcev z večino glasov 
odloči, da bo predlagal nove kandidate, nadaljuje svoje delo po naslednjem 
dnevnem redu.« Torej to je samo v primeru, če je zbor volivcev z večino glasov 
odločil in če je sklepčen. Lahko je tudi nesklepčen in potem se to nanaša na 
54. člen, ki govori, da je zbor volivcev, na katerem se obravnava predlog kan- 
didatov, ki jih je določila kandidacijska konferenca, lahko ne gledć na število 
prisotnih volivcev. Tudi mi vztrajamo pri besedilu drugega odstavka 60. člena, 
in sioer z dikcijo, kot je: »-če se zbor ne odloči z večino glasov, da bo predlagal 
nove kandidate, zaključi predsedujoči zbor in pošlje zapisnik o delu zbora 
občinski volilni komisiji.« Ne moremo torej sprejeti tega, kar je v amandmaju 
rečeno. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Zdaj pa še 39. člen. 

Jožko Štrukelj: 39. člen sprejemamo adekvatno k 56. členu, medtem 
ko 57. člen iz istih razlogov ne moremo sprejeti. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Vladimir Zupančič ima besedo. 
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Vladimir Zupančič: Tovariš predsednik:. V imenu predsednika za- 
konodaj no-pravne komisije in v svojem imenu prosim za kratek odmor, da bi 
se posvetovali o teh amandmajih organizacij sko-političnega zbora. Ne morem 
namreč prevzeti odgovornosti in tudi predsednik zakonodajno-pravne komisije 
ne, da bi sama odločala o tako pomembnih vprašanjih. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Upam, da bo mogoče v 20 minutah 
opraviti to nalogo. Kje je seja? (Soba 309.) Tovariš Cesnik želi besedo. 

Janko Cesnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ker bom obremenjen s sejo komisije in ker sem član te delegacije, ki naj bi 
organizacij sko-političnemu zboru povedala svoje mnenje oziroma stališče glede 
tega vprašanja in ker sem razumel, da je to komisija, ki naj v naslednji fazi 
usklajevanja sestavlja skupno komisijo s komisijo organizacijsko-političnega 
zbora, ne pa, da so to delegati, ki naj pojasnijo naše stališče na seji organiza- 
cij sko-političnega zbora, predlagam, da bi, če organizacijsko-politični zbor še 
razpravlja, pooblasti tovariša predsednika, da on razloži v zboru stališče našega 
zbora glede tega amandmaja. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Mi smo sklep sprejeli in mislim, da je 
v redu. Prekinjam sejo do 19. ure. 

(Seja je bila prekinjena ob 18.30 in se je nadaljevala ob 19. uri.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariši in tovarišice! Nadaljujemo s 
sejo. Prosim tovariša predsednika odbora, ali poročevalca odbora in zako- 
nodajno-pravne komisije za poročilo. Besedo ima tovariš Miroslav Kambič. 

Miroslav Kambič: Odbor za organizacijsko-politična vprašanja je 
na seji sklenil o amandmajih tovarišice Tatjane Lokovšek naslednje: 

46. člen zakona o volitvah poslancev sprejema, ravno tako 59. člen tako, 
kot ga je že prej sprejel predstavnik izvršnega sveta. Amandma k 60. členu 
tega zakona ne sprejema, ker smatra, da bi s tem odvzeli pravico zboru vo- 
livcev, da bi se odločil, ali sklepa, oziroma ali bo predlagal nove kandidate 
ali ne. Mislim, da bi mu s tem odvzeli to pravico in zaradi tega odbor tega 
amandmaja ni sprejel. 

K predlogu zakona o volitvah odbornikov občinskih skupščin je odbor 
sprejel amandma k 39. členu, ker je analogen k 46. .členu prejšnjega zakona. 
Prav tako sprejema 56. člen, zavrača pa 57. člen amandmaja k 57. členu ome- 
njenega zakona, ker je le-ta analogen tudi k 6. členu zakona o volitvah po- 
slancev. S tem bi imeli volivci pravico, da bi na zboru odločali o tem, ali bodo 
sklepali o novih kandidatih, oziroma podajali predloge ali ne. Mislim, da je s 
prešnjim členom že zadoščeno temu amandmaju. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Zeli zakonodajno-pravna komisija še kaj 
dopolniti? Besedo ima tovariš Pacek. 

Jože Pacek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Iz 
istih razlogov, kot jih je povedal predstavnik organizjacijsko-političnega zbora, 
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komisija tudi meni, da bi bilo nesmotrno sprejeti amandma k 60. členu, ki ga je 
predlagala poslanka tovarišica Lokovšek v organizacij sko-političnem zboru. 
Ce preberemo namreč nov tekst 60. člena, potem se le-ta glasi tako: 

»Ce je izpolnjen pogoj iz 2. odstavka prejšnjega člena, se pravi, če so 
sklepčni zbori volivcev, nadaljuje ta svoje delo po naslednjem dnevnem redu: 
1. predlaga kandidate in določi kandidate, se pravi, da v bistvu odpade možnost, 
da bi ste zbor volivcev zadovoljil s kandidati, ki jih predlaga kandidacijska kon- 
ferenca. Razen tega je potrebno opozoriti zaradi smotrnosti pri volitvah, da 
je tak predlog zakona, brez takšnega amandmaja, usklajen s kandidacijskim, 
oziroma volilnim postopkom, kakršen je predviden po zveznih predpisih za 
zvezne poslance. Če bi se odločili za tak amandma, potem bi nujno nastajale 
razlike in dvojni postopki, ki bi bili precej komplicirani. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ce nihče, 
potem lahko ugotovim, da republiški zbor ostaja pri stališču, ki ga je izrazil 
s svojim glasovanjem ob prvem obravnavanju tega zakona. Ali je kakšen ugo- 
vor proti taki ugotovitvi? (Ne.) Sedaj bi morali sporočiti organizacijsko-po- 
litičnemu zboru naše sklepe. 

Oprostite, opazil sem, da sem napačno formuliral svoj sklep, ker smo dva 
amandmaja tovarišice Lokovškove sprejeli. Menil sem namreč, da se zbor 
strinja s poročilom našega odbora in naše komisije in zato sem preskočil tisto 
sporno vprašanje, da ostajamo pri prejšnjem stališču. Tako torej odbijamo 
amandmaje, ki se nanašajo na poseben položaj visokošolskih zavodov in spre- 
jemamo amandmaje tovarišice Lokovšek k 46. in 59. členu v enem primeru 
in k 39. in 56. členu v drugem primeru. Odbijamo pa amandma k 60. in k 
57. členu. Mislim, da je torej takšno razpoloženje zbora glede na to, da nihče 
ni prosil besede. Ali se strinjate s tem? Sedaj gre za to, da to sporočimo orga- 
nizacij sko-političnemu zboru in da počakamo, da vidimo, če je kaj sprememb. 

Cene Matičič: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Misija naše komisije treh članov pri organizacij sko-političnem zboru 
je bila uspešna. Amandmaji k zakonu o volitvah poslancev k 18. členu, 19. členu 
in 54. členu so bili s strani organizacijsko-političnega zbora umaknjeni. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa, tovariš Matičič. Sedaj pro- 
sim našo delegacijo, da gre v organizacijsko-politični zbor in pojasni še situacijo 
v zveži z amandmaji tovarišice poslanke Tatjane Lokovšek. 

(Seja je bila prekinjena ob 19.15 in, se je nadaljevala ob 19.20.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Nadaljujemo s sejo. Obveščen sem, da je 
organizacijsko-politični zbor sprejel sedaj vse volilne zakone v istem besedilu, 
kot smo jih sprejeli mi. S tem so torej teksti usklajeni. 

Še preden bi sklenil obravnavo, bi opozoril na naslednjo stvar: od danes 
navzočih poslancev jih je 9 prosilo, da jih za jutri osvobodimo dolžnosti. Ve- 
čina med njimi so vezani namreč na razne sestanke v Beogradu. Danes je bilo 
25 odsotnih poslancev in če vzamemo še teh 9, ki se opravičujejo za jutri, smo 
na robu kvoruma. Zaradi tega prosim vse poslanke in poslance, ki ste navzoči 
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in ki se niste opravičili za jutri, da se zagotovo udeležite jutrišnje seje zaradi 
kvoruma. Hvala lepa za vaše sodelovanje. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Tovariš Kristan opozarja, da nismo 
glasovali o amandmajih tovarišice Lokovškove. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Kristan, mislim, da smo gla- 
sovali. Ugotovili smo, da zbor nima nobene pripombe in da smo soglasno spre- 
jeli poročilo našega odbora in naše komisije. Hvala lepa. 

(Seja je bila prekinjena ob 19.30 in se je nadaljevala 18. februarja 1969 
ob 9. uri.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši, v tem trenutku 
nas je 55, to se pravi, da še nimamo kvoruma, pričakujem pa, da bomo imeli 
kvorum, preden bomo prišli na samo sklepanje. Ker gre za nadaljevanje seje, 
ki je imela včeraj zelo velik kvorum, zaradi tega ne gre uporabiti pravila, da 
začnemo šele, ko imamo kvorum. 

Za današnji del seje so se opravičili naslednji tovariši in tovarišice: Franc 
Rutar, Ivan Franko, inž. Uršič, Jože Ingolič, Milan Sepetavc, Edo Brajnik, Ana- 
Marija Turk, Zdenka Jurančič, Ludvik Pušnik, Zora Tomič, Mirko Jamar, 
Andrej Marine, Janko Rudolf, Marija Pleteršek in Zvone Pelikan. 

Velik del opravičenih — kakor sem že včeraj rekel — je odsotnih zaradi 
udeležb na sejah v Beogradu, deloma so bolni oziroma drugače zadržani. Pred- 
postavljam, da se strinjamo s tem, da jih opravičimo. Ker ni prigovora, so 
tovariši oziroma tovarišice opravičeni. 

Tovarišice in tovariši, na včerajšnji seji so nam ostale tri točke — proble- 
matika inšpekcijskih služb', predlog za izdajo zakona o organizaciji inšpekcij- 
skih služb in poročilo in predlogi začasne komisije izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije za proučitev organizacije republiške uprave in volitve in ime- 
novanja. 

Prosim vas, da najprej obravnavamo vprašanje, ali vključimo ali ne, še 
dodatno točko', ki se je pojavila včeraj med našim obravnavanjem, to je predlog, 
da izdamo' odlok o ustanovitvi skupne komisije vseh zborov skupščine za spre- 
membe in dopolnitve našega poslovnika, v zvezi z ustavnimi spremembami. 
Sedaj imamo pravzaprav samo še slaba dva meseca do konca našega mandata 
in do tega, ko nova skupščina začenja z delom na novi osnovi. Zato je potrebno, 
da za ta prehod določene stvari v našem poslovniku uredimo. Pričakujem, da se 
s tem vsi strinjamo, in da vključimo še to točko v naš dnevni red. 

Ce ni nobenega prigovora, potem ugotavljam, da je ta točka vključena v 
dnevni red, s tem pa bo seveda avtomatično razširjena tudi naša zadnja točka, 
volitve in imenovanja z odlokom o izvolitvi oziroma imenovanju predsednika, 
podpredsednika, članov ter sekretarja skupne komisije vseh zborov za po- 
slovnik. 

Kolikor, tovariši in tovarišice, nimate pri sebi tega materiala, ki je bil vče- 
raj med sejo razdeljen, imate tu pri nas na razpolago še dodatne primerke teh 
dveh odlokov, pa si jih, prosim, vzemite. 

Preden gremo na samo obravnavanje, vas prosim še, da še dogovorimo, 
po kakšnem vrstnem redu bomo šli. Včeraj smo zaradi tega, da bi olajšali skupni 
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ekspoze na našem zboru in na organizacij sko-političnem zboru, sklenili, da bi 
najprej na skupni seji poslušali uvodni ekspoze k republiški upravi. Vprašam 
se, ali je ta odločitev najbolj smotrna, glede na to, da so predlagali odbori 
predlog sklepa, ki v dveh točkah, to je v 1. in 2. — tukaj bi zlasti tovariša Ho- 
čevarja prosil za sodelovanje — omenja inšpekcijske službe. Sklep o organi- 
zaciji republiške uprave omenja stališča o inšpekcijah. Zaradi tega se mi zdi, 
da bi bilo logično, da najprej obdelamo kompleks inšpekcij in da gremo šele 
potem na problem uprave. 

Ce ni nobenega ugovora, potem bi šli prvo na vprašanje inšpekcij, potem 
pa bi imeli problematiko inšpekcijskih služb, predlog za izdajo zakona o orga- 
nizaciji inšpekcijskih služb, potem poročilo in predloge začasne komisije, odlok 
o ustanovitvi skupne komisije in na koncu volitve in imenovanja. Ker ni no- 
benega ugovora sklepam, da se s takim vrstnim redom strinjate. 

Glede na to bomo takoj prešli na vprašanje inšpekcij. Za to 
točko ste prejeli: poročilo o obravnavi organizacije in delovanja inšpekcijskih 
služb v Sloveniji, potem gradivo »organizacija in delovanje inšpekcijskih služb 
v Sloveniji« kot povzetek raziskovalne naloge inštituta za javno upravo in de- 
lovna razmerja, nadalje razmišljanja o možnih rešitvah problemov inšpekcijskih 
služb tovariša Vavpetiča, ki ga pozdravljam kot gosta na naši obravnavi. 

Vse to gradivo sta obravnavala odbor za organizacijsko-politična vprašanja 
našega zbora in odbor za vprašanja javne uprave in splošne varnosti organi- 
zacij sko-političnega zbora in dala sta skupno pismeno poročilo. Celotno gra- 
divo je bilo poslano v smislu našega poslovnika izvršnemu svetu, ki je za 
svojega predstavnika določil tovariša dr. Franceta Hočevarja. Na sejo smo torej, 
kot sem že prej omenil, vabili predstavnika inštituta za javno upravo in delov- 
na razmerja, kakor tudi predstavnika pravnega sveta izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, ki pa se seje ni mogel udeležiti in se je opravičil. 

Uvodno obrazložitev k tej točki bo dal predsednik našega odbora tovariš 
Vladimir Zupančič. Prosim. 

Vladimir Zupančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Preteklo je 28 mesecev, odkar so si odbor za organizacijsko-politična vpra- 
šanja našega zbora in pristojni odbor organizacijsko-političnega zbora ter ko- 
misija za družbeno nadzorstvo Skupščine Socialistične republike Slovenije za- 
dali obsežne in zapletene naloge — proučevanje sedanjega stanja in priprav za 
izhodišča glede bodoče ureditve, položaja, organizacije in drugih vprašanj, ki 
zadevajo inšpekcijske službe v našem samoupravnem sistemu. Naloga je do- 
bila svoje mesto tudi v delovnem programu naše skupščine in tudi v idejno 
političnih smernicah Zveze komunistov Jugoslavije. Po prvih osnovnih ugo- 
tovitvah v občinah in republiki glede razmer na področju inšpekcijskih služb 
smo se odločili, da naj temeljito in na znanstveni podlagi obdela to materijo 
inštitut za javno upravo in delovna razmerja pri pravni fakulteti v Ljubljani. 

Inštitut je to nalogo sprejel in jo v mejah možnosti uspešno opravil. V 
obdelavi te naloge je inštitut ves čas tesno sodeloval z organizacij^ko-političnim 
odborom našega zbora, prav tako pa tudi z občinami, delovnimi organizacijami 
in drugimi institucijami. Celotno delo se je odvijalo v treh fazah in ob zaključ- 
ku vsake od teh smo gradivo, ki nam ga je pripravil inštitut, v odborih sproti 
obravnavali. Del gradiva pa smo sproti pošiljali tudi vsem drugim poslancem 
našega in organizacijsko-političnega zbora. V prvi fazi je bilo zbrano proučeno 
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in ocenjeno gradivo, ki je vsebovalo posnetke sedanjega stanja na področju 
inšpekcijskih služb ter njihove sedanje pravne ureditve. 

V drugi fazi smo ocenili mnenja delovnih organizacij o inšpekcijskih služ- 
bah in nekatere materiale, ki vsebujejo primerjalne podatke o ureditvi inšpek- 
cijskih služb v nekaterih zahodnih in vzhodnih evropskih državah. 

V tretji fazi pa je inštitut poleg nekaterih ugotovitev predložil tudi izho- 
dišča in mnenja glede bodoče vloge, položaja, organizacije, pristojnosti inšpek- 
cijskih služb v našem sistemu. 

Opravljeno delo in navedeno gradivo je nudilo dovolj solidno osnovo, da 
smo se v odborih odločili predlagati republiškemu in organizacij sko-politič- 
nemu zboru, da da gradivo v splošno javno razpravo. S tem gradivom smo 
predložili zboroma tudi predlog za izdajo zakona o inšpekcijskih službah, o ka- 
terih bomo danes odločali in ga dopolnjevali. 

Ko smo se odločali, da predložimo republiškemu zboru ta predlog za izdajo 
zakona, smo se dobro zavedali, da je materija dokaj občutljiva in pomanjkljiva 
in da so nekatera načela še povsem neizoblikovana. K predložitvi tega pred- 
loga nas je vodila misel, da je treba z razpravo začeti, ne pa več odlašati raču- 
najoč, da bosta zbora podprla večino predlaganih načel in dala še številne do- 
polnitve, da bomo s tem razčistili nekatera vprašanja. 

Z gotovostjo računam, da bo nekatere ugotovitve in predloge utemeljil v 
razpravi predstojnik inštituta akademik dr. Vavpetič, ki prisostvuje današnji 
seji in ker računam s tem, da ste gradivo proučili, ni potrebe, da bi vse ugo- 
tovitve in predloge ponavljal ali podrobneje utemeljeval. Zato se bom zadržal 
le pri nekaterih, po našem mnenju, najpomembnejših vprašanjih, pri čemer pa 
se ne nameravam izogniti nekaterim dilemam, ki so nastale v zvezi s predlogom. 
Ta vprašanja so: 

1. sedanje stanje na področju inšpekcijskih služb; 
2. zakaj predlagamo bodočo ureditev; 
3. nova organizacija inšpekcijskih služb; 
4. položaj inšpekcijskih služb, njihove pravice in dolžnosti; 
5. razmerja inšpekcij do drugih upravnih organov; 
6. razmerja inšpekcij do predstavniških organov; 
7. inšpekcije in strokovne službe zunaj upravnih organov; 
8. inšpekcije in javnost; 
9. kdaj inšpekcija in kdaj upravno nadzorstvo; 

10. kadrovska vprašanja in 
11. finančna vprašanja in še nekatera druga vprašanja. 

Iz gradiva, ki ste ga dobili in iz osebnega poznavanja stanja ste lahko vsaj 
približno spoznali razmere, ki obstojajo na področju inšpekcijskih služb. 

Kdor se je vsaj malo poglobil v to problematiko, sem prepričan, da s 
takšnim stanjem inšpekcije ne more biti zadovoljen, zlasti še, ker s tem niso 
zadovoljni tudi občani. V pretdklem in tudi v sedanjem času so bile izrečene 
številne kritike na nedelovanje inšpekcijskih služb. Naj vas spomnim le na 
lanske dogodke v Jugoslaviji, katerim so najprej sledile smernice Zveze ko- 
munistov, nato pa številni politični in oblastni ukrepi, ki so imeli daljnosežni 
sistemski pomen, v nekaterih primerih pa so imeli kampanjski značaj. O teh 
dogodkih in ukrepih smo govorili tudi v našem domu. Očitno je, da so takim 
pojavom bili med drugim vzrok tudi ne dovolj izdelan in neopredeljen položaj 
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upravnih organov, posebno še inšpekcijskih služb. V splošni progresivni težnji 
za čim hitrejšem zmanjševanju vloge države v našem družbenem življenju smo 
na nekaterih področjih zaostajali za splošnim razvojem. 

Tako je, po našem mnenju, še vedno državnih posegov preveč na tistih 
področjih, kjer niso potrebni, kot na primer na področju gospodarstva, premalo 
pa tam, kjer bi bili potrebni, kot na primer na področju inšpekcijskih služb. V 
programu Zveze komunistov Jugoslavije iz leta 1965 je glede upravnih in dr- 
žavnih organov med drugim rečeno: »Brez vrste določenih kontrolnih in var- 
stvenih funkcij državne uprave je danes nemogoče zamisliti si normalen način 
življenja družbe in neoviran razvoj našega političnega in ekonomskega sistema. 
Pri izvrševanju teh svojih funkcij morajo razpolagati državni upravni organi 
s polno avtoriteto in z ustrezno z zakonom določeno samostojnostjo pri izva- 
janju potrebnih regulatornih ukrepov, kot tudi v boju zoper kršitve zako- 
nitosti.« 

Očitno je torej, da je v naši samoupravni družbi organizirano nadzorstvo 
potrebno. Natančneje je treba določiti, v kateri smeri naj se to nadzorstvo raz- 
vija in kakšne organizacijske oblike, ter pristojnosti inšpekcijskih služb so v 
samoupravni družbi najbolj ustrezne in dopustne. Ni mogoče zanikati tega, da 
se interesi družbe in posameznikov v merilu federacije, republike in občine v 
konkretnih situacijah lahko na številne različne načine rešujejo in včasih tudi 
prek organiziranega nadzorstva med seboj usklajujejo. Dosedanja različna 
pravna ureditev inšpekcijskih služb ovira učinkovitost njihovega delovanja. 
Posebnost raznih strokovnih področij pa terja, da je treba v okviru skupnih 
temeljnih načel ohraniti samostojnost pri organiziranju posameznih vrst inšpek- 
cijskih služb. Zato sodim, da je potreben enoten zakon, na katerem bodo te- 
meljile vse inšpekcije. Ti temelji naj izhajajo iz stvarnega bistva inšpekcijske 
službe, da je na določenem področju potrebna strokovno organizirana inšpekcija. 
Poleg tega pa naj zakon daje obvezen, okvir za ureditev inšpekcije na posamez- 
nem področju. Ta zakon naj bi urejal tudi nekatera splošna vprašanja, ki jih 
konkretneje urejajo posamezni zakoni za določeno vrsto inšpekcije. Gre torej 
za to, da v tem, da tako rečem, temeljnem zakonu o inšpekcijah rešimo vsa 
tista vprašanja, ki so skupna za vse inšpekcije, specifična vprašanja za po- 
samezne vrste inšpekcij pa bi na podlagi tega urejali posamezni zakoni. 

Organizacija sedaj številnih inšpekcij ni zadovoljiva. Poleg že omenjenih 
slabosti so inšpekcije neučinkovite zlasti še zaradi tega, ker so nesamostojne, ker 
inšpekcijsko delo opravljajo tudi organizacije izven državnih organov, ker so 
podvržene raznim vplivom, ker niso urejeni odnosi in oblike sodelovanja med 
inšpekcijo in upravnimi organi in drugimi strokovnimi organi v okviru držav- 
nih organov, ki imajo oblastveno pravico, zlasti v upravnem postopku, pred 
sodišči, in sodnikom za prekrške, in ker niso urejeni odnosi med inšpekcijami 
in tistimi organi, ki obravnavajo posamezna gradiva ter opozarjajo na ugotov- 
ljene nepravilnosti in tako dalje. 

Pri urejevanju družbenega in upravnega reda in pri usklajevanju vsebine 
dela v treh razmerjih morajo sodelovati številne institucije, ker imajo različno 
opredeljene naloge. To so občinski, republiški in zvezni upravni organi, milica 
in podobne strokovne organizacije, sodni organi, javna tožilstva, javna pravo- 
branilstva ter organi in funkcionarji v delovnih organizacijah in drugih insti- 
tucijah, pristojni za različne oblike nadzorstva. 

Vse navedene organizacije in organi naj sodelujejo pri uresničevanju kon- 
trole. Drugi krog nadzorstvenih organov sestavljajo inšpekcijske službe, ki bi 
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morale biti temu primerno organizirane. Naslednji krog organov nadzorstva 
predstavljajo samoupravni organi v skupščinah in v delovnih organizacijah, ki 
naj zagotovijo, da ne bodo inšpekcijske službe neka posebna administrativna 
institucija, temveč, da je vgrajena v celotni družbeni organizem. Zato mora 
biti inšpekcija povezana s skupščinskimi in drugimi organi družbenopolitičnih 
skupnosti, vključno s krajevnimi skupnostmi, zbori volivcev in podobnimi druž- 
benimi organizmi, ki so povezani z občani. V ta krog spadajo tudi politične 
organizacije. 

Iz tega lahko sklepamo, da je inšpekcijska služba samo ena izmed de^ 
javnosti, ki zagotavlja skladnost med idejnimi temelji in realno vsebino druž- 
benih odnosov. Druga ugotovitev pa je, da morajo biti naloge posameznih or- 
ganizacij, ki sodelujejo pri nadzorstvu in s posameznimi inšpekcijami, konkreti- 
zirane, da ne bo prihajalo do konfliktov med temi organi-v škodo funkcije nad- 
zorstva. Pri tem je pomembno tudi to, da načelo decentralizacije smotrno uve- 
ljavimo in ni nujno, da se prav vsaka dejavnost, ki jo opravljajo* državni organi, 
začenja na najvišji stopnji v državnem organizmu. Organizacijo inšpekcijske 
službe je treba obravnavati s stališča splošnih družbenih koristi, ne pa s sta- 
lišča urejevanja strokovnih, znanstvenih, kulturnih in drugih vprašanj. Takšno 
delo lahko opravljajo le organi, ki so glede posameznih strokovnih dejavnosti 
neprizadeti. Tore j so za inšpekcijo primerne le take organizacije, ki se ukvar- 
jajo s splošnimi vprašanji, ki imajo' značaj državnega organa. Smo proti temu, 
da se inšpekcijske naloge prenašajo na razne delovne organizacije, ki poslujejo 
po načelih dohodka. 

Sedež inšpekcijske službe je lahko v okviru lokalnih organov ali pa pri 
republiških organih, ki lahko posegajo v opravila teh lokalnih organov. Pri 
tem je bilo postavljeno zelo pomembno vprašanje ali je prav, da obstojajo v 
občinah inšpekcijske službe. Doslej so se pri teh pojavile številne pomanjklji- 
vosti, ki so povzročile kompromisno ureditev tako, da so se oblikovale inšpekcije 
za območje več občin kot oblika medobčinskega sodelovanja. Če menimo, da 
sodi med bistvene ukrepe, ki naj zagotovijo učinkovitost inšpekcijske službe, 
tudi organizacije, potem nam je potrebna takšna organizacija, ki bi. omogočala 
čim večjo nepristranost in samostojnost, potem lahko ugotovimo, da sedanja 
organizacija občinskih inšpekcijskih služb tega, vsaj ne v vseh primerih, ne 
zagotavlja. 

Upoštevati pa je treba tudi načelo enotnega obravnavanja občanov in de- 
lovnih organizacij na celotnem območju, ki tvori nacionalno celoto in pa 
dejstvo, da se lahko uveljavijo določene metode dela in postopki le v čimbolj 
enotni organizaciji. To bo možno doseči s tako organizacijo inšpekcije, ki bi 
obsegala območje' celotne republike. Tako organizirana inšpekcijska služba bi 
lahko imela tudi bolj smotrne odnose s strokovnimi in raziskovalnimi organi- 
zacijami in strokovnjaki, bolj urejeno financiranje, s čimer bi dosegli ustrez- 
nejšo kadrovsko zasedbo. To seveda ne pomeni, da občine ne bi smele tudi 
same ustanavljati inšpekcij za tista področja, kjer so posebno zainteresirane, 
kot na primer komunalno inšpekcijo ipd. 

Zagotoviti je treba takšno organizacijo inšpekcije, ki bo omogočala so- 
delovanje med posameznimi inšpekcijami, med katerimi je tako sodelovanje 
potrebno in v tistih primerih, kjer je učinkovitost inšpekcije odvisna od takš- 
nega sodelovanja. Zato mislimo, da bi naj obstojala v republiki osrednja orga- 
nizacija posameznih inšpekcijskih služb, ki naj bi imele skupni koordinacijski 
organ, ki bi se ukvarjal z določenimi vprašanji. 
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Po predlogu o organizaciji inšpekcijskih služb bi bil osrednji organ v re- 
publiki. Za reševanje splošnih upravnih nalog bi bili na prvi stopnji pristojni 
občinski upravni organi. Zagotoviti bo treba intenzivne odnose med temi organi. 
Potrebno bi bilo uveljaviti intervencijsko vlogo inšpekcij v upravnem postopku, 
pri čemer naj dobe inšpekcijski organi vse pravice, ki gredo strankam v uprav- 
nem postopku. 

Odnosi med inšpekcijskimi službami in ostalimi državnimi organi so do- 
sedaj jasneje določeni kot do splošnih upravnih organov. 

Vendar bi bilo treba v vseh postopkih, v katerih nastopajo inšpekcijske 
službe nasproti državnim organom, kot na primer s sodišči, zagotoviti tem 
vlogo in položaj pravnega intervenienta. 

Menimo, da sedanja organizacija, v kateri so inšpekcije v sestavu temeljnih 
upravnih organov, ne more zagotoviti inšpekcijam potrebne samostojnosti. Od- 
nosi med inšpekcijami in med strokovnimi ter raziskovalnimi organizacijami 
so dokaj razviti. Zato bi bilo treba določiti minimalne pogoje glede znanja in 
opremljenosti inšpektorjev, obenem pa bi bilo treba zagotoviti inšpekcijam to- 
liko finančnih sredstev, da bi se lahko posluževale uslug strokovnih in razisko- 
valnih organizacij. Pri tem je pomembno, da se inšpekcije o strokovnih vpra- 
šanjih medsebojno obveščajo in opravljajo skupne strokovne preglede. Zato 
bi bil potreben pravilnik o stalnih odnosih med inšpekcijskimi organi in 
raziskovalnimi organizacijami, pri čemer pa morajo te biti strokovni svetovalec 
in raziskovalni organ za potrebe inšpekcijske službe, ne pa da te institucije 
same opravljalo inšpekcijo, kot to danes v nekaterih primerih delajo. 

Birokratizem čestokrat očitamo na račun inšpekcijskih služb, vendar pa 
menim, da so očitki dostikrat neutemeljeni. Obstoje možnosti, da se z orga- 
nizacijskimi ukrepi to onemogoči. Taki ukrepi so, na primer, omejitev pravic, 
da inšpektorji sami ugotavljajo dejansko stanje in da odločajo o začasnih 
ukrepih, ah da programe dela inšpekcijskih služb podvržemo presoji družbeno- 
političnih organov. Poleg tega menimo, da morajo biti inšpekcijski organi tesno 
povezani z drugimi organi in organizacijami, ki so dolžne signalizirati nepra- 
vilnosti. Nadalje bi bilo koristno, če bi k imenovanju inšpektorjev dajale so- 
glasje občinske skupščine, delo inšpekcij pa naj bo podvrženo kritiki javnosti. 
Inšpekcijski organi bi bili dolžni obveščati vse prizadete in tudi javnost: o ka- 
terih vprašanjih teče postopek in kakšni so njegovi končni rezultati. 

Inšpektorji naj bi bili, kot že rečeno, stranka v upravnem postopku, ki teče 
na podlagi predloga oziroma poročila inšpektorja, v določeni zadevi. Prav tako 
naj bi bilo inšpektorjem omogočeno, da intervenirajo v vseh drugih postopkih, 
kar bi terjalo spremembe nekaterih predpisov. 

Probleme financiranja inšpekcijskih služb lahko razdelimo v dva dela: 
prvi se nanašajo na financiranje določenih vrst inšpekcijskih služb, drugi pa na 
sistem osebnih dohodkov. Ta vprašanja smo doslej dokaj zanemarjali. Menim, 
da bi morali biti dohodki za posamezne vrste inšpekcijskih služb oblikovani iz 
raznih virov. Poleg sredstev republiškega proračuna naj bi bil vir dohodkov 
plačane kazni, ki jih izrekajo inšpektorji. Ti dohodki naj bi se uporabljali samo 
za kritje inšpekcijskih materialnih izdatkov v zvezi z analizami in drugimi 
strokovnimi posegi. Nadaljnji vir dohodkov bi lahko bile plačane takse za 
preglede, za izdana potrdila, mnenja in podobnih dokumentov, pri čemer bi 
bilo treba stroške tarifirati. Plačevanje teh stroškov ne bi smelo imeti oblike 
kazni. Nadaljnji vir dohodka bi bila lahko plačila za stroške raznih laborato- 
rijskih pregledov, ki bi jih plačevale druge organizacije ali posamezniki. In- 
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špekcije vsekakor ne bi smele biti organizirane tako, da bi zavirali iniciativo 
delavcev v operativnih delovnih organizacijah in da ti ne bi upali prevzemati 
podjetniškega rizika v poslovnem in gospodarskem smislu. To velja tudi za 
področja, kjer bodo opravljali nadzorstvo splošni upravni organi. Zato bi morali 
v skladu z zakonom o organizaciji in delovanju inšpekcijskih služb točno 
ugotoviti primere in okoliščine, ki narekujejo ustanovitev inšpekcijske službe. 
Ti primeri in okoliščine pa naj bi bili za vsako posamezno inšpekcijsko službo 
še natančneje določeni v zakonu o posamezni vrsti inšpekcije. 

Nevarnosti za hipertrofijo inšpekcijskih služb ne bo, ker bi o ustanovitvi 
inšpekcijskih služb odločali najvišji republiški organi, predvsem republiška 
skupščina. Kljub temu pa menim, da je treba v zakonu navesti predvsem 
nekatere materialne znake, ki nam narekujejo ustanovitev inšpekcijskih služb. 
Te smo našteli v predlogu za izdajo zakona in jih zato ne bom posebej in po- 
novno navajal. V gradivu ste lahko ugotovili celo vrsto pripomb, da sedanjo 
neurejeno pravno stanje zavira delo inšpekcijskih služb. Te ovire bo mogoče 
odstraniti šele potem, ko bomo urejali inšpekcijske službe na posameznih pod- 
ročjih. Pri tem nam bo lahko mnogo pomagala že na novo organizirana inšpek- 
cijska služba sama. Navedel sem le nekaj vprašanj, ki nekoliko bolj osvet- 
ljujejo predlog za izdajo zakona, ki smo vam ga predložili. Seveda pa pri tem 
nisem mogel zajeti vseh vprašanj. V dosedanjih razpravah v skupščinskih te- 
lesih pa tudi s strani predstavnikov upravnih organov posameznih občin so 
bile že dane nekatere pripombe na vsebino predloga za izdajo zakona. Nekateri 
v celoti podpirajo vsa predložena načela, drugi le posamezna, nekateri pa 
ničesar. 

Pomisleki, ki so bili izraženi, so predvsem naslednji: 
1. ali predlog, da bi bile inšpekcijske službe organizirane na ravni re- 

publike, ne pomeni preglobokega posega v naš komunalni sistem in temu 
sistemu odvzema tisto vsebino, ki mu jo določa ustava; 

2. ali je vse to, kar predlagamo, v skladu z obstoječo zvezno zakonodajo; 
3. čemu predlagamo, da naj bi inšpektor v upravnem postopku dobil po- 

ložaj stranke glede na to, da je položaj priče močnejši kot pa je položaj stranke; 
4. ali ne omejujemo preveč pristojnost inšpektorjev s tem, ko trdimo, da 

naj ne opravljajo samostojno korektivnih akcij; 
5. ali predlog o ustanovitvi posebnega koordinacijskega telesa pri izvršnem 

svetu ne pomeni zoževanja upravne in izvršne oblasti in ali ne bi bilo bolje, 
da bi ustanovili enoten upravni organ, ki bi združeval vse inšpekcijske službe 
in še nekatera druga vprašanja? 

Mislim, da je prav, da te pomisleke vsestransko pretehtamo, že zdaj pa 
lahko rečem, da taka organizacija ne bi rušila komunalnega sistema. Predlog 
ni v nasprotju z ustavo. Seveda pa gre pri tem za važno politično odločitev, 
ki jo bo opravil naš zbor. Kot ste lahko videli iz obrazložitve, bo vpliv občin 
na delo inšpektorjev zelo močan. Gre za nekaj podobnega, kot velja to za 
nekatere organe v obstoječem družbeno-političnem sistemu, kot npr. pri organih 
za notranje zadeve, sodnike za prekrške in podobno,, saj bodo inšpekcije ven- 
darle ostale v občinah. Možne pa so seveda.tudi drugačne rešitve, kot jih pred- 
videva zakon o spremembi zakona o prosvetno-pedagoški službi, kot je orga- 
nizirana davčna služba in tako dalje. 

Rad bi poudaril še en razlog, ki govori za enotno organizacijo inšpekcijskih 
služb, ne da omenim racionalnost, ki je pri tem tudi zelo pomembna. Sedanja 
razmejitev stvarne pristojnosti je izredno problematična, kar zlasti velja za 
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inšpekcijo dela. Na primer, občinski inšpektor za delo lahko nadzira samo obrtne 
delovne organizacije, čeprav imajo te tudi do 500 zaposlenih, in proizvajajo s 
kompliciranimi stroji. Republiški inšpektor za delo, na primer, pa mora kontro- 
lirati industrijska tekstilna podjetja s 30 zaposlenimi, ki delajo z zelo eno- 
stavnimi tekstilnimi stroji. Podobno je na področju elektroenergetske inšpek- 
cije, kjer temelji razmejitev stavne pristojnosti med republiškim in občinskim 
inšpektorjem na določeni montaži strojev in opreme. 

Glede skladnosti predloga z zvezno zakonodajo moram ugotoviti, da pred- 
log res ni skladen z zveznim zakonom, toda hkrati moram povedati tudi to, 
da smo z organi federacije veliko sodelovali in da tudi v zveznih organih pri- 
pravljajo spremembe, ki gredo v smeri naših predlogov. V bližnjem času bo 
tudi zvezna skupščina razpravljala o predlogu za izdajo zakona o inšpekcijskih 
službah. Verjetno bo zvezna skupščina prej sprejela predlog zakona, kot bo to 
storila republiška skupščina, sicer ne bomo mogli sprejemati tega zakona. 

Glede predloga, da naj bi imel inšpektor položaj stranke v upravnem po- 
stopku, ne gre za to, ali bo njegov položaj močnejši ali šibkejši v tem postopku, 
ampak mi želimo s tem doseči, da bo inšpektor dolžan sodelovati v zadevi od 
ugotovitve dejanja pa do izdaje odločbe. S tem mu torej naložimo večje ob- 
veznosti. Gre torej za podobni položaj kot je položaj pravnega intervenieta. 

Omejevanje pravic inšpektorja pri izvajanju kolektivnih akcij ne pomeni, 
da ne bi smel izvajati izredno pomembnih ukrepov, toda ti ukrepi so začasni 
in menimo, da nihče v našem sistemu ne sme biti v isti'osebi tožnik in sodnik. 
Vsak ukrep mora biti podvržen naknadni presoji ali v takem ali drugačnem 
postopku. 

Že prej sem omenil, da bo potrebno v zakonu precizirati vse pravice in 
dolžnosti inšpektorjev tako glede vstopa v prostor, mandatnega kaznovanja in 
tako dalje. 

Glede organizacijskega vrha inšpekcij pa moram reči, da so bila v odborih 
republiškega zbora in organizacij sko-političnega zbora kot tudi v občinah iz- 
ražena mišljenja, da naj bi bile vse inšpekcije v okviru enega samostojnega 
upravnega organa z ustrezno notranjo delitvijo dela in z ustrezno povezanostjo 
s splošnimi lokalnimi organi. Zato je treba tudi o tem stališču danes ali kasneje 
sprejeti odločitev. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Prepričan Sem, da vsebuje predlog, ki smo 
vam ga predložili, nekaj načel, ki jih boste vsi sprejeli in ki jih podpirajo tudi 
občine. Za tista stališča, ki niso dovolj razčiščena, pa jih bomo še proučevali 
naprej in jih ponovno predložili zboru v obravnavo, ko bo pripravljen osnutek 
zakona. Prav tako menim, da bodo potrebne še nadaljnje in popolnejše konzul- 
tacije s predstavniki občin v drugi fazi postopka. Osnutek zakona pa bo treba 
pripraviti v variantah, da se bomo lažje odločali. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Ugotavljam, da smo tekom 
razprave dosegli potrebni kvorum in da smo sklepčni, vendar prosim vse tova- 
rišice in tovariše in tudi naše redke goste, da vztrajajo do konca, da ne bi 
v teku same seje bih spet v istem položaju, kot smo bili na koncu zadnje seje. 
Druga stvar, ki sem jo hotel omeniti, pa je v tem, da je tovariš Zupančič povezal 
v svojem razlaganju problematiko inšpekcijskih služb in predlog zakona. To 
sem omenil zato, da poudarim, da ne bi hotel ovirati poslancev, ki bi se hoteli 
v obravnavi dotakniti tudi že predloga za izdajo zakona. Zaradi tega bom svoja 
uvodna izvajanja dopolnil še s tem, da vam povem, da je dal predlog za izdajo 
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zakona odbor za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora skupaj 
z odborom za vprašanja javne uprave in splošne varnosti organizacij sko-poli- 
tičnega zbora. Predlog je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija, ki 
je dala pismeno poročilo. Tudi to gradivo je bilo poslano izvršnemu svetu. 

Kolikor torej udeleženci v obravnavi čutijo potrebo, ni treba, da se ome- 
jujejo samo na eno ali drugo vprašanje, ampak lahko obravnavajo eno in drugo 
vprašanje. S to ugotovitvijo o proceduri, s katero upam, da se strinjate, na- 
daljujemo obravnavo in predvsem prosim tovariša akademika Vlada Vavpetiča, 
da dopolni izvajanja tovariša Zupančiča kot šef inštituta, ki je izdelal materiale, 
na osnovi katerih sedaj razpravljamo. Prosim! 

Dr. Vlado Vavpetič: Spoštovani tovariš predsednik, spoštovani zbor! 
Predvsem se tovarišu predsedniku lepo zahvaljujem, da mi je dal besedo pri 
vprašanju, ki je gotovo med najbolj pomembnimi, ki jih je treba rešiti, če ho- 
čemo doseči, da bodo naš družbeni red in idejni koncept naše družbene in 
pravne, ureditve prišli do čimbolj popolnega izraza v dejanskih družbenih raz- 
merjih. To je bistvo, cilj, smoter, ki smo ga hoteli doseči v študiju in v pri- 
pravi vseh teh predlogov, mnenj in stališč, ki izhajajo iz razprav in razmišljanj 
o bistvu inšpekcijskih služb. 

Celotno gradivo je torej takšno, da presega področje, ki naj obravnava 
inšpekcijske službe. Vendar to je naravnost zaradi tega, ker so inšpekcijske 
službe samo del družbenega nadzorstva. Poskušali smo upravni nadzor vklju- 
čiti oziroma obravnavati tako, kot ustreza načelom, ki jih mora imeti družbeno 
nadzorstvo v naši ureditvi. 

Tovariš Zupančič je izčrpno razložil načela, ki jih izraža naš predlog. 
Mislim, da ne bo odveč, če morda nekatere stvari še podčrtamo, glede na to, 
da smo se s tem vprašanjem v resnici poskušali ukvarjati čimbolj temeljito. 
Predvsem gre za metodološko vprašanje, kako in na kakšen način naj bi ob- 
ravnavali to problematiko, ki bi bil sprejemljiv za vas poslance, da bi lahko 
v kratkem času proučili celotno študijo, ki pa obsega nad 900 strani in ima 
dokumentacijskega gradiva več tisoč strani. Ko smo začeli iskati rešitve, smo 
ugotovili, da je odprtih nad 150 vprašanj, ki jih je treba rešiti, če hočemo, 
da bi sploh prišli do nekega pametnega in sprejemljivega predloga, ki bi bil 
sprejemljiv za razpravo o inšpekcijskih službah. Mislim, da je povsem umestno, 
da po poslovniku republiške skupščine razpravljamo o tej temi v prvi fazi le 
o temeljnih načelih, ki naj vplivajo na to, da bi pri nas uveljavljen sistem 
prišel čimbolj do izraza. 

Zaradi tega mislim, da moramo danes v resnici ločiti temeljna vprašanja 
od številnih vprašanj, ki jih lahko rešimo v okviru temeljnih načel na ta ali 
na drugi način. Predvsem mislim, da bi z razpravo o podrobnostih danes lahko 
samo zamršili obravnavo, ker ni mogoče, da bi vsa podrobna vprašanja že 
danes rešili. Zato mislim, da mora v nadaljnji razpravi pri posameznih načelih 
priti do izraza zlasti približna elasciteta, da se posamezna vprašanja rešijo čim 
hitreje ali pa da se predlagajo rešitve v variantah, zato ker je več vprašanj, ki 
jih je mogoče rešiti na ta ali na drugi način, od katerih najbrž nobeden ne 
bi bil v nasprotju s samim sistemom in bi imel vsak teh predlogov svoje pred- 
nosti. 

Ko smo poskušali dati predloge za rešitev nekaterih temeljnih vprašanj, 
smo izhajali predvsem iz sedanjega stanja, ki je, in to si moramo povedati zelo' 
jasno, da je morda področje inšpekcijskih služb eno najbolj neurejenih pod- 
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ročij v našem družbenem sistemu. Številne inšpekcijske službe so le na videz 
ustanovljene. Vse to, kar navajam, ni samo moja trditev, ampak so trditve 
tistih, ki smo jih anketirali, predvsem same inšpekcijske službe, občinske in 
republiške in tudi občinske skupščine. 

Mislim, da je v naših dosedanjih ugotovitvah prišlo do izraza stališče, da 
se inšpekcija ukvarja z malimi vprašanji, ne pa s tistimi, ki so bolj pomembna. 

Prav tako ne smemo mimo ugotovitve, da je eden izmed vzrokov za neučin- 
kovito inšpekcijsko delo na številnih mestih izrazito podani najrazličnejši pri- 
tiski, katerim so podvrženi inšpekcijski organi. Ta vprašanja so prišla v gra- 
divu tako izrazito do veljave, da smo morali ta vprašanja obravnavati kot naj- 
bolj tehtna. Na drugi strani ni nepomembno, da ima med vzroki za neučinko- 
vitost inšpekcijskih služb veliko vlogo vprašanje njihovega financiranja ozi- 
roma povsem nezadostnega sredstva, s katerimi razpolagajo inšpekcijske službe. 
Podobnega pomena je vprašanje nezadostne izobraženosti inšpektorjev. Vse te 
okoliščine narekujejo, da se raziskujejo tudi možnosti za bolj učinkovite re- 
šitve inšpekcijskih služb in da se predvsem iz izhodišča teh vprašanj poskuša 
najti rešitve. V zmedi stališč in mnenj o inšpekcijskih službah smo morali 
celo raziskati, kakšno je pravzaprav mesto inšpekcijske službe. Morali smo 
poiskati utemeljitve, ki zagovarjajo, da je inšpekcija potrebna, dokler država 
obstoja in mora biti v rokah javne uprave, predvsem državnih organov. Pri 
tem gre za državno funkcijo oziroma za vprašanja uveljavljanja in skrb za 
uresničevanje zakonitosti, ki je predvsem naloga državnih organov, torej uprav- 
nih, sodnih in seveda predvsem tudi najvišjih predstavniških organov. 

To stališče moramo poudariti zaradi tega, ker se pojavljajo številna mne- 
nja, da naj inšpekcijo opravljajo razne izven državne organizacije, celo go- 
spodarske organizacije ali pa organizacije, ki naj najtesneje sodelujejo z gospo- 
darskimi organizacijami. Zaradi tega je treba jasno opredeliti to funkcijo, ki 
je in dokler bo obstajala država, dana državnim organom, ki morajo skrbeti za 
čimbolj dosledno uresničevanje veljavnega družbenega in pravnega reda in to 
tudi z oblastvenimi sredstvi. Mislim, da je to poglavitni razlog. Poleg tega 
izhajajo iz našega sistema nekatere situacije, ki omogočajo, da bi lahko inšpek- 
cijsko službo opravljale same delovne organizacije, oziroma delovne organiza- 
cije, ki so v najtesnejši zvezi z gospodarskimi organizacijami. Pa čeprav gre za 
veterinarske postaje, ki sicer ne opravljalo vseh operativnih opravil, s katerimi 
se veterina ukvarja, vendar pa so te postaje v najtesnejši zvezi s temi delov- 
nimi organizacijami in tudi same delujejo po načelu dohodka. Gre za vprašanje 
kompatibilnosti in ne kompatibilnosti njihovega nastopanja, njihove funkcije 
v družbi s funkcijo, ki jo naj imajo inšpekcije. Vprašanje je, ali ne bi na do- 
ločenem področju, določeni ne državni organizaciji dali na ta način monopol 
s tem, da na določenem področju skrbi za uresničevanje zakonov. Nastane 
vprašanje, ali ne bi tukaj lahko prišlo še do večjih pritiskov, kot so se po- 
javljali do danes. Vidimo, da pritiski, do katerih prihaja v družbenem življe- 
nju, so zelo nevarni in izrazito vplivajo na neučinkovitost inšpekcijskih služb. 

Mislimo, da je treba obdržati rešitev, da ohranimo funkcijo varovanja za- 
konitosti pri državnih organih zlasti zaradi tega, ker bi v primeru, ko ne bi 
bila inšpekcija izključno v rokah državnih organov, to je upravnih, sodnih in 
seveda tudi skupščinskih organov, bila prepuščena skrb za zakonitost raznim 
izven državnim organom. Mislim, da je v tem primeru, ko gre za tako pomemb- 
no vprašanje, treba ohraniti neko določeno doslednost o tem, komu gre dolo- 
čena vrsta družbene funkcije. 
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Kot že rečeno, nastaja vprašanje monopola, sicer tudi glede izvajanja do- 
ločenega opravila ali določene vrste opravil, ki naj bi bil v rokah nedržavnih 
organov. Tako mislimo, da je treba najprej ugotoviti, da gre tukaj faktično 
za državno funkcijo in obenem za funkcijo javne uprave, ki mora skrbeti 
predvsem za zavarovanje splošnih družbenih koristi in zakonitosti, se pravi 
javnih koristi. 

Zdi se, da gre za drugo vprašanje, da inšpekcije kot državni organi nikdar 
ne bodo mogle učinkovito sodelovati, če ne bodo tesno sodelovale s tistimi 
strokovnimi organizacijami, ki imajo potrebne laboratorije, ljudi in ki razpo- 
lagajo z znanjem o potrebnih strokovnih postopkih zato, da lahko posamezna 
sporna vprašanja, ne samo enostavna, temveč tudi temeljna vprašanja, čimbolj 
temeljito raziščejo1. Mislim, da je ta pomanjkljivost sodelovanja inšpekcijskih 
služb z raznimi higienskimi in drugimi zavodi, ki se ukvarjajo z zdravstvenim 
varstvom in z zavodi na drugih področjih, tisto vprašanje, ki ni rešeno in ki 
ga moramo rešiti tako, da bo obvezno sodelovanje inšpekcijskih služb s temi 
strokovnimi organizacijami pravno urejeno in. bo na ta način oblikovana prav- 
na institucija. 

Drugo vprašanje, ki se je pojavilo ,v dosedanjih razpravah v organih 
skupščine, je vprašanje, kako organizirati delo inšpekcije, da bi ne bil kršen 
naš veljavni pravni sistem in ureditev našega mehanizma, ki skrbi za naloge, 
med katere spadajo tudi inšpekcijske službe. Izhajali smo s stališča, da mo- 
rajo biti inšpekcijske službe organizirane kot čimbolj samostojne službe, s 
tisto notranjo strukturo, ki ustreza temu, da bo inšpekcija sposobna opravljati 
naloge čimbolj dosledno in čimbolj učinkovito. Nismo torej na tem stališču, 
da bi inšpekcijske službe lahko delovale, če nimajo niti možnosti, da same pro- 
gramirajo svoje delo, če nimajo lastnih finančnih sredstev, če nimajo lastnih 
delavcev, ki bi delali v teh organizacijah pa čeprav so to samo upravni delavci. 
Ta vprašanja so danes na žalost urejena na način, ki bistveno zavira inšpek- 
cijske službe. Stojimo na stališču, da je treba dati organizaciji tako velikega 
pomena, kakor je inšpekcijska služba, oziroma njenim funkcijam ustrezno 
samostojnost, obenem pa je treba to in vsako podobno organizacijo čim tesneje 
povezati z vsemi tistimi organizacijami, ki po svoji naravi stvari morajo sode- 
lovati pri takšnih opravilih, kot so nadzorstvo nad zakonitostjo. Menim, da 
mora biti institucija za analiziranje funkcionalnih odnosov med vsemi zain- 
teresiranimi organizacijami z nalogo sodelovanja pri varovanju zakonitosti 
čimbolj tesno in čimbolj pravno veljavno izoblikovana. To sodelovanje ne sme 
biti prepuščeno samo dobri volji tistih, ki naj imajo nalogo sodelovati, temveč 
mora povzročiti takšno predvideno sodelovanje obveznost za tiste, ki morajo 
biti objekti tega sodelovanja. 

Tretje odprto vprašanje, katerega rešitev predlagamo z ureditvijo inšpek- 
cijskih služb, ali tak sistem ne zavira in ne nasprotuje sedanji ureditvi komu- 
nalnega sistema. Mislimo, da so mnogi očitki, ki se pojavljajo proti sedanji 
ureditvi naših komunalnih organov, teoretično in praktično v marsičem ure- 
jeni, vendar je treba to vprašanje posebej preštudirati. Stojimo na stališču, da 
pri urejevanju inšpekcijskih služb ni umestno in ni potrebe, da bi vprašanje 
komunalnih organov s tem povezovali. S tem v zvezi bi takoj prešel na vpra- 
šanje, ki je danes zelo aktualno, o republiških in občinskih inšpekcijah itd., 
ki postavlja, da more biti inšpekcija občinska in samo izjemoma republiška. 
Po našem predlogu je ta terminologija odveč. Stojimo na tem stališču, da mora 
inšpekcija na določenem strokovnem področju delovati na celotnem teritoriju 
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republike in s tem v vsem organizmu, ki danes obstaja za reševanje javnih 
vprašanj v naši republiki. 

Organizacija tega organizma mora biti takšna, da ne bo v nasprotju z 
našim družbenim sistemom, na drugi strani pa da bo ustrezala potrebam, ki 
jih ima oziroma bo imela inšpekcijska služba. 

Verjetno bodo morali na območju vseh občin delovati operativni inšpek- 
cijski organi, ki bodo lahko delali, tako kot do sedaj, samo na območju ene 
občine, ali za območje več občin, ali pa bodo lahko delali morda v določenem 
primeru na območju celotne republike in bodo v tem primeru z republiškimi 
organi tesneje povezani, čeprav bodo ta področja bolj redka. Stojimo na tem 
stališču, da je mesto operativne inšpekcijske službe v lokalnih enotah, kar 
seveda ne ovira, da bi ti operativni inšpekcijski organi ne imeli svojega uprav- 
nega organizacijskega vrha, oziroma upravnega vodstva za nadzorstvo v repu- 
bliki. Drugo vprašanje je, kakšna naj bo rešitev, ki bo poskušala dati v repu- 
bliki upravno-organizacijski vrh za inšpekcije in vrh za upravno nadzorstvo nad 
delom inšpekcijskih služb in da bo ta rešitev ustrezna komunalnemu sistemu. 
Operativne inšpekcijske službe ostanejo v načelu za območje občin in so samo v 
določenih primerih možna odstopanja, ki so dosedaj kar številna v obliki med- 
občinskih inšpekcijsikh služb, da delujejo na območju več občin. Mislim, da 
nima smisla vztrajati pri tem, kar se danes dogaja, da številne občine dajejo 
naloge inšpekcijskih služb strokovnim referentom zato, ker je opravil inšpek- 
cijskih služb premalo in zaradi tega, ker strokovni referenti tudi nimajo kaj 
posebnega drugega dela, da ne bi mogli opravljati inšpekcijske službe. To je 
gotovo nezdrav pojav. Nezdravo je tudi vztrajati pri inšpekcijskih službah, 
če inšpekcijske službe prepuščajo inšpekcijska opravila določeni delovni orga- 
nizaciji in za to delovno organizacijo pa opravlja inšpekcijska opravila inšpek- 
tor občine. Te stvari so seveda možne samo v primerih, če obstaja hipertrofija 
inšpekcijskih služb ali pa naloge inšpekcijskih služb niso pravilno razumljene. 
Stojimo na stališču, in to je eno bistvenih stališč, da so inšpekcijske službe 
potrebne tam, kjer je potrebno posebno strokovno znanje za zelo učinkovito 
opravljanje inšpekcijskih nalog. Tam, kjer ni potrebna posebna strokovna 
izobrazba, mislim na izobrazbo določenih strokovnih področij, kot so trgovina, 
veterina, medicina, gradbeništvo, kot je urbanizem, kjer ni potrebno posebno 
znanje zato, da spoznamo bistvo določenega vprašanja, tam seveda inšpekcijska 
služba ni potrebna in postaja nadzorstvo nad zakonitostjo1, kot ena bistvenih 
nalog, splošnemu upravnemu organu. Ta splošni upravni organ ne razpolaga 
s tistimi posebnimi znanji, s katerimi mora razpolagati tisti, ki opravlja inšpek- 
cijske naloge. 

Gre še za drugo vprašanje, ali v resnici organizacija inšpekcijskih služb, 
kot si jo zamišljamo, nasprotuje komunalnemu sistemu. Rad bi opozoril na 
to, kar menim, da je bistveno, da mora odločanje o vseh javnih vprašanjih 
po našem sistemu ostati v rokah predvsem lokalnih, to je občinskih upravnih 
organov. Samo v tistih primerih, kjer je to izrecno določeno, kjer narava dela 
to zahteva, je po našem sedanjem komunalnem sistemu možno, da je odlo- 
čanje, se pravi, oblastveno ukrepanje glede posameznega spornega vprašanja 
v rokah tudi republiških organov. Ugotavljam, da naše razmišljanje oziroma 
naš predlog glede tega načela nima namena prav ničesar spremeniti. Stojimo 
na tem stališču, da z zakonom o inšpekcijah ni mogoče reševati vprašanja, kdo 
naj ima pravico glede oblastvenega odločanja o določenih javnih vprašanjih; in 
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da z delom inšpekcijskih služb ni združljivo oblastveno odločanje in da je 
oblastveno odločanje, kolikor je to potrebno, treba omejiti pri inšpekcijskih 
organih na tiste nujne ukrepe, da ne bi inšpekcijsko delo bilo brezpredmetno, 
če bi ti obenem ne uporabili začasnega ali varstvenega ukrepa, ki onemogoči 
nadaljevanje nevarnega nastopanja. To so predvsem začasni varstveni ukrepi. 
Vse ostalo odločanje mora ostati pri tistih organih, ki so za to po sedanjem 
veljavnem sistemu za to pristojni. To pomeni, da ostanejo družbeni sistem in 
mehanizem ter funkcionalni odnosi, ki so uveljavljeni v sedanji pozitivni za- 
konodaji, nespremenjeni. Inšpekcijskim organom pripada samo opazovanje, 
ugotavljanje, predlaganje in izdajanje začasnih ukrepov, kar samo še izpopol- 
njuje čimbolj učinkovito odločanje, nikakor pa ne posega v samo oblastveno 
ukrepanje. Zaradi tega mislim, da izgubi precej na teži tudi tisti pomislek, da 
je naš predlog v nasprotju z zveznimi zakoni. Menim, da je po naši zamisli 
mogoče zadostiti vsem tistim zahtevam, ki jih postavlja še veljavna zvezna 
zakonodaja v odnosu do lokalnih, pa tudi republiških organov glede organi- 
zacije nadzorstva nad zakonitostjo. 

Edino tam, kjer je izrecno določeno-, da mora biti inšpekcijska služba 
organizirana v vsaki občini, je seveda treba skrbeti za to, da bo tudi po bodoči 
ureditvi operativni inšpekcijski organ na tistem področju dejansko v rokah 
občine. Verjetno boste podvomili in rekli, da s tem še ni v celoti zadevi zado- 
ščeno, ker morajo občina in občinski organi imeti primerno vplivno vlogo na 
delo inšpekcijskih organov. Mislim, da tudi glede tega nihče ne more in ne 
želi vzeti tistega legalnega vpliva, ki naj obstaja v zvezi z občinskimi organi. 
Mislim, da nihče noče kratiti tega, kar je legalno. To, kar hočemo onemogočiti, 
je izvajanje določenih pritiskov, ki so običajno obenem tudi ilegalni. Izvajanje 
pritiskov naj bo onemogočeno in bo nekje izvedeno na ta način, da imajo> 
upravno vodstvo glede določenih finančnih in personalnih vprašanj in nadzor- 
stva nad delom inšpekcij in da bodo organizacijski ukrepi v rokah organov 
inšpekcije, ki so na ravni občine; To pa seveda ne pomeni, da ne bi občine imele 
možnosti predlagati za imenovanje ali za zamenjavo določenega inšpektorja, če 
je to iz zakonitih razlogov upravičeno in da vplivajo tudi drugače, saj pred- 
videvamo, da morajo inšpektorji poročati o svojem delu občinskim organom. 
Hočemo samo to, da se vsi ti odnosi med občino in med inšpekcijskimi organi 
institucionalizirajo in omejijo na legalne vplive in da obenem ohranijo inšpek- 
cijski organi tisto nujno potrebno samostojnost, brez katere se danes zavira 
učinkovito in uspešno delo inšpekcijskih organov. 

Naslednja pomanjkljivost je vprašanje institucionalizirane povezanosti 
vseh tistih, ki imajo nalogo, da po naravi stvari skrbijo, oziroma sodelujejo 
pri skrbi za to, da zakonitost, ki izraža naše idejne "koncepte, priha ja do izraza 
tudi v dejanskih družbenih razmerjih. Mislimo, da tu predvsem zanemarjamo 
nekatere funkcije, ki so žive nekje po svetu in so bile tudi že pri nas uveljav- 
ljene, in ki ne samo zmorejo pač pa dejansko tudi doprinašajo znaten delež 
k učinkovitosti inšpekcijske službe. Poglejte, ah morda ne vzbujajo začudenje 
tako pomembna vprašanja, kot so črne gradnje. Dejansko inšpekcijski in odlo- 
čujoči organi tako pozno zvedo za te primere, namesto da bi zvedeli za te 
primere od vsega začetka, zvedo šele kasneje, ko je gradnja že tako' daleč, 
da pomeni rušenje nekega objekta sorazmerno težko operacijo. Mnogo je takš- 
nih nerešenih vprašanj, ki so izrazito prišle do izraza na tem področju. Danes 
ljudje delajo praktično mnoge stvari, ker vedo-, da jih ne bo nobeden ugotovil. 
Mislimo, da so to tisti problemi, ki bi morali biti zapaženi od vsega začetka in 
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ki dejansko povzročajo posebno pestrost v vsebini dejanskih družbenih raz- 
merjih. 

Rad bi opozoril na to, da so že poznali v stari Jugoslaviji in da poznajo 
tudi v drugih deželah te organe, ki samo opazujejo in ki ničesar sami ne 
ukrepajo, temveč signalizirajo pristojnim organ6m, kaj se godi na terenu. 
Pristojni organi naj se nanje obračajo glede podatkov oziroma poizvedb. Mislim, 
da je teh organov veliko premalo, oziroma da njihovo delo ni učinkovito. Ne 
mislim dajati nekih priporočil glede na ureditev v Sovjetski zvezi in v neka- 
terih državah ljudske demokracije, kjer je to obveščanje hipertrofirano ozi- 
roma, kjer to signaliziranje posega že v bistvene elemente za vsak čimbolj 
samostojni razvoj, pri katerem ima človekova osebnost posebno vlogo. Takšno 
poseganje namreč zavira človekovo iniciativo, prevzemanje osebne odgovornosti 
in tako dalje. Mislim na primere najbolj konservativne zahodne države na 
primer Francijo, Anglijo, Združene države Amerike, kjer povsod delujejo ti 
organi kot silno pomembni signalizatorji raznih nepravilnosti. Naj vas opozo- 
rim na fukcijo policije, raznih straž, čuvajev in tako dalje. Mi imamo polno 
drugih možnosti, ne takšnih odioznih kot je recimo funkcija policije, ki se 
ukvarja s tem vprašanjem. Mi imamo demokratične možnosti in smo nekatere 
navedli, ki so silno pomembne za sam notranji nadzor v delovnih organizacijah. 
Nadalje je pri tem silno pomemba funkcija krajevnih skupnosti, zborov voliv- 
cev, sindikatov. Posamezne delovne organizacije smatrajo, da niso zainteresi- 
rane in da niso kompetentne niti se zanimajo za to, kaj druge delovne orga- 
nizacij e delajo. 

To so pomembne stvari, ki bi jim bilo treba dati določen poudarek in bi 
bilo treba te funkcije čimbolj uveljaviti. Pri tem moram seveda reči, da je 
najbrž tudi funkcija milice, ki je omejena samo na prometne prekrške, taksna, 
da bi lahko v marsičem, vendar s popolnoma omejeno nalogo samo opazovanja 
in sporočanja nepravilnosti pristojnim inšpekcijam ali upravnim organom, pri- 
pomogla k pravilni ureditvi. 

Ce govorim še o nadaljnjih funkcionalnih odnosih, menim, da je silno 
važen funkcionalni odnos med inšpekcijskimi organi, izvršilnimi upravnimi 
organi, in s sodnimi in drugimi organi, ki imajo nalogo oblastvenega odločanja. 
Iz sedanjih ugotovitev oziroma iz sedanjega stanja se vidi, da so ti odnosi zelo 
pomanjkljivi. Namreč, vsi inšpektorji ugotavljajo, da njihove akcije niso učin- 
kovite, zaradi tega, ker odločbe tistih, ki odločajo, niso primerne in pravočasne, 
včasih pa sploh do njih ne pride, ali pa so dane na način, ki seveda popolnoma 
zanemarja pravo bistvo tega vprašanja. V tem niso bile deležne inšpekcije 
dosedaj nobene pomoči. Mi stojimo na stališču, da inšpekcijsko ugotavljanje ni 
samo sebi namen, temveč ima ta cilj, da se v celotnem postopku, ki ga je 
treba izvesti v posameznih primerih, doseže zakonitost. Če mi ta cilj vključimo 
v naloge inšpekcijskih organov, potem je popolnoma naravno, da morajo in- 
špekcijski organi imeti v upravnih postopkih funkcijo stranke. Glede tega je 
bil izražen pomislek, češ da to inšpektor še v veliko večji meri doseže s tem, 
da nastopa kot priča. Prosim, ne pozabimo, pričo odločujoči organ pokliče ali 
pa ne pokliče, ali jo zaslišuje in če jo zaslišuje, je vprašanje, kako jo zasliši. 
Inšpektor kot stranka pa ni odvisen od odločujočega organa in naj ima svojo 
funkcijo stranke, kot je po zakonu določeno. Zakon o upravnem postopku, si 
upam trditi, da je eden najbolj modernih zakonov na svetu, in nam svet daje 
to priznanje. 
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Vprašam se, zakaj ne bi to funkcijo, ki jo ima vsak zainteresirani organ 
v postopku — in inšpektor je nedvomno pravno interesi.ran organ,. — inšpektor 
imel to funkcijo v postopku, kjer se obravnavajo njegove ugotovitve in se o 
teh ugotovitvah odloča, ko ima možnost, da vpliva na čas, v katerem mora 
biti odločba izdana oziroma v roku, ki ga predpisuje zakon o upravnem, po- 
stopku. Poleg tega lahko nastopa v postopku samem in. če zahteva odločbo, 
potem ima pravico presoditi o vsebini odločbe. Mislim, da je eden od bistvenih 
elementov našega sistema, da je vsaka oblastvena odločba podvržena kritiki 
predvsem tiste osebe, ki je sposobna, stvari kritizirati, ki ima. zato potrebno 
znanje in ki ima zato potrebne podatke itd. Na drugi strani je bilo izraženo 
mnenje, da je v sodnem postopku nepotrebno, da ima inšpektor , vlogo stran- 
skega intervenienta. Rad bi opozoril na.to,.kar vem. iz svoje prakse in sem se 
tudi informiral, kako to sedaj deluje, da javni tož;ilec ponavadi sploh ni pri- 
soten pri manjših vprašanjih. Prav tako ne nastopa javni tožilec pri sodniku 
za prekrške in tudi pri občinskem sodišču. Javni tožilec v manjših stvareh zelo 
redko nastopa. Gotovo ni interes, da bi se hipertrofirala vloga tistega, ki za- 
stopa javni interes. Določitev vloge stranskega intervenienta ima ta smisel, 
da,tedaj, kadar smatra za potrebno in ko funkcija javnega tožilca ni izvedena, 
tako kot je treba, ima to možnost, da vstopi v takem primeru v akcijo. Mislim 
pa, da bo redek primer, kakor je tudi redek primer v praksi, da bi pravni 
intervenient nastopil tedaj, kadar nastopa, bodisi tožilec ali pa pravobranilec. 
Mislim, da se nam ni treba bati te hipertrofije, varovanja javnega interesa. 
Na žalost funkcija varovanja javnega interesa pri nas ni izvedena tako dosledno, 
kot bi morda bilo prav, da pride do ravnotežja med varovanjem javnega inte- 
resa in interesa prizadetih, pri čemer še zdaleč ne mislim, da je v vseh primerih 
interes prizadetih državljanov takšen, kot bi moral biti. 

Mislim pa, da je treba institucionalizirati varovanje javnega interesa in 
varovanje interesa prizadetih legalizirati, in da vse tiste stvari, ki se dogajajo 
izven te sfere, zmanjšamo na najmanjšo mero. 

Mislim, da sem se preveč zadržal na teh vprašanjih, če bodo še kakšna 
dodatna vprašanja, bom zelo rad odgovoril tovarišem poslancem. 

Naj pojasnim samo še eno vprašanje, to je vprašanje koordinacijskega 
organa. Stojimo na stališču, da se je dosedaj izkazala za neučinkovito taka 
organizacija inšpekcijskih služb, ki združuje inšpekcijske službe v enem organu. 
Področja, na katerih morajo obstojati inšpekcijske službe, so tako specifična, 
da zahtevajo tudi specifično organizacijo. Zato združevanje teh specifičnih 
organizacij ne more imeti pravega učinka in koristi. Stojimo trdno na stališču, 
da se naj inšpekcije organizirajo po strokah, ki zahtevajo čisto svojevrstne 
organizacijske ukrepe. V okvir tako organizirane inšpekcijske službe po strokah 
bo prišlo se do> težkih problemov zaradi tega, ker posamezne stroke niso 
homogene, temveč so sestavljene iz raznih panog, ki zahtevajo različna znanja 
in organizacijo. Čim stojimo na tem stališču, da je treba inšpekcijo organizirati 
po posameznih strokovnih področjih, potem se bo nujno pojavilo vprašanje, 
kaj storiti s tistimi službami in s tistimi nalogami, ki so vsem inšpekcijam 
skupne. Menimo, da take skupne tehnično-upravne službe in eventualno tudi 
pravne službe itd. obstajajo. Bistveno vprašanje pa je v tem, da gre pri vseh 
inšpekcijskih službah za določeno odločanje o političnih vprašanjih in da bi 
morala biti politika inšpekcijskega dela na vseh strokovnih področjih v poli- 
tičnemu delu čimbolj enovita in enotna. Ker smo dali poudarek na reševanju 
političnih vprašanj, smo bili mnenja, da bi naj deloval ta koordinacijski organ, 
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za katerega menimo, da je potreben, v povezavi z izvršnim svetom. Rad bi 
omenil, da nas je morda navedlo na to, da je izvršni svet organiziral nekatere 
službe, ki nimajo same z izvršnim svetom neposrednega opravka, kot je recimo 
služba za organizacijo, metod in tehniko dela v upravi. Ta služba je organizi- 
rana pri izvršnem svetu. Glede tega imam določene pomisleke, ne zaradi tega, 
ker je ta služba organizirana pri izvršnem svetu, temveč zato, ker se bojim, da 
inšpekcijska služba izven upravnega organa, kjer je treba to opravljati in kjer 
gre za enak organski značaj, ne more biti kaj posebno učinkovita. 

Ni bistveno, da bi moral koordinacijski organ obstajati v okviru izvršnega 
sveta, bistveno pa je, da je ta koordinacijski organ potreben in najbrž bi 
lahko zelo učinkovito delal, če bi bil v okviru kateregakoli upravnega orga- 
nizma, dokler je upravni organizem tako dosledno ločen od izvršilnega organiz- 
ma, kakor je to sedaj. V tej zvezi mislim, da tu ni dileme in da je to ena od 
variant, ki bi lahko prišle do izraza. 

Prosim, da o vprašanju koordinacijskega organa razmislite in odločite 
zlasti s stališča potrebe po tem koordinacijskem organu, ne pa s stališča, ah 
naj bo ta organ v okviru izvršnega sveta ali v okviru uprave. 

Končno bi vas dovolil opozoriti samo še na to, da obstaja velika nevarnost, 
če bi poskušali inšpekcijske službe na posameznih področjih reševati, ne da 
bi imeli rešena skupna temeljna načela, ki morajo priti do izraza pri vseh 
inšpekcijskih službah. Ta načela bodo najbrž v resnici zelo splošna in okvirna, 
toda so izrazito potrebna že zaradi tega, ker obstajajo tendence, zlasti pri tistih 
inšpekcijskih organih, ki se jim mudi z ureditvijo, da bi se uveljavila nekatera 
načela, ki bi bila v nasprotju s temeljnimi spoznanji o ureditvi vsebine sistema, 
ki naj velja tudi za inšpekcijske službe. 

Ce bi pa poskušali, še preden je izdan zakon, organizirati posamezne in- 
špekcijske službe v tem okviru, ki iz študije izhaja, potem bo seveda to delo 
veliko težje, ker bo imelo brez zakonskega okvira določeno stališče veliko večjo 
veljavo, kot ga bo imelo lahko, če bo stvar z zakonom dosledno urejena. 

Spoštovani tovariš predsednik, spoštovani zbor. Najlepše se vam zahva- 
ljujem, da ste me poslušali in upam, da bo morda kakšna misel, ki sem jo 
izrekel v korist vašemu razmišljanju in odločanju. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Odrejam polurni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.30 in se je nadaljevala ob 11. uri.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši. Nadaljujemo z 
obravnavo in prosim tovariša Bogdana Šnabla, da vzame besedo. 

Bogdan Snabl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Ko razpravljamo o problematiki inšpekcijskih služb ter s tem v zvezi tudi 
o predlogu za izdajo zakona o organizaciji teh služb v Sloveniji, dovolite, da 
na kratko povem nekaj mnenj, ki obstajajo na terenu v neposredni praksi, to 
je tam, kjer te službe delujejo. Razlogi za izdajo tega zakona so brez dvoma 
več ali manj prepričljivi in je predlog za organiziranje bolj enotne organiza- 
cije inšpekcijskih služb vsega upoštevanja vreden. Moti pa dejstvo, da pri 
prikazovanju določenih pomanjkljivosti, v delovanju inšpekcijskih služb pre- 
več posplošujemo posamezne izjemne pojave in subjektiviziramo objektivne 
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razmere, ki pogojujejo sedanje neurejeno stanje. V gradivu se pogostokrat 
omenja nesamostojnost inšpektorjev in vpliv raznih organov nanje. 

Taka ugotovitev pa je povsem pavšalna in tudi neopravičena. Te in take 
očitke bi bilo potrebno konkretizirati. Prikazati bi bilo treba število nesamo- 
stojnih inšpektorjev in njihov delež v skupnem številu ter številu vplivov 
lokalnih in drugih faktorjev na izvedbo določenega števila inšpekcijskih ukre- 
pov. Obstoja mnenje, da bi operirali le z nekaj procenti in da bi morale sedanje 
take posplošene ugotovitve izginiti iz gradiva. Pri urejanju zadevne proble- 
matike pa bi opozoril tudi na milenja, da se pripravi, preden bi se lotili kakrš- 
nihkoli bistvenih sprememb v organizaciji in funkciji inšpekcijskih služb, 
popolnejša analiza sedanjega stanja, vključujoč vanjo tudi vsa dosedanja pri- 
zadevanja pristojnih republiških, pa tudi zveznih organov v smeri konsolidacije 
inšpekcijskih dejavnosti. Šele ko bomo razpolagali s tako analizo ter realnimi 
podatki o vseh objektivnih in subjektivnih vplivov ter vzrokih sedanjega 
stanja, se bomo lahko lotili radikalne rešitve te problematike. Kakršni koli 
drugačni ali nepremišljeni ukrepi bodo neutemeljeno porušili sedanji, v praksi 
zgrajeni inšpekcijski sistem in uvedli ponovno eksperimentiranje. 

V dokaz takim, na hitro roko sprejetim predpisom naj navedem sedanje 
razmere na področju inšpekcije dela. Z republiškim zakonom o varstvu pri delu 
bi bila večina pristojnosti prenesena na republiški inšpektorat dela, ker s tem 
povzroča na terenu vrzel, ki se očitno odraža v naraščanju števila delovnih 
nesreč in skoraj popolnim prenehanju kontakta med organizacijami in inšpek- 
cijskim organom. Take razmere vodijo slej ko prej v likvidacijo inšpekcije, 
namesto v njeno organizacijsko in funkcionalno utrditev. 

Glede neke učinkovitosti, ki se, kakor je v materialih navedno, kaže na 
posameznih inšpekcijskih področjih pa prevladuje mnenje, da le-ta ni odraz 
sedanjega inšpekcijskega sistema, pač pa jo pogojujejo predvsem objektivne 
razmere, ki pa se jih želi v teh materialih subjektivizirati. Rešitve teh objek- 
tivnih problemov, ki jih gradivo sploh ne obravnava, se niti ne poskušajo 
prikazati. Večina delovnih in drugih organizacij bi bila danes pripravljena 
izpolniti še tako zahtevne določbe inšpektorjev, če bi jim bila istočasno z od- 
ločbo tudi nakazana potrebna finančna sredstva. V pomanjkanju finančnih 
sredstev postanejo še tako renomirane inšpekcije iz kateregakoli nivoja ne- 
učinkovite. Zahteve inšpekcijskih služb se tedaj lahko gibljejo le v okviru 
ekonomskih zmogljivosti nadzorovanih organizacij. Seveda ne velja taka ugo- 
tovitev za razne manjše ugotovljene pomanjkljivosti, katerih odprava ne terja 
večjih izdatkov in tudi ne posebnih strokovnjakov za njihovo ugotovitev. 

Republika doslej tudi še ni izdala nobenega predpisa o organizaciji občin- 
ske uprave. Zato očitek o sedanji neenotni organizaciji občinskih služb spričo 
tega, da za njihovo bonificiranje ni bilo storjeno ničesar, ni utemeljen. Če 
bi tak organizacijski predpis zajemal tudi obveznost občin, da morajo usta- 
noviti za vsa področja ustrezne občinske službe, bi verjetno imeli danes le še 
izjemne primere, ko kakšno od predvidenih delovnih mest inšpektorjev ne bi 
bilo zasedeno oziroma vsaj pokrito z delavcem drugega sorodnega poklica. 

V materialih pa je tudi ugotovljeno, da za posamezne inšpekcijske službe 
niti še niso izdani ustrezni organizacijski predpisi, kot tudi, da še nimamo 
raznih drugih materialnih predpisov. Ali ne bi tedaj sodilo izpolniti najprej te 
vrzeli in šele nato razmisliti o sprejemu nekega inšpekcijskega kodeksa. Sicer 
pa bi s takim splošnim zakonom kot ga imajo v mislih posamezni avtorji v tem 
gradivu, prihranili ne le na papirju, ker bi poenotili posamezne zakonske tekste, 
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sicer pa bi kljub temu še vedno imeli za posamezna inšpekcijska področja 
posebne zakone. Vprašanje je torej, če je v tem jedru problem. 

Glede na navedeno mislim, da bo potrebno še enkrat in to temeljiteje pro- 
učiti problematiko posebno pa predlog za organizacijo inšpekcijskih služb, na 
kar bi šele pristopili k popolnejši organizacijski in funkcionalni ureditvi te 
službe. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Cene Matičič. 

Cene Matičič: Spošovani tovariš predsednik, cenjene tovarišice in 
tovariši poslanci. S potrebno pozornostjo sem prebral obširno gradivo, ki smo 
ga prejeli v zvezi s problematiko inšpekcijskih služb, ki jo danes obravnavamo. 
Z zadovoljstvom ugotavljam, da so me predložena poročila obeh odborov našega 
zbora, zlasti pa razmišljanja, ki jih je v pismeni obliki predložil akademik 
dr. Vlado Vavpetič, povzetek iz raziskovalne naloge o organizaciji in delovanju 
inšpekcijskih služb v SR Sloveniji, ki so ga pripravili sodelavci inštituta za 
javno upravo in delovna razmerja pravne fakultete univerze v Ljubljani, utrdila 
v spoznanju, kako velike pomembnosti je smotrna, racionalna in enotna ure- 
ditev inšpekcijskih služb. Mislim, da nikakor ne gre prezreti zelo spodbudnega 
dejstva, ki bi ga kazalo upoštevati v vseh podobnih dolgoročnih akcijah in 
pripravah v tem visokem domu. V mislih imam namreč tesno sodelovanje 
med znanostjo in prakso, ki se je vsaj v tem primeru do današnje stopnje 
zelo posrečeno in obetajoče odvijala. S temi uvodnimi besedami se obračam 
od splošnega in posebnega k posamičnemu in konkretnemu, to pa je na položaj, 
pristojnost, pomembnost, enotnost in federalno samostojnost ene od oblik fi- 
nančnega nadzorstva, ki se uresničuje prek službe družbenega knjigovodstva. 

Tovariši poslanci se verjetno še spominjajo, da sem se dotaknil kompleksa 
teh vprašanj tako v enem od poslanskih vprašanj, kot tudi v interpelaciji na 
55. zasedanju republiškega zbora dne 12. marca 1968. Čeprav se ni na tem 
področju v tem času praktično vzeto nič spremenilo in izboljšalo, me vendarle 
veseli, da se je oblikovalo mišljenje, da je treba dati tej pomembni in odgo- 
vorni službi drugačno veljavo in pomembnost. Sicer nas pa o tem prepričujejo 
tudi drugi dogodki, ki so v nemajhni meri že večkrat vznemirili slovensko in 
tudi jugoslovansko javnost. 

Najprej nekaj besed o obsegu in vsebini kontrolne funkcije, ki jo služba 
družbenega knjigovodstva (v nadaljnjem besedilu SDK) lahko opravlja. Po 
zakonu ima SDK pravico do kontrole zakonitosti glede ustvarjanja in uporabe 
družbenih sredstev. Vendar ne smemo prezreti, da ima to delo službe le obe- 
ležje ugotavljanja, spremljanja oziroma kontrole še storjenih dejanj vseh 
subjektov, ki upravljajo z družbeno, torej ne s svojo lastnino, in dolžnost pri- 
javljanja kaznivih dejanj in prestopkov, kar pomeni, da je delo njenih organov 
le »post festum« značaja ali po domače »zvonenje po toči«. Pri tem je tudi ta 
»post festum« močno omejen. SDK ni pristojna, da opravi revizijo celotnega 
poslovanja delovne organizacije. SDK nima pravice kontrolirati delitev do- 
hodka, obseg izdatkov, ki se štejejo kot materialni stroški, nima pravice pre- 
verjati podatke in kontrolirati posamezne osebe, ki so osumljene poneverb in 
podobno. Mnenja sem, da manjka tej kontroli nekaj bistvenega. In če se tre- 
nutno le ogradim glede »post festum« značaja, ki je po mojem mnenju rezultat 
naših dosedanjih splošnih koncepcij o statusu te službe, sem vendarle prepričan, 
da bi morali podrobneje proučiti, kaj je s kontrolo zakonitosti pri delitvi druž- 
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benih sredstev, glede celotnega finančnega in materialnega poslovanja uporab- 
nikov družbenih sredstev in kaj je s kontrolo izvajanja njihovih splošnih aktov. 

Vse navedene elemente kontrole danes pogrešamo v obsegu dejavnosti 
SDK. Res je, da zahteva kontrola finančnega poslovanja določene posebnosti. 
Kot vemo, daje danes obeležje tej posebnosti trojna pot te kontrole in sicer: 
prek banke, prek SDK in s tako imenovano notranjo kontrolo pri samih upo- 
rabnikih družbenega premoženja. Izgleda, da so elementi materialne kontrole 
v pretežni meri v pristojnosti tretjega faktorja, se pravi notranje kontrole. Bilo 
bi zelo zanimiyo, če bi nam bili poznani podatki o uspešnosti te vrste kontrole. 
Ob pomanjkanju teh se lahko poslužujemo le uradnih izjav in zapiskov, ki sem 
jih zasledil v eni od številnih publikacij SDK. Iz teh zapisov povzemam na- 
slednje: 

Interna kontrola se je izkazala za neučinkovito, obenem pa je ta kontrola 
zelo draga, saj nas stane, če upoštevamo pri tem vseh 17 000 uporabnikov druž- 
benih sredstev, dobrih 700 milijonov dinarjev. To pa je dvainpolkrat več, kot 
bi nas stalo normalno poslovanje SDK. Vsekakor smo glede tega zelo neela- 
stični in zapravljivi. S to obliko kontrole imamo torej z zakonom zagotovljen 
nered. Nemogoče si je zamisliti, da je lahko družba brezbrižna do kontrole 
nad delitvijo dohodka, do celotnega finančnega in materialnega poslovanja z 
družbenimi sredstvi in do izvajanja splošnih aktov uporabnikov družbenega 
premoženja, zlasti še, če to ni sankcionirano. Zato marsikatere delovne organi- 
zacije ne spoštujejo določbe lastnih aktov, kar pomeni, da poslujejo samovoljno. 
Izgovor, da je tovrstna kontrola nasprotna samoupravnim načelom verjetno 
ne vzdrži kritike, kajti kontrola zakonitosti poslovanja uporabnikov po lastnih 
normativnih aktih ne more nasprotovati niti interesom samoupravljalcev, niti 
interesom širše družbene skupnosti. Da se razumemo, ne trdim, da mora biti 
kontrola v celoti v pristojnosti SDK, trdim pa, da je potrebna trdna kontrola. 
Prav tako zahteva kontrola ustrezno ureditev njene pristojnosti glede kontrole 
samostojnih obrtnikov in samostojnih poklicev, glede poslov devizne dokumen- 
tarne kontrole oziroma kontrole uvoza in izvoza, glede vprašanja sedanjega 
dualizma na področju devizne kontrole in glede kontrole prometnega davka in 
prispevkov za socialno, zavarovanje. Vprašanje je,, če je takšen dualizem v 
izvrševanju teh kontrolnih funkcij po različnih organih in po različnih predpisih 
v naši družbi umesten, ali ni predrag in prekompliciran. Takšna dvo in več- 
tirna kontrola nas vodi do popolne disperzije, do povsem nedoločenih pregledov 
in do neenotne uporabe predpisov v isti stvari ter seveda do nesorazmerno 
visokih stroškov, o čemer sem že govoril. 

Ne smemo pozabiti, da danes v svojstvu družbenega organa preventivno 
nihče ne pregleduje učinkovitosti investicijskih odločitev, ki se financirajo iz 
lastnih sredstev. Prav tako bi bilo kazno videti, kaj je z učinkovitostjo inve- 
sticij, ki se financirajo iz bančnih sredstev in iz sredstev oblikovanih po po- 
sebnih predpisih. V vseh primerih in pri vseh virih financiranja investicij 
gre v končni konsekvenci za družbena'sredstva in zato je v interesu družbe, 
da se investicijske odločitve in tudi garancije s finančne strani predhodno 
preverijo. 

Čeprav bi bila polnomočja SDK dopolnjena z elementi, ki jih omenjam, bi 
bila njena učinkovitost še vedno le »post festum« značaja. To pomeni, da je 
tudi v tem primeru le neke vrste »gasilska organizacija«, ki nastopi sicer zelo 
hitro in učinkovito, ki namesto navadne Heronove brizgalne uporablja mo 
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derno motorko in namesto vode gasi z modernimi kemičnimi sredstvi, pa 
vendarle šele takrat, ko je požar že nastal. Ponovno poudarjam, da bi si morala 
družba, ki temelji na načelih združenega dela in družbene lastnine ter na 
samoupravljanju v proizvodnji in delitvi dohodka, postaviti tak mehanizem 
finančne kontrole, ki je preventivnega oziroma varovalnega značaja. Ta bi 
moral biti tako koncipirano sestavljen, da bi bil v vsakem primeru sposoben 
pravočasno preprečiti in onemogočiti neracionalno in negospodarsko uporabo 
družbenih sredstev. 

Naša finančna kontrola ne more imeti obeležij kontrole, ki je uvedena 
v vzhodnih deželah, katere cilj je v pospeševanju razvoja proizvodnje in ostalih 
dejavnosti v smeri in v obsegu, ki ga določa državni plan. Prav tako ne more 
imeti kontrola vseh obeležij finančnega nadzorstva zahodnega vzorca, kjer 
skrbi pretežno za to, da ne pride do bistvenih razkorakov med interesi lastnikov 
proizvajalnih sredstev, ki so pretežno zasebna last, in med interesi družbe, ki 
jo zastopa država. Pri nas so proizvajalna sredstva last družbe. Interesi delov- 
nih organizacij, ki gospodarijo s temi sredstvi, pa so marsikdaj različni od 
splošnih načel družbenih interesov. Prav zaradi pestrosti vseh mogočih vplivov 
in zelo različnih elementov, kot so konkurenčenost, poslovna iniciativa, pod- 
jetniška miselnost posameznikov, ki vplivajo na odločitve kolektivov v korist 
delovnih organizacij, pa nam ne more biti vseeno, kaj se s proizvajalnimi sred- 
stvi dogaja. Čeprav so delovne organizacije samostojne in samoupravne, pa 
vendarle ne gre pozabiti, da ne gospodarijo s svojim, pač pa z družbenim pre- 
moženjem. Element »-rdeče luči« in »varovalke«, ki pregori čim steče po toko- 
vodniku premočan tok, torej mora biti v našem sistemu vgrajen. 

Pri prebiranju raziskovalne naloge, ki jo je pripravil inštitut za javno 
upravo in delovna razmerja sem ugotovil, da je ta preventivni element zelo 
jasno poudarjen v sistemu kontrole v Bolgariji. Mogoče bi bilo dobro, da bi se 
s praktičnim funkcioniranjem teh preventivnih ukrepov tudi mi seznanili. 
Pomembno pa bi bilo, da ga naše ustrezne institucije prouče. Posebno se stri- 
njam z ugotovitvijo akademika profesorja dr. Vavpetiča o uveljavitvi neke 
institucije, ki naj finančno odločanje objektivizira in ga podvrže kontradiktor- 
nomu postopku. Ta institucija — v zapisu se imenuje. računsko središče — je 
v razvitih deželah poznana, omogoča enakopravno obravnavanje vseh interesov, 
ki so s finančno kontrolo in s finančnim ukrepanjem lahko prizadeti. Ta institu- 
cija je, kolikor se strinjamo z večjimi in enotnejšimi področji, posebnega 
pomena. Delovanja SDK v tem primeru ne bi moglo postati niti enostransko 
niti popolnoma neodvisno, kot je bilo to pred določenim časom. Zato podpiram 
željo avtorja, naj bi skupščinska razprava proučila umestnost in uvedbo takih 
stališč. Menim, da bi morali umestnost take ustanove in razširitev njenih pol- 
nomočij na gospodarskem področju najprej obravnavati in to skupaj s proble- 
matiko celotnega SDK, kar sem, kot že rečeno, pred slabim letom dni tudi že 
predlagal. 

Po zakonu o SDK je ta služba še vedno enotna in samostojna, vendar ne 
več izključna organizacija federacije, pač pa tudi organizacija, ki opravlja svoje 
funkcije za vse družbeno-politične skupnosti in tudi za same uporabnike druž- 
benih sredstev. Odgovornost SDK se razširja tako do republike, kot tudi do 
nižjih družbeno-političnih skupnosti. Čeprav je ta zakonski predpis v skladu 
z decentralizacijo samoupravljanja v SDK, pa se federacija v praksi te intencije 
zakona ne drži. Kljub dohodkovnemu sistemu v službi je bilo uvedeno načelo 
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ustvarjanja in delitve sredstev za delo in sredstev sklaclov v okviru federacije, 
ne pa v okviru republik. 

Specifični republiški problemi se po tem principu ne morejo reševati na 
ravni republike, pač pa na ravni zveze. To pomeni prelivanje sredstev, ki so 
ustvarjena v eni republiki prek zveznih organov v druge republike. Prav 
v letu 1968 je bila glede tega SDK v Sloveniji v nemogočem položaju. Zato 
bi bilo potrebno, da bi se veljavni zakon o SDK tudi glede tega korigiral. 
Zahtevati bi bilo treba, da opravlja SDK svojo funkcijo v republiških območ- 
jih, da morajo imeti SDK lastne republiške statute, da da soglasje k imeno- 
vanju glavnega direktorja SDK republiška skupščina, da imajo republike 
O'dločilni vpliv na upravljanje v enotah SDK in da republiške skupščine dolo- 
čajo maksimalne tarife uslug službe. Prav tako bi bilo treba izdati vrsto odločb 
glede nadaljnje decentralizacije te službe. Ob vsem tem menim, da je nujno 
še vedno ohraniti enotno jugoslovansko SDK, toda na ravni specifičnih potreb 
in okoliščin, ki prevladujejo v posameznih republikah. 

V smislu omenjenega in v skladu s tretjim odstavkom 29. člena in druge 
alinee 20. člena našega poslovnika predlagam, da' se položaj, pomembnost 
vloge in pristojnosti federalne oziroma republiške organizacije SDK postavi 
kot posebna točka na dnevni red enega od naših zasedanj republiškega zbora. 
Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Za besedo je prosil tovariš Zdravko 
Dolinšek. 

Zdravko Dolinšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Mislim, da so inšpekcijske službe v našem sistemu izredno pomemben 
organ, o katerih dobrih in slabih straneh razpravljamo že vrsto let. Pred 
nami je nov predlog organizacije inšpekcijskih služb. Ali bo ta oblika boljša 
kot prejšnja, ali pa morda ne, bi kazalo že obstoječo izpolnjevati, bo pokazala 
praksa. Vsi se načelno strinjamo, da se mora ta služba organizirati enotno, a 
mnogi na terenu mislijo in jih moti, zato ker se institucija, ki je izdelala shemo 
in predloge nove organizacije inšpekcijskih služb, niti ni posvetovala z občin- 
skimi skupščinami o novi obliki organizacije. Potrebno je poudariti, da so 
bile predhodne razprave pred izdelavo koncepta nove organizacije o inšpekcij- 
skih službah dokaj široke in plodne, a da nihče od izdelovalcev nove organi- 
zacijske sheme inšpekcijskih služb ni čutil pogrebe, da bi se v novi organizaciji 
konzultiral na terenu. Mislim, da načelno ni pravilno, da o tako važni službi, 
kot je inšpekcija, to ne storimo. 

Smatram, da ni bistveno ali so inšpekcijske službe organizirane v republiki 
ali občinskih skupščinah, ampak je bistvo vsebina ne pa oblika teh služb, ki se 
odraža v pooblastilih, ugledu in njihovih ukrepanjih. Predlagana stališča rešu- 
jejo predvsem oblike bodoče ureditve inšpekcijskih služb, oziroma njihovo 
organizacijo, manj pa se izdelana stališča nanašajo na vsebino dela. Ali morda 
ne rešujemo vsebine z obliko? Pri tem ne upoštevamo dosedanjih uspešnih oblik, 
temveč jih prezremo in gradimo popolnoma nove še nedognane. Ko govorimo 
o vsebini, mislim predvsem na pooblastila. Ta pa se v odnosu na dosedanja 
celo zožujejo. Inšpekcijskim organom ostane po predlaganih načelih le zapa- 
žanja, ugotavljanje, začasno ukrepanje in predlaganje drugim organom. Odlo- 
čanje naj bi pa prešlo v pristojnost splošnih upravnih organov, v prvi instanci 
občinskim skupščinam in v drugi instanci republiki. 
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Večina inšpekcijskih organov smatra, da inšpekcijska služba brez odločanja 
ne more biti niti ugledna niti avtoritativna, kar pa z druge strani želi predlog 
doseči. 

Smatrajo, da bi taka ločitev predlaganja in odločanja med dva organa 
povzročila vrsto novih težav, predvsem počasno reševanje, nesporazume, stro- 
kovno neusklajenost, morda celo ignoriranje predlogov inšpekcij in podobno. 

Lokalni vplivi na inšpekcije s predloženo organizacijo ne bodo odstranjeni, 
temveč se ti vplivi celo uzakonijo kot primerna oblika s tem, da se odločanje 
prenaša iz sfere inšpekcij na splošne lokalne upravne organe. Tako se izloči iz 
občinskih pristojnosti tisti del služb, ki ne odločajo, tisti del, ki pa odloča, kot 
so to splošni upravni in ki so pod vplivom občine pa ostane občinam. 

Menijo, da ne kaže apriori postaviti kot možno organizacijo inšpekcijskih 
služb v obliki medobčinskih inšpekcij, predvsem zaradi tega, ker se je ta oblika 
uveljavila kot uspešna v vseh večjih centrih Slovenije, Ljubljana, Maribor itd. 
Sam pa menim, če že organiziramo službe na republiškem nivoju, naj bodo 
združene v enotnem organu v posebnem sekretariatu in ne razbite po republi- 
ških, resor jih. Poleg koordinacije in arbitraže je potrebno z enotnim vodstvom 
zagotoviti tudi enotno in usklajeno akcijsko dejavnost inšpekcijskih služb in 
seveda skupno programiranje in planiranje dela, ker je možno le v enotnem 
funkcionalno povezanem organu. Koordinacijski odbor ni rešitev, ki bi zagoto- 
vila takšno funkcioniranje inšpekcijskih služb. 

Menim, da bi bilo nujno potrebno soočiti predlagana stališča s prakso in ne 
izdajati iz čiste teorije in šele nato določiti izhodišča za ureditev te službe. 
Predlagana stališča ne bi smela prejudicirati poznejših razprav predvsem zato, 
ker takšnih razprav doslej še ni bilo. Nenehno moramo uveljavljati načelo, 
da je treba sleherno službo izboljševati in se ne držati načela, da kar je slabo 
je najslabše. Hvala. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim tovariša Ivana Rosa, da vzame 
besedo. 

Ivan Ros: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Temeljito 
sem proučil predloženo gradivo in tudi ostalo dokumentacijo inštituta za javno 
upravo pri pravni fakulteti. Prav to mi omogoča, da takoj uvodoma povem, 
da sem povsem drugačnega, v nekaterih pogledih tudi nasprotnega mnenja 
kot tovariš Snabl in tudi moj predgovornik tako glede nekaterih stališč, na 
primer, da naj bo inšpekcija istočasno tudi banka kot glede tega, da je po- 
trebno stanje še analizirati in zaradi tega odložiti konkretno reševanje. S svojo 
razpravo želim predvsem spodbuditi intenzivno nadaljevanje že začetega dela, 
ki naj omogoči, da družbeni nadzor, katerega naj bi v sistemu samoupravne 
družbe opravljale tudi inšpekcijske službe, čim hitreje in čim ustrezneje ure- 
dimo. Za današnjo razpravo predloženo gradivo predstavlja solidno osnovo za 
nadaljnje delo in za dosego tega cilja, pri čemer seveda ne more izostati pro- 
učevanje obstoječih dilem. 

Res je, da se zvezni upravni organi, zvezna skupščina in zvezni izvršni 
svet lotevajo obravnave istega vprašanja verjetno iz enakih razlogov kot mi 
v Sloveniji. Prav tako še nimamo na razpolago njihovih mnenj, predlogov 
in stališč, ki jih bomo morali, kadar bodo dokončno sprejeta in uzakonjena, 
upoštevati pri izdelavi republiških zakonov. Res je tudi, da predloženo gradivo, 
ki smo ga poslanci dobili vključno s predlogom za izdajo zakona o organiza- 
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ćiji inšpekcijskih služb v SR Sloveniji, še ne prinaša dokončnih, do kraja 
oblikovanih enotnih stališč in rešitev. Toda ob vsem tem moram vendarle opo- 
zoriti na naslednje: 

Prvič, vsi se verjetno strinjamo, da to, kar imamo sedaj, že dolgo več ne 
ustreza potrebam sedanjega časa glede na probleme in družbena nasprotja, 
ki nam jih vsakodnevna praksa nezadržno vsiljuje. Sedanja organizacija inšpek- 
cijskih služb tudi ne ustreza potrebam samoupravne družbe, ki tako službo 
več kot potrebuje, seveda z ustrezno določeno vlogo in položajem, ki naj ga 
ima kot posebej organizirani upravni organ z ustreznimi pooblastili, z ustrez- 
nimi odnosi do vseh tistih institucij, družbenih, upravnih, sodnih in strokovno 
znanstvenih, ki morajo dobiti v procesu družbenega nadzora svoje ustrezno 
mesto. 

Drugič, delo inšpekcijskih služb zavira tudi sedanje neurejeno pravno 
stanje iz vzrokov, ki jih navajam po gradivu. Prizadeti organi in delovne orga- 
nizacije opozarjajo na zastarele, preveč splošne in preveč številne predpise, na 
drugi strani pa tudi na to, da so predpisi nejasni in da razmejitev med raz- 
nimi vrstami inšpekcij ni pravilna; nadalje, da onemogoča pravilno delo in- 
špekcij tudi okolnost, da so predpisi med seboj neusklajeni in nasprotujejo drug 
drugemu; da so pravni predpisi preveč zahtevni in neracionalni, v nekaterih 
primerih pa pravnih predpisov sploh ni. 

Mnoga od navedenih vprašanj bomo morah obravnavati in urejati, ko 
bomo odločali o zakonski ureditvi inšpekcijskih služb na posameznih področjih, 
V splošnem zakonu moramo zagotoviti obvezno spremljanje tako pozi- 
tivnega kot negativnega učinkovanja predpisov in zagotoviti v inšpekcijskih 
službah tako organizirano in strokovno usposobljeno službo, da nas bo na 
neustreznost predpisov pravočasno in argumentirano opozarjala ter konzulta- 
tivno sodelovala pri kreiranju pravnih predpisov. Tega, tovarišice in tovariši 
poslanci, doslej nismo imeli prav zaradi razbitosti inšpekcijskih služb. Kritika 
prizadetih organizacij in občanov, pa tudi inšpektorjev samih, pa je zaradi 
takega stanja vedno kazala na nas, na našo in seveda tudi na zvezno skupščino. 

Tretjič: kot že povedano, predloženo gradivo še ne oblikuje enotnih stališč 
in rešitev. V njem pa nam sestavljalci vendarle prikazujejo vso obstoječo pro- 
blematiko in nakazujejo variantne rešitve, pri čemer Za vsako od teh navajajo 
tako njihovo pozitivno kot tudi negativno stran. To velja za rešitve, ki pose- 
gajo v družbeni sistem in za rešitve, ki imajo čisto strokovni, organizacijski ali 
materialni značaj. Mislim, da je prav, če ugotovimo, da za to fazo naše obrav- 
nave in našega odločanja to zadostuje. Iz tega bi kazalo napraviti le zaključek, 
naj sestavljalci osnutka zakona, ki bo predstavljal drugo fazo skupščinskega dela, 
predložijo za nova zakonska določila variantne predloge, utemeljene tako, da 
se bodo poslanci lahko kvalificirano odločali za tako ali drugačno rešitev. 

Četrtič, dejstvo, da se v zvezni skupščini prav tako lotevajo urejanja prav 
te problematike in da ne razpolagamo z njenimi stališči, skratka, da prehite- 
vamo, je lahko prej pozitivno kot negativno. Do kraja negativno bi bilo, če 
nas zvezni predlogi najdejo nepripravljene. Tu gre vendarle, po mojem mnenju, 
za originalne pristojnosti republike. Ker smo odgovorni za izvajanje zveznih 
zakonskih aktov, in še posebej republiških, se torej moramo organizirati našim 
razmeram primerno tako, da bomo to funkcijo v kar največji meri tudi izvajali. 

Prav to, da bomo intenzivno pripravljali slovensko zakonodajo, nam bo 
omogočilo, da se bomo dokopah do dognanj in argumentov, ki bodo oblikovali 
in utemeljevali naša mnenja in predloge, in če bo treba, tudi stališča k zveznim 
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zakonom. Ti namreč morajo biti taki, da nam bodo omogočili urejanje tega 
področja ustrezno našim razmeram. 

Kar se samega predloga za izdajo zakona o inšpekcijskih službah tiče, je 
moje mnenje naslednje: 

Prav je, da vse tisto, kar je značilno za vse inšpekcijske službe, uredimo 
v enem samem sistemskem zakonu. Tak je tudi predlog. Pri tem pa moramo 
stremeti za tem, da nam bo ta ureditev v skladu s sprejetimi osnovnimi kon- 
cepti in stališči omogočila urejanje posameznih inšpekcij tako, kot to najbolj 
ustreza njihovim specifičnim potrebam. Sprejeta načela pa morajo zagotoviti, 
da ne bo ponovno prišlo do takšnih razlik v organizaciji inšpekcijskih služb, 
kakršno imamo danes. Iz vseh dosedanjih razprav in predloženega gradiva je 
razvidno, da sta močno prisotni dve dilemi in sicer, ali naj bo inšpekcija orga- 
nizirana v enem organu, ali pa naj bodo inšpekcijske službe povezane z resor- 
nimi organi ali celo popolnoma vključene vanje, kakor je to sedaj urejeno v 
republiki. 

Zdi se mi, da se predlog za izdajo zakona glede teh alternativ dokončno še 
ne opredeljuje ali pa vsaj zame glede tega ni dovolj jasen. V predloženem gra- 
divu inštituta za javno upravo in delovna razmerja so nakazane in obdelane 
variante oziroma utemeljitve za ali proti taki ali drugačni organizacijski obliki, 
in prav o tem nam je v uvodni razlagi govoril tudi tovariš akademik. Brez 
dvoma bo potrebno pred dokončno odločitvijo še marsikaj proučiti, prav pa je, 
da tudi predlagatelji osnutka to upoštevajo in predložijo rešitve, ponovno pou- 
darjam, v variantah ter seveda tako obrazložene, da se bomo lahko odločili za 
najboljšo. 

Različna stališča obstojajo tudi glede vprašanja, kako naj bodo inšpekcij- 
ske službe organizirane po vertikalni povezanosti. Predlog za izdajo zakona 
je v tem pogledu jasen, ko pravi, da naj bi občine organizirale samo tiste vrste 
inšpekcij, ki niso organizirane v republiki, in pri tem našteva komunalno, tu- 
ristično in podobne inšpekcije. Iz tega bi sledilo, da so ostale inšpekcijske 
službe organizirane kot republiške z določenimi oblikami delovanja na terenu, 
z izpostavitvami v posameznih občinah ali za območje več občin. Preden pa bi 
se odločili za takšno rešitev, bi vendarle morali temeljito premisliti, na kateri 
ravni naj bodo organizirane posamezne inšpekcijske službe. 

V gradivu sem med drugim opazil napisano ugotovitev, da velja pri nas 
načelo decentralizacije in je zato treba predvsem rešiti vprašanje, če mora to 
načelo veljati tudi za organizacijo inšpekcijskih služb. To vprašanje moramo 
vsekakor razrešiti, zlasti še, ker nanj opozarja tudi zakonodaj no-pravna komi- 
sija, ko pravi, da taka ureditev ne bi bila v skladu z našim komunalnim siste- 
mom oziroma z ustavno koncepcijo komune, po kateri so neposredni nosilci 
izvrševanja zakonov praviloma občinski organi in da tudi inšpekcijske funkcije 
občini ne bi bilo mogoče odvzeti. 

Na drugi strani pa bi kazalo vendarle v večji meri upoštevati načelo, ki ga 
tudi v drugih primerih često uveljavljamo, namreč, da je razumno na ravni 
republike opravljati vse tisto, kar občine na republiko same prenesejo, ker se 
na tej ravni lahko najbolj racionalno in učinkovito opravlja. Glede teh vprašanj 
bomo morah torej politično odločati. To pa bomo lahko storili le, če bomo imeli 
v osnutku zakona za variantne rešitve še posebej utemeljene razloge. 

Pri odločanju o tem, kako organizirati inšpekcijske službe, bi morali iz- 
hajati še iz naslednjih dejstev: da je potrebno z zakonom določiti inšpekcijskim 
službam potrebno samostojnost in polno odgovornost za izvajanje njihovih na- 
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log; da je potrebno zlasti zelo jasno opredeliti njihove odnose do drugih uprav- 
nih organov, skratka njihovo povezanost s celotnim družbenim mehanizmom; 
vendarle položaj inšpekcije ne more biti nad tistimi, s katerimi naj predvsem 
ustvarjalno sodeluje. 

Na- koncu bi rad povedal še nekaj besed glede pomislekov, ki jih je na- 
vedel tovariš Šnabl in jih omenja tudi zakonodajno-pravna komisija v tem 
smislu, da je predlog za izdajo zakona preuranjen, ker očitno nekatera načela, 
na katerih naj bi temeljil bodoči zakon, še niso dovolj razčiščena. Predlagam, 
da kljub tem dejstvom sprejmemo predloženi predlog. Smatram namreč, da ni 
mogoče in tudi ni posebne potrebe za to, da že v fazi sprejemanja predloga 
za izdajo zakona dokončno uskladimo vsa stališča. Kar danes še ni dokončno 
dognano, bomo lahko razjasnili med pripravami zakonskega osnutka in njegovo 
obravnavo v skupščinskih odborih in v širši javnosti. Prav to pa nam bo 
omogočilo tudi uresničenje tistih predlogov, o katerih sem govoril na začetku. 
Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Radoslav Jonak ima besedo. 

Radoslav Jonak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zavedam se pomembnosti predloženega gradiva, prizadevnosti našega odbora 
in velikih naporov, ki jih je ob pripravi gradiva opravil inštitut ter ne dvomim, 
da problemi niso objektivno prikazani, vendar se mi ob tem gradivu poraja 
nekaj načelnih vprašanj. Predvsem moram reči, da mi je izredno žal, ker sem 
prezrl, da smo v programu dela našega odbora in našega zbora dah prednost 
drugim vprašanjem namesto, da bi v, ospredje postavili nekatera nerešena te- 
meljna vprašanja našega družbeno-političnega sistema. V tej zvezi mislim pred- 
vsem na vprašanja komunalnega sistema, vloge in položaja občin. Tako se do- 
gaja, da ločeno obravnavamo in rešujemo posamezne, sicer pomembne probleme, 
ne da bi te rešitve ocenjevali z gledišča njihovega vključevanja v temeljne od- 
nose našega družbeno-političnega sistema. Pri tem se zlasti pogosto srečujemo 
s komunalnim sistemom, na primer pri določanju celotne finančne politike, pri 
iskanju racionalnih rešitev na področju izobraževanja in vzgoje ter drugih po- 
dobnih vprašanjih; taka vprašanja pa nastopajo tudi pri tem konkretnem vpra- 
šanju. V tem smislu moram pritrditi mnenjem zakonodajno-pravne komisije, 
da je vendarle treba načelno razjasniti stališča o komunalnem sistemu, in da 
dotlej ne moremo s posameznimi posegi jemati občinam določenih pravic ter 
na ta način že vnaprej zmanjševati njihovo vlogo v našem sistemu. Moti me, 
da se pri tem sklicujemo na program Zveze komunistov Jugoslavije in druge 
naše politične akte, pri čemer pa molčimo o tistih programskih načelih, ki niso 
v skladu s temi prizadevanji. Skratka, bojim se, da se krepijo centralistične 
tendence republike na škodo temeljnih družbeno-političnih skupnosti. 

V dosedanji razpravi je bila funkcija inšpekcije večkrat opredeljena kot 
izključna funkcija oblasti in funkcija države. Po mojem mnenju taka opredelitev 
inšpekcijske komisije ni nesporna in je treba o njej še razpravljati. Bojim se, 
da bomo ob prizadevanjih, ki so v osnovi brez dvoma pozitivna, prišli v drugo 
skrajnost in organizirali to službo tako, da bo predstavljala »državo v državi« 
in bo tako odmaknjena od našega samoupravnega sistema. 

Menim, da je zelo napačno metati vse inšpekcije v en koš. Brez dvoma 
imajo nekatere inšpekcije skoraj izključno značaj državne funkcije, vendar 
pa so tudi druge inšpekcijske službe, ki imajo nekoliko drugačen značaj. Upo- 
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števati moramo tudi dejstvo, da pri svojem delu marsikateri inšpektor ni samo 
inšpektor, temveč je tudi svetovalec, pri čemer je marsikdaj kot svetovalec 
bolj uspešen kot inšpektor. Nadalje je treba upoštevati, da se vsi odnosi v 
občinah še ne odvijajo zgolj na podlagi pozitivnih pravnih predpisov, temveč 
tudi na podlagi običajev in dogovorov izven formalnih predpisov, pri čemer 
je zelo pomembno, kakšno politiko vodi v takšnih primerih občinska skupščina. 

Menim, da je zelo popularno govoriti o pritisku lokalnih dejavnikov, ven- 
dar pa je to hkrati tudi zelo odgovorno in se zato sprašujem, če so navedbe 
v gradivu glede tega pritiska dovolj pretehtane in niso bile morda le preveč 
kabinetsko pripravljene. Ali je smatrati za pritisk primer, ko inšpektor za delo 
namerava storiti ostre ukrepe zoper podjetje, morda celo prepovedati delo, 
zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti, pa ga v interesu občine pokliče pred- 
sednik občinske skupščine na razgovor ali pa zadevo obravnava na seji občin- 
ska skupščina, da premotri celoten primer z vsemi posledicami, ki lahko sledijo 
inšpektorjevim ukrepom. Vprašljivo je, ali gre pri tem bolj za nasvet, razgovor, 
ali za širšo obravnavo vseh okoliščin s širšega gledišča. 

Mislim, da je mnogo takih vprašanj, ki jih moramo reševati na podlagi 
posameznih konvencij, dogovorov, politične ocene in podobno. Zaradi tega me- 
nim,, da ne moremo celotnega konglomerata inšpekcij zakonsko enotno urejati. 
Ne moremo abstrahirati odnosov, ki jih narekuje praktično življenje in ne 
moremo delovati mimo njih in proti njim s kabinetsko ostrino. 

Pri urejanju vprašanj inšpekcijskih služb ne moremo mimo opozoril za- 
konodaj no-pravne komisije in ne moremo s parcialnimi rešitvami posegati v na- 
čelna vprašanja našega komunalnega sistema, dokler nismo načelno pojasnili 
vloge občine v komunalnem sistemu. S tega gledišča je predlog za izdajo zakona 
preuranjen in bi lahko predstavljal določen prejudic glede rešitev, ki bi morale 
biti temeljito proučene. Zaradi tega za ta predlog ne morem glasovati; vendar 
pa pri tem mislim, da bi morali prenehati razpravljati o teh vprašanjih. Menim, 
da bi morali čimbolj izkoristiti bogato gradivo, s katerim razpolagamo po 
zaslugi inštituta in razprav v odborih in na seji zbora, to vse soočiti s problemi 
in stališči, ki se javljajo na terenu, vključiti v naš družbeno-politični sistem 
in hkrati pospešeno ter skladno urejati vprašanja našega komunalnega sistema. 
Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan : Tovariš 'Rado Pušehjak ima besedo. 

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši! Uvodoma izjavljam, da pod- 
piram stališča, ki jih je v imenu odbora obrazložil tovariš Župančič. Menim, 
da mora imeti republika interes, da se njeni predpisi čimbolj natančno izva- 
jajo. To tembolj, ker republika vse bolj prevzema konkretizacijo zveznih te- 
meljnih zakonov. Mislim, da pri tem ni mesta za vprašanje demokratičnosti ali 
nedemokratičnosti. Pristojni organi morajo predpis pred izdajo temeljito pre- 
tehtati, čim pa je sprejet, se mora izvajati. Izvajanje predpisa pa je tembolj 
zagotovljeno, kolikor močnejši in strokovnejši je organ, ki naj skrbi za izva- 
janje teh predpisov. Če predpise sprejme republiški organ, jih najlažje izvede 
oziroma zagotovi njihovo pravilno izvrševanje ustrezni inšpekcijski organ na 
republiški ravni. Ob tem ne moremo kot primarno obravnavati vprašanja mo- 
rebitne okrnitve pravic občin, temveč je primarno vprašanje, kako zagotoviti 
izvajanje predpisov. Ne morem se strinjati s tem, da bi vsako območje izvajalo 
predpise po svoje. To je nevzdržno. Ce imamo enoten predpis, ki mora biti 
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preštudiran, mora biti tudi enotno izveden na celotnem območju. Mislim, da 
je to najpomembnejše, vse ostalo pa se mora temu podrediti. Menim, da je treba 
organizirati inšpekcije tako, da bodo visoko strokovne, za svoje delo primerno 
stimulirane in tako ustrezno usposobljene za svoje strokovno delo, pri čemer 
pa bodo lahko tudi uspešno svetovale delovnim organizacijam. 

K razpravi me je spodbudilo izvajanje tovariša Matičiča v zvezi s funkcijo 
službe družbenega knjigovodstva. Mislim, da je treba podpreti predlog tovariša 
Matičiča, da se posebej proučijo naloge in organizacije službe družbenega knji- 
govodstva ter možnosti, da se ta služba bolj prilagodi razmeram v SR Sloveniji. 
Tudi vprašanje revizijskih pregledov s strani službe družbenega knjigovodstva 
ni ustrezno urejeno. Služba družbenega knjigovodstva namreč opravlja pred- 
vsem posle plačilnega prometa, revizijske naloge pa opravlja le občasno. Sicer 
je obvezna revizija enkrat na leto v veliko pomoč samoupravnim organom v 
delovnih organizacijah. Verjamem pa, da marsikje iz različnih razlogov nimajo 
interesa zahtevati res strokovne revizije. Vendar je nujno uvesti res kvalitetno 
strokovno revizijo, ki naj bi s svojimi podatki in analizami nudila dragoceno 
gradivo za določanje in izvajanje ustrezne politike v republiki. Na ta način 
bi lahko prihranili več deset milijard dinarjev, ki jih nujno potrebujemo za 
izvajanje republiške politike. 

Glede na vse omenjeno se zavzemam za to, da se v okviru proučevanja 
problematike inšpekcijskih služb prouči tudi organizacija in delo službe druž- 
benega knjigovodstva ter zagotovi visokostrokovna revizija, ki bi morala ob- 
vezno zajeti vse delovne organizacije, kajti le formalni pregled letnih bilanc 
nikakor ne zadostuje. 

Menim, da bi temeljiti revizijski pregledi lahko močno koristili gospodar- 
skim organizacijam in izjavljam, da po mojem mnenju s tem nikakor ne bi 
posegali v samoupravljanje. Nasprotno, to je najmočnejša pomoč samouprav- 
ljanj, ki bi se lahko na ta način bistveno izboljšalo. 

Končno menim, da ž rešitvijo teh vprašanj ne bi smeli več odlašati in je 
treba čimprej pripraviti enoten zakon o inšpekcijah, ki pa naj uredi tudi prav- 
kar omenjena vprašanja revizijske službe. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Milan Klemenčič prosi za besedo. 

Milan Klemenčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! V odboru za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora smo 
zelo mnogo in na mnogih sejah razpravljali o vlogi in učinkovitosti inšpekcij- 
skih služb. Zal moram povedati, da je bilo — lahko rečem — soglasno ugotov- 
ljeno, da so inšpekcijske službe v sedanjem sistemu precej neučinkovite. Iskali 
smo možnosti za to, kako inšpekcijske službe v našem samoupravnem sistemu 
napraviti bolj učinkovite, kot so bile do sedaj. V te jzvezi so bile izdelane tudi 
nekatere študije, ki kažejo na to, da je treba na področju inšpekcijskih služb 
vendarle nekaj storiti. 

Menim, da je1 polemika , o tem, ali smo bolj za samoupravljanje ali bolj 
za etatizem, ko razpravljamo o vlogi inšpekcijskih služb, nepotrebna. Mislim, 
da bomo napravili veliko uslugo našemu samoupravnemu sistemu, če bomo 
uspeli tudi z delovanjem inšpekcij zagotoviti avtoriteto tega samoupravnega 
sistema in izvrševanja predpisov, ki jih sprejemajo občinske skupščine, repu- 
bliška skupščina in zvezna skupščina. Zaradi tega absolutno podpiram predlog 
tovariša Zupančiča, tovariša Rosa in drugih poslancev, ki se zavzemajo za to, 
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da je treba vendarle sprejeti predlog za izdajo zakona o organizaciji inšpek- 
cijskih služb. To predvsem zato, da vnesemo na to področje nekoliko več za- 
nesljivosti in nekoliko več reda, ki ga doslej, žal, ni bilo. Lahko bi namreč 
navedel več primerov, ki kažejo na to, da na področju inšpekcijskih služb res- 
nično ni organiziranega reda. 

Menim, da je treba na tem področju nekaj storiti in se pridružujem mnenju 
tistih poslancev, ki smatrajo, da je ob vseh razpravah in dosedanjih študijah 
potrebno sprejeti predlog za izdajo zakona o organizaciji inšpekcijskih služb. 
Posamezna vprašanja lahko še nadalje razčiščujemo v fazi obravnavanja osnut- 
ka zakona — zaradi česar ni razloga, da danes ne bi sprejeli predloga za izdajo 
zakona. 

Predsednik dr. Joža Vilfan : Besedo ima tovariš Milan Kristan. 

Milan Kristan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Menim, da nobena družba ne more biti stabilna brez pravne stabilnosti, pravna 
stabilnost pa je povezana s pravno varnostjo. Nadalje naj povem, da se ne 
morem strinjati s tovarišem Jonakom, ki izraža dvom v realnost ugotovitev 
in izsledkov raziskave inštituta o stanju inšpekcijskih služb. Mislim, da so vse 
dosedanje analize in tudi razgovori, ki smo jih imeli v skupščini, pokazali 
neurejenost tega področja, predvsem pa neučinkovitost. 

Mislim, da je prav, če se spomnimo razprav o vprašanjih službe druž- 
benega knjigovodstva pred nekaj leti. Takrat je bilo obravnavano tudi vpra- 
šanje, ali zadostuje samoupravni sistem in samoupravna kontrola ali pa je 
vendarle treba imeti še službo družbenega knjigovodstva in druge inšpekcije. 
Sporazumeli smo se, da so inšpekcije še nujno potrebne. Menim, da ta ugo- 
tovitev lahko pomeni odgovor na vprašanje tovariša Matičiča. Kot predsednik 
komisije za družbeni nadzor pa sem dolžan k nekaterim njegovim izjavam dati 
še nekatera pojasnila. 

O službi družbenega knjigovodstva je tovariš Matičič razpravljal že pred 
enim letom in pol. Novela zakona o službi družbenega knjigovodstva je bila 
sprejeta pred dvema letoma, kar pomeni, da je sprožil razpravo o tej službi 
šele nekaj mesecev po sprejetju novele. Ko smo takrat ta vprašanja obravnavali 
na seji naše komisije, smo menili, da nima smisla neposredno po sprejetju no- 
vega zakona razpravljati o tej službi in je bolje pustiti nekaj časa, da se pokaže, 
kako se bo ureditev, uvedena z novim zakonom, izkazala v praksi. Predvsem 
pa smo bili mnenja, da takrat čas ni bil primeren za takšno razpravo, ker so 
bile zelo očitne želje, da se služba družbenega knjigovodstva v celoti likvidira 
in denarni promet prenese v banke. Novela zakona je bila v bistvu pozitivna, 
saj je odstranila etatistični značaj službe družbenega knjigovodstva; vsaka na- 
daljnja sprememba v tistem času pa bi utegnila pomeniti korak nazaj in ne 
naprej. Se posebej smo bili takšnega mišljenja zaradi tega, ker smo v tistem 
času začeli razpravljati tudi o ostalih vprašanjih inšpekcijskih služb, prav 
tako pa smo začeli razpravljati tudi o vprašanjih davčne politike, davčne službe 
in podobno. Menim, da je služba družbenega knjigovodstva samo del družbene 
kontrole; da je inšpekcija, ki opravlja pregled nad izvajanjem zakonitih do- 
ločil in nekaterih sporazumov. . 

Menim, da imamo pri nas še precej pravne nestabilnosti in da se zakoni 
ne izvajajo tudi zato, ker ni z ustreznimi službami zagotovljeno njihovo ob- 
vezno izvajanje. Zaradi tega se pridružujem mnenju tistih poslancev, ki se 
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zavzemajo za to, da se danes sprejme predlog za izdajo zakona, nerazčiščena 
vprašanja pa naj se rešijo pri obravnavi osnutka zakona. Hvala lepa. 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Hvala lepa! Kdo še želi besedo, prosim? 
Tovariš Ivan Brumen. 

Ivan Brumen: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Mene je prav tako spodbudilo k razpravi mnenje nekaterih tovarišev poslancev, 
ki kaže, da nekateri popolnoma napačno tolmačimo funkcijo inšpekcije na 
splošno. V celoti se strinjam z mnenjem tovariša Pušenjaka, da inšpektor v 
našem družbenem sistemu ne more biti arbiter, ko bi odločal o tem, ali se 
določen predpis uporabi ali ne, oziroma ali se določen predpis uporabi tako 
ali drugače glede na trenutno ekonomsko stanje v neki gospodarski ali drugi 
delovni organizaciji. Priznavam, da so mnogi naši predpisi zastareli in da so 
mnogi naši predpisi in tehnični pravilniki izdani pod vplivom trenutnega sta- 
nja. Vendar ocenjevanje ustreznosti predpisov ni stvar inšpektorja kot organa 
za čuvanje zakonitosti, temveč nas, ki te predpise sprejemamo in tistih, ki smo 
jih pooblastili za izdajanje, tehničnih predpisov. Mislim, da na tem področju 
ne bo reda, dokler se ne bomo znebili nejasnosti glede vprašanja ali ima in- 
špektor možnost, da presoja o tem, ali naj se posamezen predpis na določenem 
območju ali v posamezni delovni organizaciji uporablja ali ne. Dokler tega ne 
bomo razčistili, je škoda karkoli govoriti o učinkovitosti ali neučinkovitosti 
inšpekcijskih služb. 

Strinjam se s predlogom tovariša Matičiča, da bi dali na dnevni red ene 
od naših prihodnjih sej tudi razpravo o službi družbenega knjigovodstva, 
vendar ne zaradi razlogov, ki jih je on navedel. Predlogi tovariša Matičiča 
namreč segajo v nekatere popolnoma samoupravne pravice kolektivov naših 
delovnih organizacij. Mislim, da je potrebno o funkciji in vlogi službe družbe- 
nega knjigovodstva pri nas razpravljati predvsem zaradi tega, ker se prav 
ta služba pogosto pojavlja kot samostojen tolmač predpisov — kar pa naj bi 
inšpekcije ne bile. V mnogih primerih tolmačenja celo nasprotujejo že izre^- 
čenim sodbam pristojnih sodišč. Zaradi tega podpiram predlog tovariša Ma- 
tičiča, da se o vprašanju službe družbenega knjigovodstva razpravlja. 

Podpiram tiste tovariše poslance, ki so predlagali, da kljub nerazčiščenim 
vprašanjem danes le sprejmemo sklep, da se pripravi osnutek zakona o inšpek- 
cijah. Kar zadeva variantne predloge same, pa menim, da bi variante lahko 
obstojale samo za tista vprašanja, pri katerih gre za politično odločitev. Hvala 
lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan : Tovariš Šnabl je prosil za besedo. 

Bogdan Snabl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V zvezi z izvajanjem tovariša Rosa želim pojasniti le to, da v svoji razpravi 
nisem predlagal, da bi odložili sprejem za izdajo zakona o organizaciji inšpek- 
cijskih služb, pač pa sem le izrazil mnenje, da bi bilo treba to problematiko 
še temeljiteje proučiti; o tem je govoril tudi prof. dr. Vavpetič, pri čemer sem 
mislil na temeljito proučevanje odprtih vprašanj ob osnutku zakona. Glede 
mnenj in stališč, ki sem jih navedel v svoji razpravi, pa sem že na začetku 
omenil, da so to mnenja in stališča, ki obstojajo na terenu in torej niso v 
celoti moja. Mislim pa, da je prav, da sem vas seznanil z njimi in da o njih 
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razpravljamo. Sicer pa podpiram predlog aa izdajo zakona o inšpekcijskih služ- 
bah, ker je nujno, da se na tem področju najdejo boljše rešitve. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Tovariš Janko Česnik, pro- 
sim. 

Janko Cesnik : Tovariš predsednik, toviarišice in tovariši poslanci! 
Ker je bila med današnjo razpravo zakonodajno-pravna komisija že večkrat 
omenjena in so bila citirana nekatera njena stališča, vendar ne vedno povsem 
točno, sem dolžan dati nekaj pojasnil. 

Na seji komisije je bilo res omenjeno, da so nekatera stališča in nekatere 
ugotovitve v predloženem gradivu, še posebej pa v predlogu aa izdajo zakona, 
v določenem smislu preuranjena, glede na to, da si ne moremo več privoščiti 
oziroma si tudi doslej nismo smeli privoščiti, da bi z urejanjem enega pod- 
ročja korenito posegali na ostala področja in tako znova načenjali nekatera 
splošna vprašanja. Tako najbrž ne moremo delati; vsak predlog, ki pride v 
skupščino, mora biti vgrajen v naš današnji komunalni in družbeni sistem, 
mora na njem temeljiti in tudi iz njega izhajati. Te dileme so se zelo očitno 
pokazale tudi v današnji razpravi in mislim, da so poslanci nanje tudi zelo 
podrobno opozorili. 

Ne morem se strinjati z ugotovitvami, da je naša komisija proti takemu 
predlogu oziroma da predlaga zboru, naj predlog za izdajo zakona ne sprejme. 
Nasprotno, mi smo prikazali probleme in različna stališča. Opozorili smo tudi, 
da imamo po obstoječi ustavni ureditvi možnost stvari urediti tako ali drugače, 
centralizirano ali decentralizirano, z različnimi dodatnimi možnostmi. Vendar 
se moramo pri tem zavedati, da gre za pomembne politične odločitve, ki jih 
ta zbor ne bi mogel sprejeti brez posvetovanja z občinami in drugimi zainte- 
resiranimi dejavniki. 

Glede samega predloga pa želim opozoriti, da ne moremo v predlogu za 
izdajo zakona enako tretirati vprašanj, ki jih lahko uredimo v lastni pristoj- 
nosti, in vprašanj, ki so odvisna od zvezne zakonodaje. Predlog za republiški 
zakon bi se moral omejiti le na zadeve, ki se lahko urejajo z republiškimi pred- 
pisi; predlogi za spremembe zveznih zakonov pa naj se obravnavajo in spre- 
jemajo posebej, ker ne gre za enak postopek. Mislim konkretno na zvezni 
zakon o splošnem upravnem postopku, na zvezni zakon o civilno-pravnem po- 
stopku in na zvezni zakon o kazenskem postopku. Vse to je stvar zvezne za- 
konodaje. Vsak predlog, ki gre za tem, da se na področju teh zveznih zakonov 
kaj spremeni oziroma v njih drugače postavi vloga inšpekcije, moramo v tej 
skupščini obravnavati v drugačnem postopku in predlagati ustrezne dopolnitve 
oziroma spremembe teh predpisov. 

Tudi glede predvidenega koordinacijskega organa, ki naj bi bil postavljen 
izven sedanjega vrha uprave nekje pri izvršnem svetu, je komisija izrazila svoj 
pomislek predvsem zaradi tega, ker bi se pri tem politično izvrševanje pove- 
zovalo s čistim upravnim delovanjem. Ob razumni uporabi to seveda ni noben 
minus in je tako- delovanje lahko uspešno in zaželeno, ker je treba pri vsakem 
izvrševanju zakona formirati določeno politiko izvrševanja, ki naj izhaja iz 
intencij zakonodajalca. Tako politiko^ izvrševanja v sedanjem sistemu pogrešamo 
in nimamo ustreznega dogovarjanja; tudi to je eden izmed vzrokov, da so naše 
inšpekcijske službe večkrat neučinkovite. 
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Ko je že govor o učinkovitosti, naj še omenim, da komisija ni mogla mimo 
dejstva, da dveh pomembnih področij delovanja inšpekcije do sedaj še 
sploh nimamo urejenih z republiškimi predpisi in lahko uporabljamo le zvezne 
zakone, kolikor se nanašajo na ti področji. To sta področji tržne inšpekcije 
in tehničnih inšpekcij. V komisiji je bilo izraženo' mišljenje, da bi bilo morda 
dobro, če bi se načela, ki se skušajo uveljaviti v tem splošnem zakonu o in- 
špekcijah, najprej uporabila pri teh dveh posameznih zakonih, ki sta bila 
skupščini že predložena. Glede teh dveh zakonov sta bila odbora in tudi naša 
komisija najprej mnenja, da bi se odločanje o< njima odložilo. Narava inšpek- 
cije je v primeru tržne inšpekcije povsem občinska, v primeru tehničnih in- 
špekcij pa tipično republiška; zato bi se v teh dveh zakonih lahko preizkusila 
oba možna tipa organizacije inšpekcijskih služb — centralizirane in decentrali- 
zirane. Ob tem mnenju se je komisija strinjala z namero, da se izda splošni 
zakon o organizaciji inšpekcijskih služb, pri tem pa se tudi izpolni pravna praz- 
nina na področju tržne inšpekcije ter tehničnih inšpekcij. Sprejem teh dveh 
zakonov bi bil razumljiv tudi zato, ker bo treba po sprejemu . splošnega za- 
kona o inšpekcijah ustrezno spremeniti tudi obstoječe zakone o drugih inšpek- 
cijskih službah. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Cesnik, verjetno si videl pred- 
log sklepa, kakršnega naj bi naš zbor sprejel. Ali naj morda dopolnimo ta 
predlog z novo. točko1, ki bi se nanašala na takojšen pristop k izdelavi teh dveh 
zakonov, ali pa imaš morda kakšno drugo mnenje o tem predlogu. Besedo ima 
Janko Cesnik. 

Janko Cesnik: Svojo izjavo preciziram tako, da menim, da je v tej 
fazi še možna skupna obravnava, ti predlogi pa naj bi se močneje in konkret- 
neje izluščili v fazi obravnave osnutka zakona. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Sedaj ste prejeli predlog sklepa v pisme- 
ni obliki in mislim, da je sedaj naša obravnava tako daleč dozorela, da lahko 
ta predlog sklepa objasnim. 

Izhajal, sem iz tega, da imamo v materialih z ene strani predlog odbora, 
z druge strani pa mnenje zakonodajno-pravne komisije. Obravnava pa je več 
ali manj potrdila to, da naj se pristopi k izdelavi takega zakona, na drugi strani 
pa opozorila na velika nerešena principialna vprašanja. S svoje strani bi se 
rad pridružil vsem tistim, ki na to opozarjajo. 

Opozarjam tudi na to, da so v materialih tako pomembna vprašanja, kakor 
recimo družbena lastnina, obravnavana, kakor da je o tem vprašanju med nami 
popolna soglasnost. Menim, da so to preveč optimistične misli. Pred nami so 
torej odprta vprašanja, ki so bila v obravnavi v odboru nekako puščena ob 
strani, vendar menim, da ni naša današnja naloga ta, da ta vprašanja rešu- 
jemo, temveč da postavimo problematiko, dileme, vprašanja, sugestije, v okviru 
katerih naj se kasneje pripravi ustrezen predpis. Da pa omogočimo priprav- 
ljalcu predpisa, da se opre na določena stališča, predlagam, da sedanjo fazo 
razdelimo na dve podfazi, in sicer v tem smislu, da sedaj še ne bi pričakovali 
osnutka zakona, temveč bi sekretariat pripravil za zbor. pregled vseh bistvenih 
problemov, kjer so stališča različna, in bi pri tem predhodno konzultiral občine. 
Ali se strinjate, tovariši, da bi bilo tako in da bi na, ta način potem obe točki 
končali s sklepom, ki bi se glasil takole: 
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1. Sprejme se predlog za izdajo zakona o organizaciji inšpekcijskih služb 
v SR Sloveniji. 

2. Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo pripravi osnutek 
zakona o.organizaciji inšpekcijskih služb v SR Sloveniji, pred tem pa je dolžan 
Skupščini SR Slovenije predložiti informacijo o vseh spornih vprašanjih, na 
podlagi katere bo lahko republiški zbor sprejel stališča, na katerih naj zakon 
temelji. Pri pripravi informacije mora republiški sekretariat upoštevati predloge 
predlagatelja, predloga zakonodajno-pravne komisije in predloge, dane v da- 
našnji razpravi. 

Ali želi še kdo ta sklep dopolniti ali precizirati? Ce ne, prosim, da gla- 
sujemo o tem in tisti, ki ste za tak sklep, da dvignete roko-. (Večina poslancev 
dvigne roko.) Je kdo proti? (En poslanec dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (Trije 
poslanci dvignejo roko.) 

Z enim glasom proti in s tremi vzdržanimi je ta sklep sprejet. 

S tem smo izčrpali ti dve točki dnevnega reda in prehajamo na nasled- 
njo točko dnevnega reda, to je na poročilo in predloge začasne 
komisije izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za proučitev organizacije re- 
publiške uprave. 

Poročilo je predložil izvršni svet, katerega predstavnik je dr. France Ho- 
čevar. Poročilo sta obravnavala odbor za organizacijsko-politična vprašanja 
našega zbora in odbor za vprašanja javne uprave in splošne varnosti organi- 
zacij sko-političnega zbora. Poleg predstavnikov inštituta so vabljeni na našo 
sejo tudi še predstavniki republiškega sveta sindikatov, posebej predstavnik 
republiškega odbora delavcev družbenih dejavnosti in predstavnik pravnega 
sveta izvršnega sveta. Prosim sedaj tovariša dr. Franceta Hočevarja, da da 
ekspoze. 

Dr. France Hočevar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Julija 1967 je izvršni svet imenoval začasno komisijo za proučitev po- 
ložaja, delovanja in organizacije republiške uprave v pogojih samoupravljanja. 
Ob imenovanju komisije je bilo poudarjeno, da so bile sicer v zadnjih letih že 
večkrat opravljene reorganizacije republiške uprave, ki pa niso dale velikih 
rezultatov prav zaradi tega, ker so se omejile na posamezne prakticistične pre- 
mike, ne da bi bila vprašanja republiške uprave proučena kompleksno in še 
posebej glede njene organizacije in funkcioniranja v luči potreb in uskladitve 
z razvojem samoupravljanja v naši družbi. 

Komisija je torej dobila nalogo, da pretrese stanje republiške uprave pred- 
vsem z vidika funkcionalnosti, njenega delovanja v pogojih nastajanja in rasti 
posameznih samoupravnih skupnosti, skladov, zavodov in drugih samoupravnih 
organizmov, da pregleda metodologijo dela, kadrovsko zasedbo in vse druge 
pogoje, ki vplivajo na njeno funkcioniranje in organizacijo-. V komisijo so bili 
imenovani poznavalci vprašanj uprave, ki deluje praktično na upravnem 
področju ali pa se s temi vprašanji ukvarjajo strokovno in znanstveno. 

Komisija je morala takoj na začetku svojega dela ugotoviti, da se z zor- 
nega kota funkcionalnosti in modernizacije, kakor tudi usklajevanja s samo- 
upravnim razvojem naše družbe doslej javna uprava pri nas skorajda ni pro- 
učevala, da o tem obstoja malo podatkov in da takšna ah podobna naloga kot 
naloga ni zaupana nobenemu organu v upravi niti drugemu organu strokovne 
ali znanstvene narave. Pomanjkanje strokovne pomoči in podatkov je sprem- 



73. seja 183 

ljalo delo komisije vse do konca. V takšnem položaju je komisija sklenila, da 
posamezni njeni člani, ki dobro poznajo in obvladajo posamezna področja javne 
uprave, kakor tudi nekateri drugi poznavalci uprave, obdelajo nekaj takih 
področij, na katerih je v zadnjem času prišlo do raznovrstnih pojavov, ki vpli- 
vajo na delo javne uprave, bodisi v tem smislu, da so na teh področjih nastali 
novi samoupravni orgganizmi, skupnosti, zavodi, skladi in podobno, bodisi 
da so se spremenila načela, po katerih deluje javna uprava. Tako so nastale 
kratke študije o stanju, delovanju in organizaciji javne uprave na področju 
urbanizma, cestnega gospodarstva in cestnega prometa, vodnega gospodarstva, 
zdravstva in zdravstvenega zavarovanja ter šolstva. Ob pomanjkanju drugega 
gradiva si je komisija na ta način pomagala, da pride do potrebnih podatkov 
vsaj na nekaterih najbolj zapletenih upravnih področjih in se z nijhovo po- 
močjo dokoplje do splošnejših ugotovitev glede stanja in odprtih vprašanj na 
področju javne uprave. 

Tak način dela, katerega so komisiji vsilile razmere, ki vladajo na tem 
področju, je povzročil, da se je delo komisije precej zavleklo. Iz enakih raz- 
logov se je morala komisija omejiti na proučitev nekaj glavnih pogojev in 
značilnosti, v katerih deluje republiška uprava, in je morala opustiti namero, 
da se obširneje bavi s celotnim stanjem, funkcioniranjem in organizacijo javne 
uprave v naši republiki. 

Razprava v komisiji je sicer pokazala, da glavne ugotovitve komisije, ki se 
nanašajo na republiško upravo, veljajo tudi za občinsko upravo, vendar karak- 
terizirajo občinsko upravo tudi nekatera specifična vprašanja, ki jih komisija 
ni proučevala. Kljub temu, da se je komisija omejila na proučitev samo neka- 
terih bistvenih vprašanj, je trajalo njeno delo skoraj leto dni, pri čemer se je 
komisija sestala devetkrat na plenarnih sejah, težišče njenega dela pa je bilo 
na individualnem študiju in teamskem delu. 

Pred vami je poročilo komisije z nekaterimi prilogami. Nimam namena 
obnavljati vseh ugotovitev, do katerih je prišla komisija. Poudarim naj pred- 
vsem dve okolnosti oziroma dve izhodišči, ki morata po mojem mnenju ka- 
rakterizirati naš pristop k tej problematiki. 

Prvič, dobra javna uprava, dobro, uspešno in usklajeno funkcioniranje 
javne uprave je prvi pogoj za dobro, uspešno in učinkovito delovanje samo- 
upravnega sistema. Verjetno ni nikogar med nami, ki se s to enostavno in samo 
po sebi umevno ugotovitvijo ne bi strinjal. Ne glede na to pa naše ravnanje 
ni vedno v skladu s takšno samoumevnostjo1. Dejstvo je, da pomembnost in 
vrednost dela javne uprave v naši- družbi nista dovolj ovrednotena, Dejstvo je, 
da funkcionalnost javne uprave v naših pogojih ni proučena in njena notranja 
usklajenost ni podana. Dejstvo je, da nismo posvečali zadostne stalne pozornosti 
modernizaciji javne uprave in da nismo vodili premišljene in stimulativne ka- 
drovske politike. Komisija smatra za svojo dolžnost, da posebej opozori na te 
okoliščine, ker po njenem mnenju brez razčiščenja tega osnovnega pristopa 
k vprašanjem javne uprave ne bomo sposobni napraviti' vidnega napredka na 
tein področju, ki je objektivno tolikanj potreben in nujen. 

Drugič, znanstvena in tehnična revolucija, ki karakterizira sodobni svet, je 
s svojimi dosežki prodrla tudi na področje javne uprave, ki prav v zadnjih 
letih v mnogih razvitih družbah doživlja vidne spremembe. Naj povem, da pri 
tem ne gre samo za spremembe, ki so neposredno povezane z dosežki v sodobni 
tehnologiji, temveč gre tudi za spremembe, katere narekuje drugačen, vedno 
bolj demokratičen odnos, ki se poraja med javno upravo in občanom. Mislim, 
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da ni potrebno izgubljati besed, kako so takšna vprašanja pomembna tudi 
v naši samoupravni družbi. V nekaterih državah ima vsaka veja ali večja 
enota javne uprave tudi lastno službo za proučevanje funkcionalnosti, organi- 
zacije in metodologije javne uprave. Pri nas pa nimamo niti ene službe, kateri 
bi bila naložena naloga, da se sistematično ukvarja s proučevanjem te pro- 
blematike. 

Pri proučevanju funkcionalnosti in organizacije republiške uprave je komi- 
sija naletela na nekatere rešitve, ki kažejo na to, da v naši družbi niso dovolj 
proučeni in razčiščeni odnosi med upravo in samoupravo, med upravljanjem 
in samoupravljanjem in tako dalje. Komisija je ugotovila, da že v temeljnem 
odnosu, v katerem nastopa republiška uprava, to je v odnosu med republiško 
skupščino, izvršnim svetom in republiškimi upravnimi organi vlada določena 
nejasnost. Prav tako niso proučena razmerja, ki se porajajo med republiško 
skupščino, njenimi zbori in odbori ter samoupravnimi skupnostmi, ki delujejo 
na posameznih področjih, kakor tudi ne razmerja le teh do republiške uprave 
in obratno. Na posameznih področjih so v zadnjih letih nastali novi samo- 
upravni organizmi, skupnosti, skladi, zavodi, med katerimi ni vselej potrebne 
funkcionalne in organizacijske usklajenosti. Prav tako ni urejeno razmerje med 
njimi in javno upravo, ki deluje na ustreznem področju. Nekateri samoupravni 
organizmi so tako postavljeni, da sami sebi postavljajo naloge in nikomur ne 
odgovarjajo za njihovo izvajanje, to celo takrat, kadar gre za pomembne druž- 
bene zadeve in javna pooblastila. Na drugi strani pa se v praksi še vedno poj- 
muje, da za celotno upravno področje odgovarja ustrezni republiški upravni 
organ, ki pa v resnici nima več ne pravnih in ne dejanskih možnosti, da bi 
vplival na delo samoupravnih skladov in zavodov, ki delujejo na danem pod- 
ročju uprave. 

Komisija je tudi ugotovila, da so na posameznih področjih javnih služb 
začeli delovati samoupravni organizmi, ki poslujejo na temelju tržnih zakoni- 
tosti. Ker pa tržne zakonitosti na teh področjih ali sploh ne delujejo ali pa 
je njihovo delovanje v družbenem interesu deloma ali v celoti omejeno1, nasta- 
jajo na teh področjih problemi, ki so povezani z vprašanjem, na kakšen način 
in na kakšnih načelih naj bo zgrajena uprava oziroma samouprava na teh 
področjih. 

Čeprav se komisija ni utegnila poglabljati v problematiko občinske uprave, 
je vendarle morala ugotoviti, da današnja razdelitev pristojnosti med občinami 
in republiko ne ustreza, kar slabo- vpliva tako na izvajanje republiških kot 
na izvajanje občinskih zadev. Decentralizacija je po mnenju komisije sicer 
eden izmed važnih in trajnih elementov graditve samoupravne socialistične 
družbe; občanom je treba prek občinske skupščine čimbolj približati urejanje 
zadev, s katerimi se zadovoljujejo njihove vsakdanje družbene potrebe in jih 
prepuščati njihovemu vplivu in odločitvam; vendar je treba tiste zadeve, ki 
so pomembne za republiško družbeno skupnost in morajo biti enotno urejene 
za vse območje republike, urejati na ravni republike v okviru njenih samo- 
upravnih ali upravnih organov. 

Iz tega izhaja, da je proces deetatizacije in decentralizacije ter rasti samo- 
upravne družbe prav na področju delovanja javne uprave prinesel s seboj vrsto 
pojavov in odprtih vprašanj, ki dosedaj niso bila ali pa niso bila dovolj pro- 
učena in tudi ne v praksi vselej in dosledno reševana po enotnih sistemskih 
vidikih. V praksi je nastala cela vrsta med seboj neusklajenih, različnih ali 
divergentnih rešitev in situacij, ki predstavljajo nejasne in zamotane pogoje 
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za delovanje in odgovornost javne uprave, kar nujno negativno vpliva na njeno 
uspešnost in učinkovitost. Komisija seveda ni mogla vse te pojave in probleme 
zajeti in razjasniti. Ona nanje le opozarja, in sicer zato, da bi bili pri delu 
pristojnih skupščinskih teles bolj prisotni in sproti upoštevani, kakor tudi zato, 
da bi bila še bolj očita nujnost, da se tudi pri nas neka služba sistematično 
bavi s proučevanjem teh vprašanj. 

Komisija pa je menila, da je mogoče in potrebno takoj podvzeti vsaj 
nekaj ukrepov, ki bi vsi skupaj vendarle prispevali k izboljšanju stanja v javni 
upravi in povečali njeno uspešnost in učinkovitost. 

Prvič: Komisija je pregledala celotno organizacijo republiške uprave. 
Zbrala je podatke, mnenja in predloge vseh republiških upravnih organov o 
potrebnosti morebitne reorganizacije ih je za tem vse to gradivo proučevala 
z gledišča racionalnejše organizacije republiške uprave, z gledišča možnosti 
integracije posameznih njenih služb, večje storilnosti, strokovnosti in učinko- 
vitosti. Na podlagi vsega tega je komisija prišla do spoznanja, da so sicer v 
republiški upravi takoj možne manjše spremembe in izboljšave — nekatere od 
teh komisij navaja v poročilu na strani 11 do 15 — večja reorganizacija repu- 
bliške uprave pa v tem trenutku ne bi bila koristna, ker niso proučena vpra- 
šanja, od katerih je odvisen njen smisel in uspeh. Zato jo komisija odločno 
odsvetuje. Vsa ta vprašanja je potrebno še naprej proučevati v nekem strokov- 
nem telesu, ki ga je treba ustanoviti v ta namen. 

Drugič: Komisija je nato proučevala povezanost in vpliv notranjih odnosov 
v upravnih organih ter pravic samoupravljanja delovnih ljudi, zaposlenih v 
upravi, na izvrševanje službenih nalog upravnih organov. Čeprav samouprav- 
ljanje delovnih ljudi v upravnih organih zvezni in republiški zakon omejujeta 
v glavnem na delitev sredstev in delitev osebnih dohodkov, na notranjo orga- 
nizacijo in sistemizacijo delovnih mest ter na delovna razmerja v teh organih, 
se tudi izvajanje tako omejenega samoupravljanja tiče širše družbene skupnosti 
in ne samo delovnih ljudi, zaposlenih v posameznih upravnih organih. Zato 
je večina članov komisije smatrala, da je potrebno predpise1, ki urejajo ta vpra- 
šanja, dopolniti v tem smislu, da se bolj določno razmejijo in precizirajo pri- 
stojnosti glede urejanja teh vprašanj. 

Po sedanjih predpisih odloča o sistemizaciji delovnih mest v upravnih orga- 
nih delovna skupnost v soglasju s predstojnikom. Očitno je, da struktura in 
kvalifikacija delavcev v upravi v največji meri zanima skupščino in njen poli- 
tično'-izvršilni organ, saj uprava izvaja njeno politiko in naloge. Zato bi bilo 
treba omogočiti izvršnemu svetu oziroma občinski skupščini, da lahko določi 
splošne pogoje oziroma načela za sistemizacijo delovnih mest v upravi, po 
potrebi pa tudi kadrovsko strukturo njenih vodilnih in strokovnih delavcev. 
Iz enakih razlogov je treba dati izvršnemu svetu oziroma občinski skupščini 
pooblastila, da lahko določijo splošna načela za formiranje in delitev osebnih 
dohodkov v upravi, kar naj služi kot temelj za izdelavo samoupravnih aktov 
v delovnih skupnostih. 

Komisija je menila, da bi morala biti vloga delovne skupnosti v upravnih 
organih osredotočena na izdajanje splošnih aktov, s katerimi se urejajo razna 
notranja vprašanja, na sprejem finančnega načrta in zaključnega računa ter 
na uporabo sredstev skupne porabe. Predstojniki, ki odgovarjajo za delo uprav- 
nega organa, pa naj bi sprejemali konkretne odločitve na podlagi zakonov 
in drugih predpisov ter na podlagi splošnih aktov, ki jih je sprejela delovna 
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skupnost. Tako bi bile zavarovane samoupravlj alske pravice delovne skupnosti, 
obenem, pa bi bila dosežena učinkovita organizacija dela in vodenja ter zago^ 
tovljena odgovornost, brez česar si ne moremo misliti učinkovite javne uprave. 

Končno j6 komisija menila, naj bi določbe zakona o samoupravljanju delov- 
nih ljudi v upravnih organih veljale ža vse upravne organe v republiki, občinske 
skupščine pa naj bi s svojimi odloki uredile tista vprašanja, ki so specifična 
za občinsko upravo, na primer razmerja med tajnikom občinske skupščine in 
načelniki oddelkov, načela za delitev dohodkov v občinski upravi in podobno. 
Komisija se je dobro zavedala, da pri urejanju notranjih razmerij in samo- 
upravljanju v upravi ne gre za enostavna vprašanja, saj so bila pravzaprav 
to edina vprašanja, glede katerih tudi v sami komisiji niso bila dosežena enotna 
stališča. Kljub temu pa jih komisija ni mogla obiti in prihaja s predlogi za 
njihovo delno, preureditev in izpopolnitev, ker meni, da so tudi ta vprašanja 
tesno povezana z učinkovitim delovanjem javne uprave. 

Tretjič: Nadaljnji kompleks vprašanj, s katerimi se je bavila komisija, 
se nanaša na sprejemanje in izobraževanje upravnih delavcev. Tudi delo v javni 
upravi postaja vse bolj zahtevno, terja vse večje znanje, sposobnosti, spretnosti 
in izkušnje. Zato vprašanje sprejemanja in izobraževanja kadrov v javni upravi 
postaja vse bolj aktualno in to toliko bolj, ker delo v upravi ni najbolj pri- 
vlačno za mlade ljudi. Javna uprava mora razvijati potrebno skrb in aktivnost, 
da si bo zagotavlja priliv sposobnih in kvalificiranih kadrov ter da jih bo vse- 
stransko izobrazila za svoje potrebe. Republiški sekretariat za pravosodje in 
občo upravo se mora ukvarjati s problemi pridobivanja in izobraževanja uprav- 
nih delavcev za celotno republiško upravo, seveda ob aktivnem sodelovanju 
drugih upravnih organov. Razviti je treba štipendiranje, uveljaviti natečaj, 
urediti sprejem, pripravniško dobo, strokovno izpopolnjevanje in specializacijo 
med delom. Ureditev teh vprašanj je izredno pomembna za kontinuirano rast 
upravnih delavcev in strokovnjakov, ta vprašanja pa so sedaj popolnoma zane- 
marjena. Komisija predlaga, da se nekatera od teh vprašanj takoj uredijo in 
izda uredba o pripravniški dobi in strokovnih izpitih delavcev v upravnih 
organih republike Slovenije. 

Četrtič: Komisija se je za tem bavila s kadrovskim stanjem, pridobivanjem 
dohodka in nagrajevanjem v republiški upravi. Ugotovila je, da se je republiška 
uprava v zadnjih letih precej skrčjla, kar je predvsem posledica pritiska ob 
dodeljevanju sredstev in naporov delovnih skupnosti, da racionalizirajo poslo- 
vanje. Samo v razdobju od 4. julija 1965 do 28. februarja 1967 se je zmanjšalo 
število zaposlenih v republiški upravi za 12,3'%. Tej pozitivni tendenci pa so se 
pridružili tudi nekateri negativni pojavi, na primer, da je skoraj v istem raz- 
dobju zaradi nizkih osebnih dohodkov zapustilo republiško upravo 106 visoko 
kvalificiranih strokovnjakov; upokojeni v tej številki niso upoštevani. Odhaja- 
nje strokovnjakov iz republiške uprave pa se še nadaljuje in predstavlja pereč 
problem. Po splošnem mnenju komisije bi vsako nadaljnje zmanjševanje repu- 
bliške uprave ogrozilo njeno normalno delovanje. Nekateri republiški upravni 
organi so že preveč oslabljeni, izgubili so, preveč strokovnjakov in jih morajo 
nujno nadoknaditi. S tem pa seveda ni rečeno, da v nekaterih upravnih organih 
še do danes niso storili dovolj naporov, da bi zmanjšali število svojih delavcev. 

Zakon o sredstvih za delo upravnih organov določa, da dobivajo upravni 
organi sredstva za redno dejavnost glede na zahtevnost in obseg njihovih nalog 
ter po doseženih uspehih, vendar se te določbe v praksi ne izvajajo. Iz leta v 
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leto se nadaljuje praksa, da se upravnim organom dodeljujejo sredstva na 
takšen način, da se za nekaj odstotkov povečajo v prejšnjem letu odmerjena 
sredstva. Takšna praksa je že doslej vnašala in še vnaša z ničemer opravičena 
in prav huda nesorazmerja med upravne organe. Komisija zato predlaga, naj 
bi kot osnova za izračun potrebnih sredstev služili po izvršnem svetu odobrena 
sistemizacija, program dela in druga dokumentacija, ki bi opravičevala zahte- 
vana sredstva. Prav tako odprto vprašanje je nagrajevanje znotraj posameznih 
organov, kjer opažamo pritisk uravnilovke, neustrezna merila in kriterije ter 
nesorazmerja znotraj posameznih organov in med njimi. Komisija je menila, da 
je treba uskladiti osebne dohodke delavcev v upravi z osebnimi dohodki ustreznih 
kategorij delavcev v delovnih organizacijah, da je treba v upravi sami za enako 
in podobno delo delavce enako nagrajevati, da je treba povečati osebne dohodke 
strokovnjakom in v zvezi s tem povečati razpone osebnih dohodkov v upravi 
ter da je treba izpopolnjevati sistem nagrajevanja v upravi. V zvezi s posled- 
njim vprašanjem je imela komisija pred očmi različne možnosti, na primer, 
urejanje osebnih dohodkov s pomočjo količnikov, določanje ustreznih družbenih 
okvirov in podobno. Vsekakor so ta vprašanja zelo pereča in zahtevajo, da jih 
republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo temeljito prouči in predloži 
načrt oziroma ukrepe za njihovo rešitev. 

Petič: Končno je komisija ugotovila, da nihče sistematično ne proučuje 
potreb po modernizaciji delovnih metod v republiški upravi, čeprav so delovne 
metode izredno pomembne za učinkovito in racionalno delovanje uprave in 
prav v novejšem času prihajajo glede njih do novih spoznanj in novih rešitev. 

V republiki je bil med tem ustanovljen nov elektronski računski center, 
ki je na razpolago tudi javni upravi. Prav tako je bila ustanovljena stiokovna 
služba za proučevanje organizacije in delovnih metod v javni upravi, vsaj njen 
zametek. S tem smo že storili nekaj, kar bi moralo olajšati modernizacijo delov- 
nih metod v upravi. Upoštevati pa moramo, da bo samo privajanje javne uprave 
na uporabo elektronskega računskega centra terjalo precej časa, ki po izkušnjah 
v drugih državah verjetno ne bo krajši od dveh let, seveda pod pogojem, da 
bomo vztrajno podpirali in omogočali takšna prizadevanja. Ker je poteklo že 
precej časia od takrat, ko je meseca julija lanskega leta komisija zaključila 
delo in predložila poročilo, naj povem, da so bili v vmesnem času storjeni 
še nekateri ukrepi, ki jih je predlagala komisija ali pa so bili storjeni v smislu 
predlogov komisije. Izvršnemu svetu je bila predložena uredba, o sprejemanju 
pripravnikov na delo, o strokovnih izpitih in strokovnem izobraževanju v 
upravnih organih. Inštitut za javno upravo je po naročilu Skupščine SR Slove- 
nije izdelal študijo o organizaciji inšpekcijskih služb v naši republiki, o čemer 
smo danes že razpravljali in sprejeli predlog za izdajo zakona. Predložena je 
sklenitev družbenega dogovora za enotno ureditev nagrajevanja delavcev v 
republiški upravi. Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo je razpo- 
slal občinskim skupščinam v razpravo obširno gradivo o organizaciji občinske 
uprave. Pripravljen je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o prosvetno—pedagoški službi, ki naj bo enotno organizirana za vso republiko' 
v samostojnem republiškem upravnem zavodu. Na podoben način je bila orga- 
nizirana davčna služba. Med tem so bili sprejeti tudi ustavni amandmaji, ob 
katerih so bila v določenem smislu obravnavana tudi vprašanja, na katere je 
opozorila komisija. Ostala pa so še nekatera vprašanja in tudi predlogi komi- 
sije, ki bodo prav gotovo še predmet nadaljnjega proučevanja. Hvala lepa. 
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Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišioe in tovariši, predlagam, da 
imamo opoldanski odmor in da nadaljujemo z delom ob 14. uri. (Rado Puše- 
njak: Predlagam, da sejo nadaljujemo.) 

Tovariš Pušenjak, če imaš kakšno pripombo, pridi prosim semkaj, da te vsi 
slišimo. 

Rado Pušenjak: Tovariš predsednik. Predlagam, da nadaljujemo 
sejo, saj imamo samo še eno točko in potem imenovanja. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Pušenjak, mislim, da je stvar 
taka. Ce mi s takim delom nadaljujemo, potem devalviramo svoje lastno delo, 
ker mislim, da nismo po 4 urah intenzivnega poslušanja še tako sveži, da bi brez 
škode za kvaliteto lahko nadaljevali z razpravo. Glede na to prekinjam sejo in 
vas obveščam, da bomo z delom nadaljevali ob 14. uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 13. uri in se je nadaljevala ob 14. uri.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Nadaljujemo z delom. Slišali smo referat 
podpredsednika izvršnega sveta dr. Franceta Hočevarja. Ali kdo želi sodelovati 
v obravnavi tega problema? Tovariš Ivan Ros, prosim. 

Ivan Ros: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. V pred- 
loženem gradivu se omenjajo tudi skladi: Strinjam se, da je tako kot druga 
vprašanja potrebno v nadaljnjem delu in obravnavah temeljiteje proučevati tudi 
pomen in vlogo skladov. Stališče, ki sta ga zavzela odbor za organizacij sko-poli- 
tična vprašanja republiškega zbora in odbor za vprašanja javne uprave in 
splošne varnosti organizacijsko-političnega zbora, da je treba proučiti še položaj 
vodnega in cestnega sklada, izhaja verjetno iz ugotovitev začasne komisije za 
proučitev organizacije republiške uprave. O tem je govor na tretji strani. Pre- 
bral bom kratko besedilo, ki se nanaša na to vprašanje: »Komisija želi opozoriti 
na naslednje neustrezne rešitve. V primerih, ko gre za družbeno pomembne 
samoupravne organizme z razmeroma širokimi javnimi pooblastili, na podlagi 
katerih ti organizmi v večji ali manjši meri urejajo določena področja v repu- 
bliki, gospodarijo s sredstvi, vodijo politiko razvoja področja in podobno, so ti 
samoupravni organizmi v izvajanju svojih samoupravnih in oblastnih funkcij 
povsem samostojni, razen v tem, da jim ustrezni predpisi določijo področje 
dela, da jim skupščina potrdi statut in daje soglasje k programu, ter da obrav- 
nava njihov finančni načrt in zaključni račun.« 

Nekaj časa sem delal v upravnem odboru vodnega sklada in moram pove- 
dati, da se ta samoupravni organ nikoli ni čutil tako povsem samostojnega in 
da nikoli ni prišel v položaj, ki bi ga lahko imenovali popolna samostojnost. 
Njegove odločitve so bile in bi morale biti vedno odvisne od stališč, predlogov 
in zahtev, ki so jih oblikovale široke javne razprave na terenu in v tej skup- 
ščini. Njegove odločitve so bile vedno kritično obravnavane zlasti v razpravah 
na terenu in tudi v tem zboru, ker vsi zainteresirani in prizadeti niso mogli 
biti vedno ali vsaj ne zadovoljivo upoštevani in so se vedno primerjali s tistimi, 
ki so bili. Tudi dejstvo, da se skladu z ustreznimi predpisi določi delovno 
področje, da skupščina potrdi njegov statut, s katerim se določajo njegove pri- 
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stojnosti in oblike dela, da skupščina daje soglasje k dolgoročnemu in kratko- 
ročnemu programu dela sklada, da obravnava njegov finančni načrt in zaključni 
račun in da. skupščina imenuje ter razrešuje upravni odbor sklada, pomeni prej 
odgovornost kot popolno samostojnost v uporabi javnih'pooblastil. Menim, da 
popolnoma neproučenih razmerij ni, čeravno bi bilo prav in koristno, da se raz- 
merja med republiškimi upravnimi organi in omenjenimi samoupravnimi orga- 
nizmi — tudi s skladi — ter odnosi prvih in drugih do skupščine, izvršnega 
sveta in obratno še popolneje in še ustrezneje uredijo. 

Pri obravnavi vprašanj »obstoja ali ukinitve skladov«, ker so tudi glede tega 
dileme, bi vsekakor morali, po mojem mnenju, ločiti sklade, ki se napajajo iz- 
ključno iz proračuna, od skladov, ki imajo izvenproračunske vire financiranja. 
Nadalje bi morali upoštevati namembnost trošenja sredstev in še posebej 
stalnost in s tem povezano stabilnost in dolgoročnost. Vsi skladi so že dosedaj 
uveljavljali ta načela in bi jih morali v bodoče še bolj dosledno. V največji 
meri nam to lahko zagotovijo stalni izvenproračunski viri financiranja. Zagotov- 
ljena, četudi manjša sredstva, za financiranje dogovorjenih nalog v dolgoročnih 
planih so mnogo pomembnejša od finančnih sredstev, ki niso stabilna in se 
vsako leto spreminjajo, zvišujejo ali pa znižujejo. Le na soliden in dolgoročen 
program je možno učinkovito navezati znanstveno, raziskovalno in strokovno 
delo — skratka: študijsko delo, projektiranje in gradbeno operativo. Samo tako 
delo je lahko poglobljeno in tudi racionalno v ekonomskem pogledu. 

Iz vseh navedenih in še drugih vidikov se strinjam z mnenjem odborov, da 
je treba položaj vodnega sklada in cestnega sklada še proučiti; dodajam le, da 
je treba prav tako proučiti tudi položaj vseh drugih republiških skladov. Hvala 
lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Kdo še želi besedo? Tovariš dr. Vlado 
Vavpetič, prosim. 

Dr. Vlado Vavpetič: Tovariš predsednik, spoštovani zbor. Z veliko 
zavzetostjo in z velikim veseljem pozdravljam idejo, da se pričenja pozitivno' 
pravno, na moderen način urejati vprašanje javne uprave. Mislim, da je stvar 
tudi dozorela tako daleč, da lahko pričakujemo rezultate. Želim pa dati samo 
še eno informacijo. 

V poročilu začasne komisije je morda nekoliko preveč decidirano rečeno, 
da so stvari, ki jih je treba urediti, neproučene. Dejansko so skoraj vsi problemi 
proučeni ali so vsaj v proučevanju. Rezultati najbrž niso vedno zadovoljivi, res 
pa je to, da se pri tem kaže potreba, da je treba nekoliko spremeniti metode 
znanstvenega dela. 

V našem inštitutu smo izdali 21 knjig, nobena od teh knjig pa ni natiskana, 
ker za to nimamo sredstev, temveč so bile samo drugače razmnožene. Zelo malo 
teh knjig lahko razpečamo med interesente, razen med naše stalne člane, pred- 
vsem občine. Upam si reči, da je častno število slovenskih občin kolektiven 
član našega inštituta, saj dosega skoraj tri četrtine vseh občin; s temi občinami 
smo stalno v stikih. Dovoljujem si opozoriti, da smo vse faktografske podatke v 
zvezi z inšpekcijskimi službami dobili od občin. Na podlagi omenjenih podatkov 
in drugega gradiva smo pripravili posvetovanje, katerega se je udeležilo več 
kot 100 ljudi, in sicer predvsem iz občin. Tako ravnamo tudi v drugih primerih. 
Prav iz tega sodelovanja med občinami in inštitutom se razvijajo najbolj korist- 
ne ideje in najbolj koristne pobude za znanstveno raziskovanje. Na ta način 
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lahko tudi širimo svoje publikacije med interesente, predvsem med tiste, ki so 
na terenu, se pravi, v občinski upravi. . 

Dovolim si opozoriti na to, da so v tem primeru znanstvene predštudije, 
ki morajo biti opravljene zato, da se lahko pristopi k izdelavi takega zakona 
kot je zakon o javni upravi, v bistvu že opravljene. Saj so bili v 21 knjigah, v 
petih številkah vestnika in na raznih posvetovanjih obravnavani domala vsi 
problemi, ki so danes aktualni. Zelo veliko smo govorili o potrebi po raciona- 
lizaciji javne uprave in o delovnih metodah. Posebna-knjiga in posebno posve- 
tovanje je bilo posvečeno uvajanje kibernetskih sistemov in mehanografije v 
Sloveniji ter vsem tistim problemom, ki pri tem nastajajo. Izdali smo posebno 
knjigo O' izobraževanju upravnih strokovnjakov, glede sprejemanja na delo, 
glede odnosov med upravo in občanom, glede raznih organizacijskih problemov. 
Danes smo sredi študija odnosov med strokovno službo skupščine, med stro- 
kovno službo izvršnega sveta in upravo. Temeljito proučujemo problematiko 
samoupravljanja v javnih službah. Zaradi tega mislim, da so priprave že tako' 
daleč, da se lahko opremo na nekatere probleme, ki jih je ugotovilo znanstveno- 
raziskovalno delo in da lahko v tej zvezi pričakujemo plodno sodelovanje inšti- 
tuta, ki se ukvarja s temi problemi in seveda tudi drugih organizacij, ki se pri 
svojem delu s temi problemi čimbolj sistematično ukvarjajo-. Mislim, da se v tem 
času že lahko prične s pripravami zakona, ki bi obravnaval vso problematiko 
javne uprave, zlasti pa problematiko republiške uprave. Po dosedanjem stanju 
in zlasti po opravljenem znanstveno-raziskovalnem delu lahko pričakujemo tudi 
uspešno sodelovanje organizacij, ki se ukvarjajo z znanstvenim in ostalim razi- 
skovalnim delom na tem področju. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa, tovariš akademik. Zeli še kdo 
besedo? Prosim, tovariš Vladimir Zupančič. 

Vladimir Zupančič: Tovarišioe in tovariši poslanci. Mislim, da 
današnja razprava ne bi mogla mimo enega od izredno pomembnih vprašanj, 
ki jih je komisija posredovala temu zboru. Pri tem imam v mislih tisti del gra- 
diva, ki govori o samoupravljanju v upravnih organih. Kakorkoli ocenjujemo 
to gradivo, mislim, da lahko ugotovimo, da je komisija z izrednim posluhom 
registrirala večino problemov, ki nastajajo na področju javne uprave. Mislim 
pa, da je to gradivo vendarle pomanjkljivo, ker vsebuje premalo izhodišč za 
nadaljnj e delo. 

Gradivu so priloženi trije predosnutki predpisov o bodoči ureditvi uprav- 
nih organov. Pri tem imam v mislih predlog zakona oziroma pobudo za spre- 
membo zakonov o upravnih organih v republiki, predlog za spremembe zakona 
o samoupravljanju v upravnih organih in tiredbo o strokovnem izobraževanju, 
ki so priloženi temu gradivu. 

Da vas ne bom preveč zadrževal, se bom omejil samo na obravnavo* spre- 
memb, ki so predlagane na področju samoupravljanja. Imel sem namreč pri- 
ložnost in možnost slišati o tem mišljenja tovarišev, ki delajo* v občinskih orga- 
nih, kot tudi v republiških upravnih organih. Moram povedati, da sem bil 
osupel ob dogajanju, kakor hitro smo pripravljeni odpraviti pravice, ki so 
bile dane delavcem v upravnih organih. Ne mislim, da moramo samoupravna 
izkustva s področja proizvodnje, gospodarstva in drugih služb prenašati v 
upravo. Uprava ni sama sebi namen, temveč je pomožna dejavnost glavne dejav- 
nosti. Torej si ne more sama določati nalog; naloge ji določajo predstavniški 
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organi. Ob takih pogojih in odnosih torej lahko upravia načrtuje samo, kako 
bo te naloge najbolj uspešno izvajala. Pri tem se strinjam z ugotovitvijo v 
poročilu, da se srečujemo s celo vrsto vprašanj, ki postavljajo v ospredje na- 
daljnje oblikovanje odnosov med predstavniškimi organi in upravnimi organi 
tako v občinah kot v republiki. 

Mnogokrat se pojavlja mišljenje, da je človek, ki dela v upravnih organih, 
že po svoji naravi in po svojem delu birokrat; še več, tisti človek, ki je bil še 
včeraj tajnik občinske skupščine, je bil birokrat, ko pa je postal, na primer, 
poslanec, je avtomatično' prenehal biti birokrat. Ali pa obratno, danes pred- 
stavljam tukaj družbenega delavca, če pa bom jutri postal tajnik skupščine, 
bom samo zaradi tega postal birokrat. Mislim, da takšne ocene in takšna miš- 
ljenja, ki se oblikujejo pri nekaterih ljudeh, celo pri nekaterih funkcionarjih, 
izredno škodujejo delu upravnih organov. 

Nadalje želim opozoriti na vprašanje zakonitosti, na čuvanje zakonitosti v 
upravnih organih. Ali uprava lahko izigrava odločitve predstavniških organov? 
Mislim, da v bodoče ne bomo smeli več spraševati, ah bo kdo od upravnih orga- 
nov zakon, ki ga sprejmemo, izvajal ali ne; ah bo upravni organ sam presojal, 
ali je zakon dober ali ne. Kadar je zakon sprejet, ga moramo izvajati, čuvar 
zakonitosti pa morata biti predvsem uprava in pravosodje. Izvajanje zakona o 
delovnem času je jasno pokazalo, da v tem pogledu nimamo čvrstih odnosov in 
čvrsto postavljene odgovornosti. Ce bi to imeli, ne bi prišli v položaj, v katerem 
smo imeli 33 različnih delovnih časov v obdobju, ko smo se pogovarjali o spre- 
membi zakona o delovnem, času. 

Kot kaže, današnji seji ne prisostvujejo predstavniki republiškega sveta 
zveze sindikatov; razlogi za to mi niso znani.. Iz razprav v pristojnih odborih 
pa vem, da je strokovni odbor republiškega sveta zveze sindikatov izrazil šte- 
vilne pomisleke k predlogom, ki jih je dala začasna komisija za javno upravo 
pri republiškem izvršnem svetu. V bistvu- prihajamo v položaj, v katerem ne 
moremo več govoriti o samoupravljanju, ampak o soupravljanju. Pravice 
delovnega kolektiva se namreč zreducirajo samo na odločitve, ki so podvržene 
soglasju starešine upravnega organa ali pa dosedanje pristojnosti delovne skup- 
nosti prehajajo na starešino upravnega organa v republiki ali v občini. Mislim, 
da je treba nekatere stvari bolj precizirati. Kot sem že rekel, ne moremo šablon- 
sko prenašati samoupravnih izkušenj iz gospodarstva v upravo. Treba je stvari 
urediti, tako, da bo uprava čimbolj učinkovita in da bo vedno izvrševala svoje 
naloge tako kot določajo predstavniški organi. Vzbuja se mi pomislek, ali je 
prav, da delovni skupnosti upravnega organa odvzemamo celo odločanje o 
sredstvih sklada skupne porabe. Res je sicer, da upravni organi sami ne ustvar- 
jajo sredstev in jih dobijo iz proračuna, vendar se sprašujem, ali je prav, da 
v času, v katerem ta družba zaupa delavcem v gospodarskih organizacijah mili- 
jardna sredstva, ne moremo zaupati delovni skupnosti upravnih organov, da 
odloča o nekaj milijonih starih dinarjev, ki jih ima v skladu skupne porabe. 
Tudi če upoštevam možnost, da predstojnik upravnega organa ne bi mogel 
zagotoviti svojega vpliva pri upravljanju sklada skupne porabe, pri namestitvi 
novega delavca ali pri dodelitvi stanovanja, menim, da lahko s političnimi in 
samoupravnimi ukrepi zagotovimo to, kar hočemo doseči z zakonom. 

Že dopoldne sem rekel, da imamo državne prisile ponekod preveč, namreč 
tam, kjer je v našem sistemu ne bi bilo več treba, in premalo tam, kjer je nujno 
potrebujemo, ker bomo tako zagotovili nujno potrebni razvoj samoupravnega 
sistema, sprostili vso iniciativo v organih in pri posameznikih. 
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Mislim, da ne moremo razpravljati o tem, ali bo upravni organ določeno 
nalogo opravil ali ne. Vendar pa se postavlja vprašanje, ali je prav, da bi tako 
zreducirali samoupravne pravice kot predlaga komisija in tako podrli, kar smo 
s težavo ustvarili pred in po četrtem plenumu centralnega komiteja zveze komu- 
nistov. To je eno najvažnejših vprašanj v tem poročilu, če izvzamem nekatere 
misli, ki merijo na obstoječi ustavni sistem. Zato mislim, da ne moremo 
mimo tega vprašanja, ne da bi o tem dal svoje mnenje ustrezni odbor repu- 
bliškega sveta zveze sindikatov. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Mi smo sindikat povabili na današnjo 
obravnavo, ne vem pa, ali se je kdo odzval temu našemu vabilu. 

Tovarišice in tovariši, v poročilu odbora za organizacijsko-politična vpraša- 
nja imamo predlog sklepov. Postavljam vprašanje, ali je umestno po tako 
kratki obravnavi tako pomembnega vprašanja preiti na sklepanje in ali ne 
bi bilo umestneje, da damo možnost za še obširnejši pogovor ob drugi prilož- 
nosti. Moram opozoriti na to, da smo v malo neprijetni situaciji. Mi smo dobili 
gradivo že poleti leta 1968, imamo pa ga danes šele prvič na plenumu. Imeli smo 
priliko poslušati polurni referat predsednika začasne komisije izvršnega sveta 
in lahko ugotovimo, da imamo pred seboj zelo pomembno materijo. Rad bi 
vam prebral sklepe, katere predlagajo odbori in bi zlasti vprašal tiste, ki so 
se udeleževali današnje obravnave, zlasti seveda tudi predsednika našega od- 
bora, z druge strani pa predlagatelja poročila, oziroma predsednika te komisije 
pri izvršnem svetu, ali bi bilo umestno te sklepe dopolniti ali pa bi morda kazalo 
še poglobiti obravnavo'. Odbor je predlagal, da bi naš zbor sprejel skupaj z 
organizacij sko-političnim zborom naslednje sklepe: 

1. v prihodnjih dveh letih naj se uveljavijo le najnujnejše parcialne spre- 
membe zakonov in drugih predpisov glede organizacije in poslovanja upravnih 
organov, razen predpisov glede organizacije inšpekcijskih služb, kar naj bi bilo 
urejeno z enotnim organizacijskim zakonom za vse inšpekcije v letu 1969. V 
omenjenem obdobju pa naj se opravi raziskava o funkciji, položaju in nalogah 
v samoupravnem sistemu in strokovnih institucijah in izdelajo predlogi za 
racionalizacijo, ki naj bodo kasneje v organih skupščine in drugih prizadetih 
ustanovah strokovno in politično ovrednoteni; 

2. republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo naj izdela osnutek 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji republiške uprave 
ter osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o samoupravljanju 
delovnih ljudi zaposlenih v upravnih organih. Pri izdelavi osnutka naj upošteva 
predloge, ki jih vsebuje poročilo začasne komisije in izhodišča za organizacijo 
inšpekcijskih služb v naši republiki, ki jih vsebuje predlog za izdajo zakona 
o organizaciji inšpekcijskih služb v Sloveniji; 

3. republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo naj izdela informa- 
cijo o problemih občinskih upravnih organov ter skladno s tem predloge in 
izhodišča za organizacijo občinskih upravnih organov. Istočasno naj izdela tudi 
osnutek splošnih meril za nagrajevanje delovnih mest v upravnih organih in 
predloži skladno s tem morebitne predloge za, spremembe temeljnega zakona o 
sredstvih za delo upravnih organov; 

4. uveljavi naj se predlog republiškega izvršnega sveta glede pripravništva 
in strokovnega izobraževanja upravnih delavcev, ter ustanovi ustrezajoča 
služba za pospeševanje organizacije in metod dela v javni upravi. 
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Sam kolebam med pomembnostjo teh sklepov in nujnostjo pristopanja k 
njihovemu izvajanju in z druge strani dejstvom, da nismo imeli posebne disku- 
sije. Čakam od vas, članov zbora predlog, kako naj se orientiram. Jaz sem odprl 
obe alternativi in ne bi hotel prevzeti odgovornosti za nobeno-. Tovariš Vladimir 
Zupančič želi besedo. 

Vladimir Zupančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Ob razpoloženju, kakršnega omenja tovariš predsednik, menim, da je 
vprašanje tako pomembno, da ne moremo sklepati ne da bi prej globlje spre^ 
govorili o problemih, ki prizadevajo našo javno upravo. Mislim, pa, da bi lahko 
našli rešitev, ko bomo govorili o predlogu zakona za spremembo obstoječega 
zakona o upravi, ki ga predlaga komisija izvršnega sveta, ko bomo govorili 
o predlogu za spremembo zakona o samoupravljanju v upravnih organih in 
ko bomo dobili še informacijo-, kot to predlaga naš zbor, o položaju občinskih 
upravnih organov. Kot je pri nas navada, se bo razprava nadaljevala pri obrav- 
navanju konkretnih predlo-gov za spremembe. Tudi sindikat bo še lahko dal 
svoje mnenje v razpravah, ki bodo sledila izvajanju sklepov, kakršne je zboru 
predložil pristojni odbor. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Zupančič, če sem te prav razu- 
mel, predlagaš, da o predlogih sklepamo, ker bomo imeli še dovolj možnosti za 
razpravo v celotnem postopku, ki je še pred nami. Tovariš Forte prosi za 
besedo. Prosim. 

Karel Forte: Tovariš predsednik, drugi sklep, v katerem se sklicujemo 
na izhodišča, ki jih vsebuje predlog za izdajo zakona o organizaciji inšpekcijskih 
služb v SR Sloveniji, bi morali uskladiti s prejšnjim sklepom. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Kako pa predlagaš, da preciziramo bese- 
dilo te točke? 

Karel Forte: K omenjenemu predlogu smo dali pripombe in smo 
sklenili, naj se še dopolni v zvezi z razpravo. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ali predlagaš, tovariš Forte, da v točki 2 
brišemo to, kar je od vejice naprej: »ki jih vsebuje predlog za izdajo zakona 
o organizaciji inšpekcijskih služb.« (Forte: Tako je.) Ta predlog bom dal v odlo- 
čanje zboru. 

Tovariš Slavko Zalokar prosi za besedo. 

Slavko Zalokar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Imam občutek, da bi bil sprejem predloženih sklepov danes prenagljen, zlasti 
še, če upoštevamo pomembnost delovanja in funkcije republiške uprave; vse pa 
se smiselno nanaša tudi na občinsko upravo. Kot pravi tovariš predsednik, je 
lansko leto poleti prišlo prvo gradivo o tem v skupščino in šele danes je zbor 
našel pol ure časa, da razpravlja o tem dokaj pomembnem problemu. Menim, 
da gre pri tem za precej vprašanj, ki bi zaslužila pozornost. Zaradi tega pred- 
lagam naslednje: če je republiški zbor to lahko držal v arhivih od avgusta do 
sedaj, bi bilo dobro, da se ta razprava vendarle organizira in opravi tako, da 
bo dala ustrezne odgovore in pokazala smer, kako naj se uprava v prihodnje 
ureja ustrezno obstoječim odnosom. 
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Kakorkoli gledam, te sklepe, menim, da so precej ozki. Glede drugih pred- 
logov pa komisija pravi, da niso bistveni; vendar menim, da najbrž so bistveni 
in zato predlagam, da teh sklepov ne sprejmemo, temveč naložimo komisiji, 
da vendarle še prouči vprašanja, ki so se pokazala v dosedanji razpravi, pred- 
vsem v razpravi v odborih in gradivo ustrezno dopolni. Tako gradivo naj bo 
nato dovolj pomembna točka za razpravo v republiškem zboru, ki naj sprejme 
tudi ustrezne sklepe pred pripravo potrebnih osnutkov zakonov o upravi. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Imamo pred seboj predlog tovariša Zu- 
pančiča, da gremo na sklepanje na osnovi predloga, ki ga vsebuje poročilo 
odbora, imamo amandma tovariša Forteja na tekst tega predloga k 2. točki in 
predlog tovariša Slavka Zalokarja, da naj o predlogu ne glasujemo'. Želi še kdo, 
prosim, o tem proceduralnem vprašanju vzeti besedo? Situacijo razumem tako, 
da moram dati na glasovanje predlog tovariša Zupančiča, s tem, da predhodno 
še posebej odločamo o amandmaju tovariša Forteja. Pri glasovanju o predlogu 
bodo imeli vsi tisti, ki so mnenja tovariša Zalokarja, možnost, da se glede na 
njegov predlog opredelijo. Če je naše skupno razumevanje proceduralnega po- 
ložaja tako, bi jaz pristopil k odločanju. Prosim, tovariš Vladimir Zupančič 
ima besedo. 

Vladimir Zupančič: Tovarišice in tovariši poslanci. Mislim, da 
ima moj predlog to prednost, da dopušča še nadaljnje razprave, hkrati pa obve- 
zuje predlagatelje, da nadaljujejo delo. Ker smo imeli to gradivo pri sebi od 
avgusta preteklega leta, predvidevam, da ga je vsak poslanec temeljito preštu- 
diral. Ob gradivu, ki daje le nekaj predlogov za nekatere parcialne rešitve, 
celotnega kompleksa problemov pa se le dotika, tudi razprava ni mogla biti 
bogatejša. 

Ce sprejme zbor moj predlog in predloge našega odbora, se ne bomo 
izognili nadaljnji razpravi. Ta razprava bo lahko samo še bolj konkretna. Dobili 
bomo še informacijo o položaju občinskih upravnih organov, nakar bomo 
morah, kot pravi tovariš Slavko Zalokar, razpravljati o občinski upravi; dobili 
bomo predlog za izdajo zakona o upravnih organih v republiki; predložen bo 
nadalje tudi predlog dogovora o organizaciji občinskih organov, ki ga priprav- 
lja republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo, pripravljen bo tudi 
predlog za spremembe zakona o samoupravljanju v upravnih organih; skratka, 
imeli bomo celo vrsto konkretnih zadev in bo razprava zato lahko še boljša. 
Zato lahko brez škode sprejmemo predložene sklepe, kajti priprave bodo šle 
tudi v smeri, ki jo predlaga tovariš Zalokar. 

Tovariša Forteja moti možnost, da bi z današnjimi sklepi prehiteli skle- 
panje in priprave za. ureditev inšpekcijskih služb, o katerih smo razpravljali 
dopoldne. Vendar menim, da bo nadaljnja obravnava obeh zadev lahko pote- 
kala vzporedno in ne bodo rešitve v eni zadevi prejudicirale rešitev v drugi. 
Zato lahko predlog sklepa ostane tak kot je. Sicer pa bo treba rešitve v obeh 
primerih med seboj usklajevati, ker je povsem jasno, da so tudi inšpekcije 
del uprave. 

Zato prosim poslance, da glasujejo za predloženi sklep. Tako bomo priprave 
za rešitev vprašanj uprave premaknili z mrtve točke. Ne bi bilo prav, če bi 
sklepanje odložili, saj smo doslej že dovolj odlašali, če upoštevamo, da smo 
gradivo prejeli že v avgustu. 
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Predsednik dr. Joža Vilfan: Ali želi še kdo govoriti o tem procedu- 
ralnem vprašanju? Tovariš dr. France Hočevar ima besedo. 

Dr. France Hočevar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Res so upravičeni pomisleki glede dosedanjega odlašanja z obravnava- 
njem predloženega poročila; o stališčih tovarišev Zupančiča in Zalokarja pa 
menim, da si ne nasprotujeta v taki meri, da ne bi mogli sporazumno najti 
primerne rešitve. Strinjam se namreč s tovarišem Zupančičem, da v teh štirih 
točkah ni izčrpana vsa problematika, ki jo komisija nakazuje v svojem poročilu. 
Resnično niso zajeta važna vprašanja, katerih pri urejanju področja javne 
uprave ne bi smeli izpustiti. Zdaj lahko sprejmemo sklep o omenjenih štirih 
točkah in se lotimo nadaljnjega dela. Pri tem pa bomo morali imeti pred očmi 
tudi ostali del poročila komisije, v katerem je zajeta ostala problematika, ki 
zadeva urejanje osebnih dohodkov, vprašanja samoupravljanja in ostalo. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Torej podpiraš tovariša Zupančiča,- s 
tem, da smatraš, da izvajanja tovariša Zalokarja po svojih intencijah niso 
bistveno različna od predloga tovariša Zupančiča. 

Dr. France Hočevar: Ob sprejemanju Zupančičevega predloga bi 
morali imeti pred očmi tudi Zalokarjeve misli. Ko pa bomo kasneje obravnavali 
že napovedane predloge za izdajo zakonov, bo razpravljanje lahko obseglo 
celotno problematiko, zajeto v poročilu. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Tovariš Zalokar, ah lahko 
sprejmeš to interpretacijo? (Da.) Potem lahko preidemo na sklepanje. Prosim 
tiste, ki ste za to, da danes sklepamo v tem smislu, kakor je predlagal tovariš 
Zupančič in kakor je potem še interpretiral tovariš Hočevar, da dvignete roko. 
(Večina poslancev dvigne roko<.) Je kdo proti takemu sklepanju? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Osem poslancev dvigne roko.) 

Tovariš sekretar zbora Janez Zaje je napravil poskus, da bi sporazumno 
rešili 2. točko. Predlaga takole. Zadnji stavek arabske 2 naj bi se glasil: »Pri 
izdelavi osnutkov naj upošteva predloge, ki jih vsebuje poročilo začasne komi- 
sije in izhodišča za organizacijo inšpekcijskih služb v SR Sloveniji, ki jih bo 
republiški zbor sprejel v smislu sklepa o sprejemu predloga za izdajo zakona 
o organizaciji inšpekcijskih služb v SR Sloveniji.« Ah se s takim tekstom stri- 
njate? (Poslanci se strinjajo.) Prosim tiste člane republiškega zbora, ki so za 
tak sklep, da dvignejo roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci dvignejo roko.) S tremi vzdržanimi 
glasovi je torej ta sklep sprejet in smo s tem izčrpali tudi to točko dnevnega 
reda. 

Rad bi se vrnil še na eno stvar. Tovariš Matičič je postavil v obravnavi 
prejšnje točke dnevnega reda formalni predlog, da naj republiški zbor da na 
dnevni red ene svojih prihodnjih sej obravnavo družbenega knjigovodstva. 
Mislim, da bi bilo za ta predlog najbolj smotrno, da ga tovariš Matičič postavi 
v svojem odboru, ker si . ne morem predstavljati, da bi imeli obravnavo na 
plenumu, ne da bi nekdo pripravil material. Vidim, da tovariš Kristan želi 
besedo. Prosim. 
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Milan Kristan: Opravičujem se, ker nisem že prej povedal, da se 
pripravlja letni program dela službe družbenega knjigovodstva in poročilo za 
prejšnje leto. Poleg tega so v obravnavi tudi nekateri predlogi za spremembe 
zakona o službi družbenega knjigovodstva v smislu pripomb, ki jih je izrazil 
tovariš Matičič. Komisija bo svoja stališča in predloge v kratkem, morda že 
v prihodnjem tednu, predložila ustreznim odborom. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. V tem primeru, tovariš 
Matičič, lahko na sklepanje o tvojem predlogu počakamo do predložitve tega 
gradiva. (Da.) Hvala lepa za tvojo potrditev. 

Sedaj pa ostaneta samo še dve točki dnevnega reda. 
Pred seboj imamo odlok o ustanovitvi skupne komisije vseh zborov Skup- 

ščine SR Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije. To je predlog predsedstva naše skupščine. Vi ste ta material dobili 
danes oziroma že včeraj. Dajem odlok v obravnavo. Zeli kdo besedo? Ker vidim, 
da nihče, lahko preidemo na sklepanje. 

Prosim tiste člane republiškega zbora, ki ima kvorum, kakor sem sedaj 
ugotovil, ki so za ta odlok, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Hvala lepa. Je kdo proti takemu odloku? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je republiški zbor odlok o ustanovitvi skupne komisije vseh 
zborov Skupščine SR Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije soglasno sprejel. 

Sedaj prehajamo na zadnjo točko dnevnega reda, volitve in 
imenovanja. 

Imamo najprej odlok o imenovanju predsednika in štirih članov upravnega 
odbora republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij. Predlog naše 
komisije za volitve in imenovanja, njo predstavlja tov. inž. Tavčar, se sklicuje 
na obrazložitev, ki je dana v pismenem predlogu. Dajem predlog v obravnavo. 
Ce ni nobene želje za obravnavo, potem prehajamo na odločanje. Prosim tova- 
riše in tovarišice, ki ste za ta odlok, da dvignete roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala lepa. Je kdo proti takemu odloku? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je republiški zbor odlok o imenovanju predsednika 
in štirih članov upravnega odbora republiških skupnih rezerv gospodarskih 
organizacij soglasno sprejel. 

Prehajamo na zadnji odlok, to je na odlok, ki pomeni izvajanje pod prejš- 
njo točko sprejetega odloka, to je odlok o izvolitvi oziroma imenovanju pred- 
sednika, podpredsednika, članov in sekretarja skupne komisije vseh zborov 
Skupščine SR Slovenije za spremembe in dopolnitve njenega poslovnika. Odlok 
nam je bil predložen. Predstavnik komisije za volitve in imenovanja, ki je 
predlog predložila, je inž. Adolf Tavčar. Ah želi kdo besedo? Ce ne želi nihče, 
lahko preidemo na sklepanje in prosim tiste člane republiškga zbora, ki so za 
ta odlok, da dvignejo roko:. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor ta odlok soglasno sprejel. S tem smo 
izčrpali dnevni red. Zahvaljujem se vam za udeležbo, s katero ste omogočili 
delo zbora. Na koncu nas je bilo navzočih 63 poslancev. Hvala lepa. 

(Seja je bila zaključena ob 14.55.) 
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Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci. Lepo vas 
pozdravljam in pričenjam 61. sejo gospodarskega zbora. 

Do sedaj so svojo odsotnost opravičili naslednji poslanci: Miran Glušič, 
Slavko Humar, Matko Kavtičnik, Vladimir Klavs, Franc Lamut, Sergij Thor- 
ževskij, Ivan Lampič, Mihael Savinek, Egon Prinčič in Boris Goljevšček. 

Kot sem obveščen, je cesta s Primorske neprevozna in je zato zelo verjetno, 
da bo' poleg teh, ki sem jih navedel, še kdo odsoten. Vendar smo kljub temu 
sklepčni. 

Obveščam zbor, da sta republiški in gospodarski zbor sprejela v enakem 
besedilu naslednje skupščinske akte, ki jih je naš zbor obravnaval na zadnji 
seji: sklep o predlogih za spremembe in dopolnitve zveznih predpisov o prostih 
carinskih conah, zakon o spremembi zakona o uvedbi in stopnjah republiških 
prispevkov, davkov in taks, zakon o dopolnitvi zakona o prispevkih in davkih 
občanov ter zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o republiškem davku 
od prometa blaga na drobno. 

Pred prehodom na dnevni red vas opozarjam na pismo, ki sem vam ga 
poslal in v katerem sem vam posredoval amandmaje k ustavi Socialistične 
republike Slovenije in ustavni zakon za izvedbo ustavnih amandmajev VI, VII, 
XVII in XVIII, in sicer v besedilu, kot ga je sprejel republiški zbor na seji 
30. januarja. 

V skladu z določili 5. in 6. odstavka 166. člena ustave namreč lahko repu- 
bliški zbor razglasi spremembo ustave, če najpozneje v 15 dneh po sprejetju 
spremembe ustave najmanj trije zbori delovnih skupnosti ne sporočijo repu- 
bliškemu zboru, da s spremembami ne soglašajo. 

To torej pomeni, da imamo možnost, da v dnevni red ponovno uvrstimo 
obravnavo besedila ustavnih amandmajev in ustavnega zakona v roku teh 
15 dni, kolikor bi smatrali, da je potrebno, da ugovarjamo besedilu, kot ga je 
sprejel republiški zbor. 
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Kot ste videli iz teksta, je republiški zbor pri svojem glasovanju osvojil 
večino predlogov za spremembe in dopolnitve k ustavnim amandmajem, ki smo 
jih mi predlagali v podrejeni varianti. 

Ce kdo želi, da se to vprašanje postavi ponovno na dnevni red, lahko to 
predlaga. Ali kdo to želi? Kot vidim, ni tovrstnega predloga in zato lahko 
preidemo na predlaganje dnevnega reda za današnjo sejo. 

Kot ste videli iz dopisa, sem vas obvestil, da bom predlagal razširitev 
dnevnega reda. Predlagam naslednji dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 60. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. problematika modernizacije cestnega omrežja in sicer: 
a) osnutek zakona o modernizaciji ceste državna meja pri Šentilju—Mari- 

bor—Celje—Ljubljana—Postojna—državna meja pri Novi Gorici; 
b) osnutek odloka o finančnem programu za financiranje proj'ektiranja 

novih cestnih odsekov v SR Sloveniji; 
c) osnutek odloka o modernizaciji cestnih odsekov Vrhnika—Postojna—Raz- 

drto in Hočei—Leveč; 
4. problematika modernizacije železniškega prometa: 
a) osnutek zakona o povračilu dela obresti za investicijske kredite zdru- 

ženega železniškega transportnega podjetja Ljubljana za modernizacijo želez- 
niških prog v Sloveniji; 

b) osnutek zakona o usmeritvi sredštev SR Slovenije za investicije v go- 
spodarstvu v letih 1971 do 1976; 

5. predlog zakona o spremembi zakona o določitvi prispevka, ki ga pla- 
čujejo gospodarske organizacije v skupne rezerve gospodarskih organizacij v 
SR Sloveniji. 

To je dnevni red, ki ga predlagam. Kot vidite, iz predloga umikam prvotno 
predvideno 5. točko dnevnega reda, to je predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja graditve investi- 
cijskih objektov. 

Umik tega predloga zakona z dnevnega reda predlaga izvršni svet, ki je 
na svoji seji včeraj obravnaval ta predlog zakona in glede na določene predloge, 
ki jih je poslala elektrotehniška zveza, Slovenije, izvršni svet predlaga, tako 
našemu kot tudi republiškemu zboru, da umaknemo to točko z dnevnega reda 
današnje seje. Tako bomo imeli čas podrobno proučiti konkretne predloge v 
ustreznih upravnih organih, odborih naše skupščine in izvršnega sveta. V roku 
enega meseca pa naj bi ponovno predložili ta predlog zakona skupščini v 
obravnavo. 

To je torej predlagani dnevni red. Ima kdo kakšne pripombe k predlože- 
nemu dnevnemu redu oziroma dopolnilne predloge? Vidim, da spreminjevalnih 
predlogov ni, kar pomeni, da je dnevni red sprejet. 

Obveščam vas, da sem na današnjo sejo povabil poleg izvršnega sveta in 
pristojnih upravnih organov še predstavnike gospodarske zbornice, kreditne 
banke in hranilnice Ljubljana, združenega železniškega podjetja Ljubljana, 
Luke Koper, inštituta za ekonomska raziskovanja in cestnega sklada SR Slo- 
venije. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 60. seje zbora. Osnutek zapisnika ste prejeli skupaj z gradivom za to 
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sejo. Prosim za pripombe, če jih imate. Ugotavljam,, da nihče nima pripombe, 
torej je zapisnik 60. seje zbora odobren. 

Naslednja, to je 2. točka dnevnega reda so poslanska vprašanja. 
V času med obema sejama sem prejel poslansko vprašanje poslanca Staneta 

Pungerčarja. Prejeli ste ga z gradivom za današnjo sejo. Odgovoril bo repu- 
bliški sekretar za finance tovariš Riko Jerman. 

Riko Jerman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Tovariš poslanec Stane Pungerčar j.e postavil naslednja poslanska vprašanja: 

1. ali so bančne institucije ali kdo drug že razpravljali o brezgotovinskem 
plačevanju prebivalstva; 

2. če so razpravljali, kateri so bili negativni sklepi, da ta sistem ni bil 
uveden, čeprav vemo, da je v Ameriki dokaj razvit, v dobršni meri pa tudi 
v državah zahodne Evrope; 

3. če o tem še ni nihče razpravljal, vprašuje, ali bo kdo o tem razpravljal 
in skušal uvesti ta sistem, saj po njegovem mnenju pomeni brezgotovinsko 
plačevanje prebivalstva korak naprej. 

Na ta vprašanja odgovarjam takole: 
Odbor za poslovanje s prebivalstvom združenja poslovnih bank in hranilnic 

v Ljubljani je v lanskem juniju razpravljal in predlagal, naj bi vse banke v SR 
Sloveniji začele proučevati uvedbo brezgotovinskega poslovanja z občani, in 
sicer z žiro računi, seveda v povsem drugem okviru in v širšem obsegu, kakor 
ga ima že uveljavljeno obvezno odpiranje žiro računov občanov, ki rabi pred- 
vsem za namene fiskalnega nadzorstva. Kreditna banka in hranilnica v Ljubljani 
je v januarju t. 1. predlagala, naj se v program dela združenja poslovnih bank 
Jugoslavije za leto 1969 vključi tudi vprašanje razširitve poslovanja s prebival- 
stvom, ker je čedalje več gospodarskih organizacij, ki želijo za svoje delavce 
odpreti žiro račune, na katere bi nakazovali osebne dohodke. Temu bi ustrezalo 
podobno poslovanje z žiro računi, kakor je uveljavljeno ponekod v tujini. 

V zvezi s tem pa bi morali doseči spremembo predpisov o uporabi čeka 
in uveljaviti tudi ostrejše in učinkovitejše ukrepe proti zlorabi čeka. Na po- 
budo kreditne banke in hranilnice Ljubljana je v delu študija o možnostih za 
vključevanje občanov v poslovanje z žiro računi. Studija bo izdelana približno 
do marca tega leta. V prihodnjih mesecih naj bi na temelju take študije pričeli 
postopno uvajati omenjeno poslovanje, seveda na povsem prostovoljni podlagi. 

V prvi fazi bi banka prevzela za občane, ki imajo ali bodo imeli žiro ra- 
čune, plačevanje periodičnih izdatkov v stalnih mesečnih zneskih, kakor so na 
primer najemnina, naročnine na časopise, radio«, televizijo, telefon in podobno, 
kar za nekatere sedanje lastnike žiro računov banka že opravlja. 

V naslednji fazi pa bi banka na podlagi sporazumov s prizadetimi delov- 
nimi organizacijami plačevala tudi mesečne akontacije nekaterih vrst izdatkov 
občanov. 

V obeh zgoraj naštetih primerih bi občani nakazovali obvezno na žiro 
račun le toliko, da bi pokrili stroške oziroma izdatke, ki jih je zanje poravnala 
banka. Za občane, ki bi celotni osebni dohodek nakazovali na svoj žiro račun, 
sta v preučevanju dve obliki brezgotovinskega plačevanja — prvič izdajanje čekov 
v raznih apoenih v okviru kritja na njihovih žiro računih in drugič posebna 
čekovna izkaznica z vsemi potrebnimi podatki, ki bi kot poroštvo banke omo- 
gočala nakup blaga ali plačilo storitev do določenega zneska, pri čemer bi pro- 
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dajalec račun, podpisan od kupca in s podatki iz osebne izkaznice poslal v po- 
ravnavo banki na podlagi prejšnjega sporazuma med banko in podjetji. 

Pred več kot poldrugim desetletjem je ob sorazmerno šibko razvitem banč- 
nem mehanizmu in še manj razviti trgovini mestna hranilnica ljubljanska že 
uvedla tekoče račune občanov, na katere so delovne organizacije nakazovale 
osebne dohodke za lastnike teh računov, seveda za tiste, ki so to želeli. Akcija 
pa se ni posrečila v zadostni meri, med drugim tudi zaradi odpora trgovskih 
organizacij proti plačevanju s čeki. Ta neuspeh je bil tudi eden izmed vzrokov, 
da se na tem področju toliko časa ni nič storilo, za kar pa so sedaj povsem 
druge, po našem mnenju dosti boljše možnosti. 

Predsednik, Miran Goslar: Hvala lepa. Tovariš Jerman, morda bi 
prešli kar na naslednje vprašanje. Gre za poslansko vprašanje Jožeta Javornika, 
ki je bilo postavljeno kot dodatno poslansko vprašanje na zadnji seji zbora. 
Poslanci ste odgovor prejeli danes pred sejo. Nanj bo odgovoril tovariš Riko 
Jerman. 

Riko Jerman: Inž. Javornik je postavil naslednje dodatno vprašanje: 
Kakšne posledice bodo nastale pri preporazdelitvi zbranih hranilnih vlog pri 
kmetijskih delovnih organizacijah, če ne bo zagotovljeno subsidiarno poroštvo 
bank? 

V primeru, če za hranilne vloge pri hranilno-kreditnih službah kmetij- 
skih in gozdarskih delovnih organizacij ne bo zagotovljeno poroštvo bank, bo 
potrebna za zagotovitev likvidnosti in varnosti hranilnih vlog večja likvidnostna 
rezerva, kakor je določena v predlogu zakona o ustanavljanju in poslovanju 
hranilno kreditnih služb. Kakor je znano, ta zakon določa subsidiarno poroštvo 
poslovnih bank. Po tem predlogu znaša namreč obvezna likvidnostna rezerva 
10 lo'/o od stanja hranilnih vlog, kar bi na primer pri skupno približno 59 mili- 
jonih zbranih hranilnih vlog pri 80 hranilno-kreditnih službah ali odsekih v letu 
1968 znašalo nekaj manj kakor 6 milijonov dinarjev. V povsem normalnih 
razmerah poslovanja 10-odstotna likvidnostna rezerva sicer zadostuje, postane 
pa občutno premajhna pri nihanjih na področju hranilnih vlog, ki so posledica 
gospodarskih, političnih in drugih dogodkov ali premikov. V zadnjem obdobju 
so ti nekako bolj pogosti. S poroštvom poslovnih bank se na podlagi spora- 
zumov hranilno-kreditnim službam zagotavlja likvidnost, zlasti v omenjenih 
položajih, kakor tudi v normalnih razmerah poslovanja, saj so za zagotovitev 
likvidnosti potrebna dosti manjša sredstva v povezavi z močno bančno orga- 
nizacijo, pri čemer je možno večje angažiranje sredstev zbranih hranilnih vlog 
za kreditiranje kmetijskih proizvajalcev in drugih občanov za njihovo dejavnost, 
kar je seveda tudi namen predlaganega zakona. Po drugi strani pa je v primeru, 
da ne bo poroštvo poslovnih bank in da se tudi likvidnostna rezerva ne bi pove- 
čala, možno pričakovati, da bo prišlo do realiziranja poroštva v breme sredstev 
ustanovitelja, delovne organizacije ali pa republike. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Je še kako dodatno vprašanje, tovariš 
Javornik? (Ne.) 

Na zadnji seji zbora je poslanec Drago Kolar želel pismen odgovor na svoje 
poslansko vprašanje, vendar je kasneje odstopil od te zahteve, ker je bilo že 
več pojasnil v dnevnem časopisju na osnovi odgovora na zadnji seji. 
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Poleg tega imamo poslansko vprašanje, ki ga je predložil poslanec Franc 
Klemenčič v imenu 10 poslancev. Tovariš Klemenčič sicer ni prisoten, vendar 
so pa drugi od teh desetih. Na to poslansko vprašanje bo odgovoril tovariš 
Bernard iz sekretariata za gospodarstvo. 

Ivo Bernard: Tovarišice in tovariši poslanci. Na zastavljeno poslansko 
vprašanje se vnaprej opravičujem, ker bom razmeroma kratek. Moram se nam- 
reč sklicevati na odgovor na poslansko vprašanje poslanca Jožeta Prevolnika in 
Karla Korena, ki smo ga podali konec lanskega leta. 

Po planu modernizacije združenega železniškega transportnega podjetja 
Ljubljana do leta 1973 je v programu tudi modernizacija proge Zidani most— 
Maribor. Dela na tej progi se že izvajajo. Doslej je izveden remont proge od 
Zidanega mosta db Grobeinega, v letu 1969 pa so predvidena dela na remontu 
proge do Pragerskega. Program modernizacije te proge ni zajet v okviru moder- 
nizacije magistralne proge Jesenice—Đevđelija. Zato je za modernizacijo te 
proge, treba zagotoviti domača sredstva. Z2TP predvideva, da bo za to moder- 
nizacijo potrebnih 487,5 milijona dinarjev. ZZTP Ljubljana bo prispevalo 
40 '°/o lastnih sredstev, za ostalih 60 '"/o sredstev pa so v teku razgovori z bankami 
in skladom skupnih rezerv gospodarskih organizacij SR Slovenije. Dinamika 
del se bo morala prilagoditi dinamiki razpoložljivih sredstev. 

Pripominjam, da imamo danes pod 4. točko dnevnega reda razpravo o pro- 
blemu železniškega prometa. Poleg tega moram pripomniti, da je na današnjem 
dnevnem redu tudi obravnava osnutka zakona o povračilu dela obresti za inve- 
sticijske kredite ZZTP Ljubljana za modernizacijo železniških prog v Sloveniji, 
s katerim je predvideno, da republika krije do 4lo/o obresti od posojil, ki jih 
železnice najamejo za izvedbo svojega programa modernizacije. S sprejetjem 
tega zakona bo vsekakor železnici dokaj olajšan položaj, s čimer bo republika 
v določeni meri prispevala k modernizaciji celotnega železniškega omrežja. 
Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Na zadnji seji zbora je postavil poslansko 
vprašanje tudi poslanec Anton Ladava. Tovariš Ladava se strinja, da se mu na 
to vprašanje odgovori pismeno. Poleg tega je postavil poslansko vprašanje po- 
slanec Egon Prinčič. Ker tovariš Prinčič ni prisoten, bi na to vprašanje odgo- 
vorili na prihodnji seji. Odpiram možnost za nova poslanska vprašanja. Kdor 
želi postaviti kako vprašanje, naj se javi. Tovariš Zupančič. 

Anton Zupančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Postavljam dve poslanski vprašanji. 

1, Zaradi vse večjega prometa na cesti Celje—Krško je ta cesta postala 
nevzdržna. Tako za gospodarstvo kakor tudi za turizem. Zato sem v letu 1968 
postavil poslansko vprašanje v zvezi s predvideno novo traso ceste Zidani 
most—Radeče in naprej proti Krškem, kdaj bo ta cesta rekonstruirana. Na vpra- 
šanje mi je bilo odgovorjeno, da se bodo dela na odseku Radeče—Sevnica pri- 
čela že v letu 1968 z udeležbo vseh prizadetih občin in da bodo v tem letu 
tudi končana. Ker ni bilo razpoložljivih dovolj sredstev, so se dela sicer pri- 
čela v letu 1968, končala pa se bodo predvidoma do 1. junija 1969. Ostali del 
trase, od Sevnice do Krškega, pa naj bi bil po zagotovilu predstavnika cestnega 
sklada rekonstruiran do leta 1970. Ker so se ta dela zavlekla že na prvem od- 
seku, postavljam cestnemu skladu poslansko vprašanje, ah bo celotna trasa od 
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Radeč do Krškega rekonstruirana do leta 1970. Nadalje me žarnima, ali so v 
planu predvidena sredstva za leto 1969. , 

2. Telefonska zveza sodi med zelo važne povezave za gospodarstvo. Telefon 
postaja praktično nepogrešljiv. Zal pa ugotavljamo, da telefonske zveze z vzpo- 
stavitvijo telegrafskih in telefonskih central ob velikih vloženih sredstvih v ta 
namen ne ustrezajo. Vsi smo pričakovali, da bodo zveze z uvedbo novega avto- 
matskega telefonskega omrežja hitrejše in boljše. Ugotavljamo pa posebno na 
območju telefonskega omrežja občine Laško, s telefonsko centralo Radeče— 
Zidani most, Hrastnik in Trbovlje, da temu ni tako in da j© zato upravičeno 
nezadovoljstvo delovnih organizacij, ki v svojih pritožbah zahtevajo ureditev 
zvez. Tako je na primer nemogoč položaj za telefonsko zvezo Radeč z omrežno 
skupino Dolenjske, ki ima karakteristično številko 068, nadalje z Mariborom 
in Celjem. Številni so primeri, ko je nemogoče vzpostaviti zvezo z zdravstveno 
postajo Laško in Celje ali postajo ljudske milice v Radečah. Na telefonsko 
zvezo čakamo tudi po več ur, ali pa je sploh ne dobimo. V linijah so tudi 
stalno motnje, pogoste prekinitve, ali pa se hkrati vključuje v isto linijo več 
naročnikov, kar poleg drugega tudi ruši zajamčeno tajnost pogovora. Kljub 
pritožbam delovnih organizacij se takšno stanje do danes še ni popravilo, 
zaradi česar nastajajo materialne in časovne izgube. 

Zato postavljam izvršnemu svetu naslednja vprašanja: 
1. kdo je odgovoren za materialno škodo, povzročeno delovnim organiza- 

cijam oziroma naročnikom telefona zaradi neurejenih telefonskih zvez; 
2. kdaj se bodo te napake popravile in 
3. ali je podjetje PTT dolžno dati na vprašanja in pritožbe telefonskih 

naročnikov pojasnila oziroma odgovore in zakaj le teh ne da. Prosim, da mi 
na gornja vprašanja odgovorite tudi pismeno. 

Predsednik Miran G o si ar: Tovariš Zupančič, ni jasno, na koga je 
naslovljeno prvo vprašanje. 

Anton Zupančič: Na cestna sklad. 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi postaviti poslansko vpraša- 
nje? Besedo ima poslanka Mara Pelčeva. 

Mara Pelc-Ceferin: Izvršnemu svetu postavljam naslednje poslan- 
sko vprašanje: 

V resoluciji o gospodarski politiki in ukrepih za nadaljnje , uresničevanje 
družbenega plana za razvoj Jugoslavije od leta 1966 do leta 1970, ki sta ga 
sprejela zvezni in gospodarski zbor zvezne skupščine 15. novembra 1968, je 
v poglavju »razširjena reprodukcija« med drugim rečeno: 

»Razvoj sistema razširjene reprodukcije naj omogoči nadaljnje bistveno 
zmanjšanje vpliva izvengospodarskih faktorjev na akumulacijo oziroma na 
invesiticijske odločitve in njihovo realizacijo. Delovne organizacije v bankah 
naj postanejo nosilci odločitev o sredstvih in o realizaciji na področju razširjene 
reprodukcije v gospodarstvu. ¥ ta namen je treba pripraviti sistemske rešitve. 
Federacija se ne bo več spuščala v obveznosti na dosedanji način.« V resoluciji 
je nadalje rečeno, da bodo obveznosti, ki jih je federacija po planu in zakonih 
že prevzela, izpolnjene tako, kot je določeno in sicer do leta 1970, eventualno 
pa neposredno po letu 1970, če bi primanjkovalo sredstev. Z izpolnitvijo inve- 
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sticijskih obveznosti, glede katerih je federacija prevzela svojo udeležbo, pa 
naj bi ugasnile fiskalne obveznosti, iz katerih pritekajo sredstva za njihovo 
financiranje. Iz takšnega teksta resolucije je mogoče zaključiti, da federacija 
za obdobje po letu 1970 ne more sprejemati nobenih novih obveznosti za di- 
rektne investicije; za nadaljnji in hitrejši razvoj nezadostno razvitih republik 
pa bo treba najti nove sistemske rešitve. V zvezi s tem prosim izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije za odgovor na naslednja vprašanja: 

1. Ali so točne vesti, da so-v pripravi razni novi investicijski zahtevki, na 
primer za izgradnjo novih elektroenergetskih objektov, za nadaljnjo izgradnjo 
skopske železarne itd., ki naj bi se financirali s sprejemom novih, dodatnih 
obveznosti federacije po letu 1970. Menda je o nekaterih predlogih že raz- 
pravljal zvezni izvršni svet. 

2. Ce so te vesti točne, ali gre pri tem za investicije izven ali v okviru 
sklada za nerazvite. Kolikor gre za sredstva, ki naj bi jih zagotovil sklad za 
nerazvite, vprašujem, ali sprejemanje takšnih obveznosti ne prejudicira rešitev 
glede samega sistema formiranja in obsega sredstev za ta sklad po letu 1970. 

3. Kakšno je stališče izvršnega sveta do teh problemov? Pri tem ne gre 
za nasprotovanje investicijskim iniciativam za posamezne objekte, kajti odlo- 
čitev glede 'njihove nove ali nadaljnje izgradnje naj bi bila predvsem odvisna 
od delovnih ljudi v samih teh organizacijah. Vprašujem zato, ali je tak način 
sprej<emanja novih obveznosti sploh še mogoč in sprejemljiv. 

4. Ali izvršni svet meni, da je to povezano tudi s problemom sredstev 
bivšega splošnega investicijskega sklada, ki jih je v smislu resolucije zvezne 
skupščine treba izločiti iz bank in jih postaviti pod poseben režim. Kakšno 
stališče ima izvršni svet do tega vprašanja, zlasti glede na to, da je izvršni svet 
Sabora SR Hrvatske poslal zvezni skupščini glede tega povsem konkreten 
predlog. 

5. Ali izvršni svet meni, da bi bilo mogoče glede teh vprašanj pripraviti 
poseben material in razpravljati o njem v Skupščini SR Slovenije v okviru 
dnevnega reda ene naslednjih sej pristojnih zborov. Prosim tudi za pismeni 
odgovor. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala. Tovariš Simoneti se javlja. 

Rino Simoneti: Tovariš predsednik, spoštovane tovarišioe in tova- 
riši poslanci. Izvršni svet misli, da je postavljeno vprašanje politično izredno 
pomembno in ekonomsko aktualno. Izvršni svet je prejel podobno vprašanje 
tudi od poslanca republiškega zbora. To vprašanje se intenzivno proučuje in 
bomo predlagali predsedniku republiškega zbora in predsedniku gospodarskega 
zbora, da se nam omogoči, da odgovorimo na to vprašanje po možnosti na skup- 
ni seji. Ce nam bo ta možnost dana, bomo pripravili obširnejši odgovor. Če bo 
zatem potrebna še tehtnejša in poglobljena razprava, bomo seveda rabili nekaj 
več časa. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Kolarič ima besedo. 

Janko Kolarič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Moja pripomba se nanaša na odgovor tov. Bernarda. Sem sicer zamudil, ker se 
je hitro prešlo na naslednje poslansko vprašanje. Če je še možno razpravljati 
v okviru odgovora, bi nadaljeval z razpravo, sicer pa bi postavil novo vprašanje. 
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Predsednik Miran Goslar: Lahko postavite novo vprašanje, vendar 
bi obenem opozoril, da imamo danes na dnevnem redu razpravo o materiji, 
ki se dotika teh vprašanj. 

Janko Kolarič: Strinjam se, da se dotika, vendar pa ne zajema 
bistva. Z odgovorom tovariša Bernarda v celoti ne morem biti zadovoljen, ker 
na bistvo vprašanja ne odgovarja. Odgovor je res bil podoben odgovoru na 
podobno vprašanje poslanca tovariša Korena že v decembru mesecu in sicer 
v obliki, češ da stvari tečejo zadovoljivo, da se problem rešuje in da je rešen. 
Dejansko pa ni tako. Resnici na ljubo moram nekoliko razložiti, da dejansko 
stanje glede modernizacije proge Zidani most—Maribor ni takšno, kot je prika- 
zano', ampak je nekoliko drugačno-. Res je, da ta del proge ni vključen v program 
mednarodnega kredita, kakor je proga Jesenice—Đevđelija. Vendar je ta proga 
vključena, da precizneje rečem, v slovenski program modernizacije in zato ne 
moremo reči, da mi ne bi bili dolžni istočasno reševati tudi tega odseka. Imamo 
vrsto programov, ki ne izvirajo iz mednarodnega kreditiranja, pa jih realizi- 
ramo. Za modernizacijo proge Zidani most—Maribor so sicer izdelani program 
in projekt ter finančna konstrukcija, vendar na tej modernizaciji, razen delnega 
remonta prog, ki se financira ne glede na plan moderizacije iz lastne amorti- 
zacije, ni narejenega ničesar. Konstrukcija modernizacije predvideva v prvi fazi 
okrog 30 milijard starih dinarjev, od katerih je predvideno, da bi 50'°/o krilo 
združeno železniško transportno podjetje samo iz lastnih virov iz celotne Slo- 
venije, medtem ko naj bi ostalih 50'% krile banke in sklad skupnih rezerv 
gospodarskih organizacij. Vendar se ta modernizacija sploh ne izvaja in tre- 
nutno zanjo sploh ni izgledov, ker uradno niti banke niti sklad skupnih rezerv 
niso dali odgovora na našo vlogo. In tu je bistvo vprašanja. Ce hočemo pro- 
gram modernizacije vsaj začeti izvajati, se morajo vključiti tako sklad skupnih 
rezerv kot tudi banke. 

Vendar sklad in banke čakajo drug na drugega, kdo bo prvi dal odgovor 
in kakšen bo ta odgovor. Odgovora še vedno nimamo, čeprav je bila vloga 
poslana decembra in bi vsaj postavil vprašanje, kdaj misli sklad skupnih 
rezerv odgovoriti združenemu železniškemu transportnemu podjetju. 

Ne morem se strinjati z mnenjem, da stvar teče, ker je vse skupaj v po- 
polnem zastoju. Ce se ne bo začelo s konkretnim reševanjem, kot je predvi- 
deno, obstaja nevarnost, da do realizacije sploh ne bo prišlo. 

Zato postavljam vprašanje, kdaj bo sklad skupnih rezerv dal odgovor, da 
bi bil sprejemljiv za udeležbo lastnih sredstev in seveda za udeležbo slovenskih 
bank. Remont prog, ki sicer spada, tudi v okvir modernizacije železnic, vendar 
neodvisno od kompleksne modernizacije posameznih prog, se odvija v zelo 
skromnem obsegu, v zielo skromnih dolžinah in zaradi stalnega porasta cen 
vsako leto v manjšem obsegu. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Kolarič, kot ocenjujem, po po- 
slovniku gre za dodatno vprašanje, ne pa da bi sedaj razpravljali na dolgo in 
široko o tej problematiki. Poslanec ima dve možnosti, ali postaviti dodatno 
vprašanje ali pa predlagati, da se postavi problematika na dnevni red ene 
izmed sej. Kolikor gre za dodatno vprašanje, upravnemu odboru sklada skupnih 
rezerv, jaz vsaj tako razumem vašo razpravo, prosim, da se omejite na samo 
vprašanje, ne pa na širše razpravljanje o problematiki sofinanciranja. 
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Janko Kolarič: Ustno sem vprašanje že postavil, lahko pa ga po- 
stavim še pismeno. Moja razprava se veže na obrazložitev tovariša Bernarda, 
v zvezi z danes predlaganim zakonom. 

V zvezi s tem moram tudi povedati, da je predlog zakona v redu, vendar 
rešujemo samo nekatera obstoječa vprašanja, pomaga reševati tudi bodoči 
položaj železnic v zvezi z modernizacijo, trenutnih virov sredstev za moderni- 
zacijo pa predlagani zakon ne rešuje. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: To pomeni, da bomo to vprašanje posre- 
dovali skladu skupnih rezerv. Še kako poslansko vprašanje? Prosim, tovariš 
Lanščak. 

Janez Lanščak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
V zvezi z ukinitvijo železniške proge Muska Sobota—Hodoš je nastal dokaj 
velik ekonomski, socialni in še drugačen problem glede komunikacijske pove- 
zave tega severovzhodnega dela Goričkega z notranjostjo Slovenije prek Mur- 
ske Sobote. V razpravi o ukinitvi te proge je bila stalno omenjena in obrav- 
navana zadeva tako, da bo proga ukinjena, ko bo cestna povezava za to 
področje izvršena. 

Cesta v dolžini 12 km je že modernizirana, to je do Mačkovec, ostalo pa je 
odprtih še nadaljnjih 15 km. Z ukinitvijo proge je nastal nov problem, ker se 
ta cesta ni modernizirala za prevzem težkega tovornega prometa, do katerega 
bi prišlo z ukinitvijo proge. Imam občutek, da razprave in rešitve ne tečejo ko- 
ordinirano med izvršnim svetom Slovenije, skupščino in cestnim skladom. Zato 
postavljam naslednje vprašanje: 

Ali so realne možnosti za rekonstrukcijo ceste na odseku Hodoš—Mačkovci— 
Murska Sobota, ali je rekonstrukcija koordinirana na relaciji izvršni svet — 
cestni sklad, ki razpolaga s sredstvi, in tretjič, ali je predvidena modernizacija 
te ceste v naslednjem srednjeročnem programu cestnega omrežja v republiki 
Sloveniji in po možnosti kdaj se to predvideva. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo naj na to odgovori? 

Janez Lanščak: Prosim, če lahko odgovori predstavnik cestnega 
sklada, ali pa predstavnik izvršnega sveta. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala. Še kako vprašanje? Kot vidim, 
ni dodatnih vprašanj. Prosil bom za odgovore na postavljena vprašanja na 
naslednji seji. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, V skladu z dogovorom 
s predsednikom republiškega zbora in predlagateljem osnutka zakonov s pod- 
ročja modernizacije cestnega in železniškega prometa, kar imamo v 4. točki 
dnevnega reda, predlagam, da uvodno obrazložitev predstavnika izvršnega sveta 
Borisa Vadnjala poslušamo na skupni seji z republiškim zborom. Se strinjate 
s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) 

Odrejam odmor za toliko časa, dokler ne bo svoje tekoče točke zaključil 
republiški zbor, nakar vas vabim na skupno sejo v veliko dvorano. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.45 in se je nadaljevala ob 11.20.) 
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Predsednik Miran Gosi ar: Tretja točka dnevnega reda 
je problematika modernizacije cestnega omrežja. K tej točki ste prejeli nasledi 
nje dokumente: 

a) osnutek zakona o> modernizaciji ceste državna meja pri Šentilju—Mari- 
bor—Celje—Ljubljana—Postojna—državna meja pri Novi Gorici, 

b) osnutek odloka o finančnem programu za financiranje projektiranja 
novih cestnih odsekov v SR Sloveniji in 

c) osnutek odloka o modernizaciji cestnih odsekov Vrhnika—Postojna—Raz- 
drto in Hoče—Leveč, ki jih je predložil izvršni svet skupščine. Priložena so sta- 
lišča upravnega odbora gospodarske zbornice SR Slovenije in njenega sveta za 
promet in zveze do problematike financiranja gradnje novih cest. 

Prehajamo na 3. a točko: 
Izvršni svet je predložil osnutek zakona o modernizaciji ceste državna meja 

pri Šentilju—državna meja pri Novi Gorici na osnovi sklepa, s katerim je gospo- 
darski zbor na svoji 52. seji 28. junija lani sprejel predlog za izdajo tega zakona 
in naročil izvršnemu svetu, da pripravi osnutek zakona ob upoštevanju dopol- 
nitev, ki so jih predlagali pristojni skupščinski odbori in zakonodajno-pravna 
komisija. 

Pred pričetkom seje ste prejeli še predloge skupščine občine Kranj in 
ostalih občinskih skupščin na Gorenjskem ter skupine poslancev republiškega 
zbora k obravnavanemu osnutku zakona, v katerih imenovani predlagajo, da 
se z! zakonom uredi modernizacija celotnega cestnega križa v Sloveniji. 

Osnutek zakona sta obravnavala odbor za gospodarsko programiranje in 
finance ter odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje našega zbora; 
predložila sta skupno pismeno poročilo, v katerem predlagata, naj se črta 
določba v 6. členu osnutka zakona. Osnutek zakona je obravnavala tudi zako- 
nodajno-pravna komisija in predložila pismeno poročilo, v katerem predlaga 
spremembe v 2. in 5. členu ter obvešča zbor, da se ne strinja z opustitvijo 
določbe 6. člena, kot to predlagata naša dva odbora. Poleg tega zakonodajno- 
pravna komisija predlaga še spremembe v 10. in 11. členu. Poročevalec obeh 
odborov je Peter Skok. Ali morda želi poročevalec še ustno obrazložiti stališča 
odborov. Tovariš Skok se javlja k besedi. 

Peter Skok: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Poleg 
obširnega materiala in stališč obeh odborov, ki so bili pismeno1 predloženi, ši 
dovoljujem, da še sam zavzamem k zakonu in odloku o financiranju projekti- 
ranja dodatno stališče. 

Po mednarodnih merilih se današnji prometni tokovi slovenskega ozemlja 
že izogibajo. Obstaja nevarnost, da bo izoliranost naše republike po dograditvi 
južne magistrale v Avstriji in s povezavo te ceste z madžarskim cestnim omrež- 
jem prek Fiirstenfelda v Avstriji na Balaton in dalje proti Budimpešti še večja 
in da bo postala Slovenija po zgraditvi ceste Trst-Reka prometno izoliran otok. 
Dejstvo je, da gre prek Slovenije danes okoli 95 °/o cestnega prometa Jugo- 
slavije s tujino. Ce na primer primerjamo potek trase mednarodne ceste E7 
Rim-Trbiž—Beljak—Bruck—Dunaj—Varšava ali ceste EI 4: Trst—Trbiž-Be- 
ljak—Salzburg—Praga—Sčečdn, lahko ugotavljamo, da obe tečeta v bližini na- 
šega ozemlja, da bi pa njuna trasa našla primernejšo rešitev preko našega 
ozemlja. Nadaljnja izolacija nam grozi s povezavo Dunaj—Gradec—Maribor—Za- 
greb—Split, kjer so nas Hrvati že prehiteli in z malo strateško, malo pa s pri- 
krito republiško intencijo znali svoja hotenja uveljaviti in to v izredno intere- 
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santni finančni konstrukciji, prek proračuna za narodno obrambo-. Samo en 
krak slovenskega cestnega križa, državna meja—Kranj—Ljubljana—Novo mesto— 
meja s SR Hrvatsko ne more rešiti celotnega slovenskega komuniciranja. In 
če je naloga tega kraka v obvladovanju smeri SZ — JV, je naloga drugega 
kraka povezava JZ s SV. 

S tem želim poudariti', da po svojem pomenu ne moremo ločiti, oziroma 
razločevati pomena odseka Vrhnika—Postojna, saj nam je pomen tega odrekel 
zvezni sekretariat za notranje zadeve kot tudi odseka Hoče^-Levec, ki mu prav 
tako v zveznem merilu ne pripisujejo tega pomena kot ga ima in kot ga mi 
lahko sami realneje presodimo1. V širšem regionalnem pomenu nastopa s to 
cesto vprašanje hitrega tranzita. Dejstvo, da lahko v treh do štirih urah pre- 
koračimo Slovenijo, pa ne more biti merodajno pri tako pomembnem odlo- 
čanju. Saj bi po isti logiki morale obravnavati taka vprašanja tudi druge 
obrobne države. 

Le-te pa ;so v nasprotju s takimi gledišči že začele graditi priključke na 
našo cesto in je recimo deželna vlada Avstrije že sprejela sklep o podaljšanju 
svoje avtoceste proti Šentilju. Ta odsek se že gradi. Na drugi strani je tudi 
deželna vlada Furlanije že sprejela sklep o podaljšanju avtoceste v severni 
Italiji z odsekom Vilesse^Gorica. 

Ob tako veliki investiciji nacionalnega pomena pa bodo nujno vzniknile 
tudi lokalistične tendence ter mnenja. Mislim pa, da bi bilo v tem momentu 
zgrešeno zaradi zadev podrejenega značaja dezavuirati tako velik projekt. Pri 
oceni pripravljenosti za taka dela se nujno srečujemo s pripravljalnimi pro- 
jektnimi deli, pri čemer pa ugotavljamo neenako obravnavo posameznih cestnih 
odsekov. Spomnil bi poslance samo na to, dar smo že dajali soglasje k finanč- 
nemu načrtu cestnega sklada za leto 1967, ko sem ugotovil, da je bilo v projekte 
barjanskega dela ceste vloženo v letu 1967 230 milijonov starih dinarjev, za odsek 
od Ljubljane do Šentilja pa samo 3,9 milijona starih dinarjev. Ob tem pa je 
ostalo v istem finančnem načrtu 63,7- milijona starih dinarjev neizkoriščenih, 
ki so ostala tudi nerazporejena. 

Mislimo, da je v sedanji fazi nujno potrebno projektno fazo obravnavati 
z vso resnostjo in zahtevati izvršitve sklepov Skupščine SR Slovenije. 

Ko ocenjujemo sedanje stanje ceste na celotni potezi, ugotavljamo v glo- 
balu samo to, da je bilo več kot polovica asfaltnega sloja napravljenega pred 
24 in več leti. Hkrati pa odsek Šentilj—Ljubljana po neustreznih elementih pri 
šibkem zgornjem ustroju, neustreznih prehodih, pogostih priključkih, preozkem 
vozišču, preozkih zavojih, črnih točkah, prevelikih vzponih in padcih itd. pred- 
njači pred ostalim odsekom. 

To stanje je navedlo tudi eksponate mednarodne banke, da so se strinjali 
s štiripasovno izvedbo. Mislim pa, da je mnenje izvršnega sveta treba v toliko 
dopolniti, da bi s predlogom, da zadnji odstavek 4. člena odloka ostane, izgu- 
bili cestnino na severnem delu magistrale. Severni del magistrale s tem degra- 
diramo v cesto lokalnega značaja in ji odvzamemo mednarodni pomen, kot ji 
pripada. 

Na ta način' bi ob enaki kvaliteti ceste proti Zagrebu kot proti Ljubljani 
Slovenija izgubila znaten delež dohodka, hkrati pa bi se štajerski industrijski 
bazen gospodarsko močno orientiral proti Zagrebu. To pa s širokega slovenskega 
interesa ni sprejemljivo. Pri tem ne gre samo za mariborski gospodarski bazen, 
temveč je treba upoštevati tudi celotno pomursko in koroško regijo. 
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Upoštevaje navedeno in niz drugih dejstev predlaga ta odbor za gospodar- 
sko programiranje in finance ter odbor za proizvodnjo', promet in poslovno 
sodelovanje, da se sprejme predloženi osnutek zakona z redakcijskimi popravki 
zakonodajno-pravne komisije, osnutek odloka o modernizaciji cestnih odsekov 
s tem, da se črta zadnji odstavek 4. točke ter da se sprejme odlok o finančnem 
programu z:a financiranje projektiranja novih cestnih odsekov v SR Sloveniji. 

Predsednik Miran Goslar: Odbor za proizvodnjo je danes razprav- 
ljal tudi o predlogih gorenjskih občinskih skupščin. Ali imate posebnega po- 
ročevalca? (Da.) Tovariš Kovič ima besedo. 

Inž. Anton Kovič: Odbor za proizvodnjo in promet je danes pred 
zasedanjem zbora razpravljal o amandmaju k predlogu zakona o modernizaciji 
ceste državna meja pri Šentilju—Maribor—Celje—Ljubljana—Postojna—državna 
meja pri Novi Gorici, ki so ga predložili skupščini nekateri poslanci in občinske 
skupščine gorenjskega področja. 

Odbor je v razpravi poslušal mišljenje cestnega sklada in predstavnika iz- 
vršnega sveta v zvezi s tem amandmajem ter prišel na osnovi razprave do 
zaključka, da je potrebna enotnost pri odločanju slovenskih skupščin o tem, 
katere in kakšne ceste v Sloveniji bomo gradili v prihodnje. 

Odločili smo se že za osnovno smer Šentilj—Nova Gorica in je zato treba 
podpreti enotno mnenje, ki vlada o tem vprašanju, podpreti predvsem zato, da 
nastopamo enotno pred slovensko in jugoslovansko javnostjo, kakor tudi da 
nudimo vso podporo investitorjem pri iskanju finančnih sredstev za dograditev 
predvidene ceste. 

Na podlagi vseh navedenih razlogov je odbor prišel do zaključka, da pred- 
laga gospodarskemu zboru, da amandmaje nekaterih poslancev in gorenjskih 
občinskih skupščin ne sprejme. 

Predsednik Miran Goslar: Povabljeni so tudi predstavniki zakono- 
dajno-pravne komisije, če želijo podati še svoje mnenje. (Tovariš Simčič ne 
želi.) Prisoten je tudi predstavnik izvršnega sveta Ivan Zupan, ki lahko po- 
drobneje informira zbor o stališčih do predlogov, ki so se doslej pojavili. K 
razpravi so vabljeni tudi predstavniki cestnega sklada kot tudi vsi tisti, ki so 
bili povabljeni in sem jih omenil na začetku seje. Odpiram razpravo. Kdo želi 
besedo? Tovariš Tratnik. 

Mirko Tratnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Predvsem želim poudariti, da razprava, ki jo je imel tovariš Skok, ni isto- 

vetna razpravi, ki sta jo imela oba odbora in je smatrati to kot njegovo osebno 
razpravo. Ko sta odbora za gospodarsko programiranje in finance ter odbor za 
proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje obravnavala zakon o izgradnji 
avtoceste Šentilj—Gorica, sta kritično obravnavala predvideno obsežno investi- 
cijo predvsem iz izkušenj dosedanjih investicij, pri čemer je bilo poudarjeno, 
da posamezne probleme rešujemo preveč parcialno ter da probleme običajno 
ne obravnavamo dovolj kompleksno'. Da ne bi prišlo do dubliranja investicij, 
sta odbora v skupnem poročilu sprejela besedilo, ki mi ga dovolite, da ga v 
celoti preči tam. 

V načelni obravnavi je močno prišla do izraza pomanjkljivost o jasnosti 
perspektivnega razvoja celotnega kompleksa prometa. Gre torej za razmerja 



61. seja 209 

med cestnim in. železniškim prometom, njuno medsebojno povezavo in raz- 
merja kot tudi za vodni in zračni promet. Analize, ki bi kompleksno obrav- 
navale problematiko prometa, vlogo in mesto posameznih vej prometa sedaj in 
v perspektivi, še ni. Tako se za ceste planira razvoj prometa s svojega vidika, 
a železnica zopet po svoje planira razvoj prometa. To se najbolj jasno vidi v 
zvezi z modernizacijo štajerskega cestnega in štajerskega železniškega odseka 
magistrale. Taka analiza je nujno potrebna in naj zato merodajni poskrbijo, 
da se čimprej izdela. 

V svoji osebni razpravi pa bi dodal sledeče: Danes, ko obravnavamo prvi 
odloka na osnovi zakona o izgradnji avtoceste Šentilj—Gorica, čutim osebno 
dolžnost, da najvišji slovenski predstavniški organ opozorim na nekatere po- 
manjkljivosti našega načrtovanja, za katere smatram, da jih moramo razčistiti, 
še preden se lotimo gradnje slovenskega prometnega križa. V obrazložitvi od- 
loka o izgradnji prvih dveh odsekov avtoceste Šentilj—Gorica je prikazan bo- 
doči promet na naših cestah. Pri tem pa niso prikazane niti posledice!, ki jih bo 
povzročila izgradnja avtoceste v sosednjih državah, niti ni prikazan in upo- 
števan razvoj železniškega prometa pri nas. Pred nedavnim je prav v tej skup- 
ščini skupina poslancev postavila vprašanje, kdaj se bo začela modernizirati 
železniška proga Zidani most—Šentilj. Sklad Borisa Kraigherja za financiranje 
znanstvenih raziskav je na zahtevo poslancev izdelal poročilo o modernizaciji 
železniškega prometa v juniju 1968, v katerem piše na strani 42 naslednje: 

Glede na širši gospodarski pomen proge Zidani most—Šentilj je za njeno 
modernizacijo pripravljen poseben finančni načrt, ki predvideva, da bi pri fi- 
nanciranju sodelovale banke Slovenije, sklad skupnih rezerv gospodarskih 
organizacij SR Slovenije in železniška transportna podjetja v razmerju 30 : 30 : 
40 pri celotni investiciji, ki znaša po cenah iz leta 1967 skupno 487,5 milijona 
novih dinarjev. Iz sredstev železnice bi se nabavila potrebna vozila ter izvršil 
remont in druge investicije na progi v okviru programa investicij. Iz sredstev 
bank in rezervnega sklada pa bi se financirala zgraditev stabilnih naprav v 
vrednosti 320,6 milijona novih dinarjev, po dinamiki, ki je prikazana V tabeli. 

Do predloga železnice banke in rezervni sklad še niso zavzeli dokončnega 
stališča, vendar pa je v načrtu, da se z deli prične letos. S temi investicijami 
bo proga do leta 1973 elektrificirana in bo rekonstruirana na vsej dolžini za 
20 ton osnega pribitka. 

V prognozah prihodnjega prometa na novi avtocesti, ki bo potekala vzpo- 
redno z modernizacijo proge, pa vidimo, da bo število vseh vozil naraslo na 
18 000 oziroma 25 000 osebnih vozil. Posebej je pomembna ugotovitev, da je 
delež težkih vozil na obravnavanih cestnih odsekih sorazmerno velik: na odseku 
Hoče—Leveč v letu 1967 24®/», na odseku Vrhnika—Postojna—Razdrto v letu 
1967 20 %. Prognoza bodočega prometa, izdelana na poidlagi sedanjega prometa 
na obstoječi cesti, znanih zakonitosti in parametrov, ki vplivajo na porast pro- 
meta, je podana v prilogi št. 6. Tovariši poslanci, iz citiranih odlomkov in na- 
vedenih podatkov je razvidho', da navedene prognoze železnic in cest obravna- 
vata ločeno kljub skupni problematiki. Jasno je, da je danes na naših cestah 
preveč tovornega prometa. Zaradi neurejene tarifne politike in pomanjkanja 
predpisov o varstvu cest, osnih pritiskih, predvsem pa zaradi zastarelih železnic 
na odseku Hoče^-Levec, je skoraj četrtina tovornega prometa (24 %>) nenor- 
malno in se bo izgubljanje tovora železnice po modernizaciji železnic prav go- 
tovo ne samo ustavilo, ampak še bodo določene vrste tovora celo vrnile na 
železnico. S temi premiki je treba računati. Zato ločeno obravnavanje cestnega 
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in železniškega prometa lahko privede do napačnih zaključkov in napačnih od- 
ločitev. 

Železnica utegne močno vplivati predvsem na severni odsek slovenskega 
cestnega križa, od Šentilja do Ljubljane. Južni del, med Ljubljano in Razdrtim 
napajajo tri glavne ceste: z Gorenjske, Štajerske in Dolenjske in je povezan 
z glavnimi pristanišči in z italijansko cesto pri Gorici. Iz teh razlogov sem 
mnenja, da se predloženi odlok spremeni v toliko, da se na odseku Vrhnika— 
Razdrto gradijo štirje pasovi kot je tudi predloženo. Odsek Hoče—Leveč pa naj 
se gradi v I. fazi v dveh pasovih, ali pa naj se odločanje o tem prenese na čas, 
ko je delana prognoza prometa, ob upoštevanju modernizacije železnic v SR 
Sloveniji in izgradnje avtocest v sosednjih državah in SR Hrvatski. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariši, glede na vsebino razprave, 
ki pravzaprav povezuje vse te točke, mislim, da se lahko dogovorimo', da 
v načelni razpravi, ki naj bi bila v začetku, združimo točki 3 b in 3 c. To se 
pravi, da razpravljamo o osnutku odloka o finančnem programu za financiranje 
projektiranja novih cestnih odsekov v Sloveniji in o osnutku odloka o moder- 
nizaciji cestnih odsekov Vrhnika—Postojna—Razdrto in Hoče—Lcvec. Prosim, da 
to pri splošni razpravi upoštevate. Najprej prosim torej za splošno razpravo. 
Kdo želi besedo? Tovariš Ladava. 

Anton Ladava: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Mnenja sem, da moramo imeti pri tako pomembnih odločitvah, kot je 

gradnja avtoceste Gorica—Šentilj, pred očmi ne samo gradnjo posameznih od- 
sekov, o katerih bomo danes odločali, ampak gradnjo celotne trase in gradnjo 
celotnega prometnega križa v Sloveniji. Ne moremo torej ločeno obravnavati 
samo posameznih o<dsekov. S tem, da smo namreč našli finančno rešitev za 
gradnjo posameznih odsekov, še ne pomeni, da bomo lahko začeto delo tudi 
dokončali in, da ne bodo ostali načrti za dalj časa potisnjeni v ozadje. Raču- 
nati moramo tudi z obstoječo cestno mrežo, ki jo sedaj slabo vzdržujemo. Redno 
vzdrževanje obstoječih cest bo pri gradnji tako velikega objekta, kot je avto- 
cesta Gorica—Šentilj, prav gotovo težka naloga. Izgradnja celotnega cestnega 
križa in primerno vzdrževanje celotnega cestnega omrežja v Sloveniji sta torej 
vprašanji, ki jih pri današnjem odločanju ne smemo pustiti ob strani, saj sta 
pomembni za vse Slovence. Ogromna finančna sredstva, ki jih zahteva grad- 
nja take sodobne, komunikacije, so za slovensko gospodarstvo celiko breme in 
je rešitev možna samo v etapni gradnji. Vendar pa rešitev na podlagi zakona 
o izgradnji avtoceste Gorica—Šentilj in odloka na osnovi tega zakona še ne 
predstavlja zagotovila, da ne bo prišlo do zaostajanja v modernizaciji ostalega 
slovenskega prometnega križa in, da se ne bi poslabšalo stanje na obstoječih 
cestah v Sloveniji. 

2e sam osnutek odloka v 4. členu nakazuje možnost, da se sredstva ne bodo 
zbirala po potrebni dinamiki in, da se v tem slučaju spremenita standard in 
obseg del na odseku Hoče—Leveč. V istem členu je prikazana tudi konstruk- 
cija sredstev, iz katere je razvidno, da bo potrebno za ta odsek, ki bosta kon- 
čana že leta 1973, zbirati sredstva v SR Sloveniji še do leta 1975. V obrazložitvi 
k predloženemu odloku na strani 19 je razvidno, da bo potrebno za investicije, 
končane leta 1973, zbirati poleg sredstev republiškega proračuna do leta 1975 
tudi sredstva v okviru cestnega sklada , do leta 1976. Med omenjenimi sredstvi 
cestnega sklada je gotovo tudi cestnina. Pri tem bi želel opozoriti na to, da 
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dohodki od cestnine, računani za odseki Hoče—Leveč, ne morejo biti realni, 
če so računani na godlagi obremenitve v prilogi št. 5. Na tem delu je obre- 
menitev izkazana samo na odsekih Tezno—Polskava in Hudinj a—Leveč. To je 
v bližini Maribora in Celja. 

To pomeni, da je zajet tudi predmestni in lokalni promet, ki se zaradi 
cestnine ne bo preselil na avtocesto. Te izkušnje imajo tudi v drugih evropskih 
državah, kjer na določenih cestah pobirajo cestnino. Nemogoče je pričakovati, 
da bo delavec, ki se dnevno vozi .na delo, lahko plačeval poleg rednih stroškov 
za vozila še cestnino. Iz navedenih podatkov pa je mogoče sklepati, da je takega 
prometa do 50'%. 

Tovariši poslanci in poslanke! Se več je takih vprašanj, ki nanje ne mo- 
remo najti odgovora, predvsem zato, ker je obrazložitev pripravljena le za na- 
vedene odseke, izločene iz celotne slovenske cestne problematike. Pred po- 
dobnimi vprašanji smo poslanci večkrat, kadar se odloča o pomembnih investi- 
cijah. Nemogoče je namreč, da bi mi kot poslanci spoznah probleme do potan- 
kosti in na osnovi popolnega lastnega spoznavanja vprašanj odločali. 2e večkrat 
so nam dokazovali s številkami razne, nerentabilne in nerealne investicije. Pa 
smo se po nekaj letih vprašali, zakaj dodatna sredstva, zakaj izguba in podobno. 
Zaradi vsega tega sem mnenja, da danes, ko odločamo in razpravljamo o grad- 
nji navedenih dveh odsekov, odločamo bolj zmerno in previdno. 

Iz obremenitev, ki so prikazane za posamezne odseke v prilogi št. 5, 
je razvidno, da je resnična potreba po štiripasovnici samo na odseku 
med Ljubljano in Razdrtim. Proti Gorici in proti Šentilju pa bi za- 
dostovala dva pasova, kar je v bistvu tudi mnenje strokovnjakov med- 
narodne banke za obnove, in razvoj. Za ostale odseke, tovariši poslanci, pred- 
lagam, da projektiramo štiripasovnice in da v prvi fazi gradimo le dva pasova. 
Ce bo zadosti denarja in bo narasla tudi obremenitev, bomo še vedno lahko 
dogradili ostala dva pasova. 

Tovariši poslanci, osebno vidim edino v taki rešitvi zagotovilo, da ne bomo 
začeli gradnje, ki je finančno še dolgo ne bomo zmogli, predvsem pa mislim, 
da edino, tako lahko preprečimo prelivanje sredstev, namenjenih za ostale ceste 
v Sloveniji. Ko bomo angažirali že tuje kredite in bomo morali zagotoviti do- 
mačo udeležbo, bo prepozno. Denar bomo morali zagotoviti in sprašujem, kdo 
more danes garantirati poslancem, da ne bomo prisiljeni zaradi finančnih težav 
vzeti denar, namenjen za ceste za vso Slovenijo in ga porabiti za gradnjo avto- 
ceste. Mnenja sem, da po tolikih izkušnjah lahko odločamo trezneje, še po- 
sebej zato, ker tako odločanje ne bo zadržalo celotne izgradnje, če bodo to 
zahtevale potrebe, če bo razpoložljivega dovolj denarja. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala. Tovariš Snuderl ima besedo. 

Borut Snuderl: Cenjene tovarišice in tovariši poslanci! Glede na to, 
da je bil šele danes predložen amandma, ki ga predlagajo občine Gorenjske in 
poslanci republiškega zbora, glede na to, da je moral tudi odbor o tej stvari 
danes razpravljati na hitrico in verjetno v časovni stiski, prav gotovo ni mogel 
uvideti v celoti vseh argumentov za ali proti temu amandmaju. Glede na to, da 
se to vprašanje nanaša na že sproženo vprašanje, ali obravnavati cestni križ 
v celoti ali izdati zakon samo za del cestnega križa, mi dovolite, da iz gradiva, 
ki nam je bilo predloženo v zvezi z amandmajem, skušam poudariti nekaj teh 
ugotovitev. V imenu poslancev tov. Ivana Arzenška, Ljudmile Fišer, Antona 
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Polajnarja in v svojem imenu predlagam amandma v istem tekstu, kot nam je 
bil predložen. 

Zakon o modernizaciji ceste državna meja pri Šentilju—Maribor—Celje— 
Ljubljana—Postojna—državna meja pri Novi Gorici, naj se spremeni v zakon o> 
modernizaciji cestnega križa v Sloveniji. V predlogu odloka o finančnem pro- 
gramu za financiranje projektiranja novih cestnih odsekov v SR Sloveniji naj 
se v 4. vrstici tretjega odstavka pod II. med besedo »Bregana« in »in« vstavi 
»z glavnim projektom za odsek ceste predora pod Karavankami do Ljubljane«, 
beseda »del« v 5. vrsti pa izpusti. 

Skušal bom vsaj delno utemeljiti ta predlog. Verjetno se vsi spominjamo, 
da smo v razpravi o prispevku od goriv ves čas govorili o slovenskem cestnem 
križu in o potrebi, da se ta sredstva v celoti namenijo za modernizacijo oziroma 
za dela na tem cestnem križu. Podatki o obremenitvi tega cestnega križa, ki so 
navedeni v obrazložitvi na strani 4, kažejo, da je celotni promet, če primerjamo 
ta dva kraka SV—JZ in SZ—JV, na odseku Ljubljana—Lesce dosegel 1 900 000 
vozil, na odseku Šentilj—Ljubljana pa 1 600 000 vozil, da je odstotek inozem- 
skih motornih vozil glede na celotni prometni križ Ljubljana—Lesce 25 °/o ter 
Šentilj—Ljubljana 16 !#/o ter da 99 l0/o motoriziranih tujih turistov prihaja v Ju- 
goslavijo prek Slovenije s tem, da pretežen del vseh motoriziranih turistov 
prihaja prek gorenjskih mejnih prehodov. 

V celoti se strinjam s stališčem, da je treba pred javnostjo nastopati enotno 
in da ne smemo sredstev, ki jih imamo že itak premalo1, še drobiti. Vendar 
smatram, da se mora zakon slovenske skupščine nanašati na celotni cestni križ 
v Sloveniji, ker je to nek zaključen problem, ne pa samo na njegovo polovico. 

Menim, da je bila tudi današnja razprava tovariša Vadnjala delno v tem 
smislu, da je treba posamezne probleme v celoti obravnavati in da je škodljivo 
delno reševanje problema. Prav tako je bilo tudi iz razprav tega zbora večkrat 
razvidno, da je treba cestni križ reševati v celoti, oziroma ga konkretno zajeti 
v enem zakonu. Obenem sodim, da je treba sredstva, katera predvidevamo, 
zbrati sami, oziroma jih bomo dobili s posojilom, najprej usmeriti na oba pred- 
ložena cestna odseka. Vendar menim tudi, da obrazložitev, da bi preimenovanje 
zakona in ostali predlogi tega amandmaja onemogočili enoten nastop pred 
javnostjo oziroma, da bi s tem otežkočili investitorjem iskanje finančnih sred- 
stev, ni utemeljena. Sodim, da je ta amandma dovolj obrazložen s podatki o 
prometu, o razvoju turizma, o frekvenci oia posameznih odsekih in da bi bilo 
prav, da zbor sprejme to preimenovanje zakona in ostale predloge amandmaja. 
Kolikor mi je znano, je bil danes zjutraj tudi odbor republiškega zbora v pre- 
cejšnji dilemi, ali amandma zavrniti, ali sprejeti in bo predlagal republiškemu 
zboru, da se na sami seji zbora vprašanje še nadalje razčisti. 

Predsednik Miran Goslar: Naprej prosim. Tovariš Slavič ima be- 
sedo. 

Jože Slavič: Tovariš predsednik, spoštovani tovariši poslanci! Ce 
sem prav razumel zadnjo obrazložitev na seji današnjega odbora, bo v dogled- 
nem času predložen celoten koncept razvoja cestne mreže. Današnja razprava 
pa naj bi po mojem mnenju imela le namen, da se omogoči udeležba na nate- 
čaju mednarodne banke. Ce to drži, potem bi verjetno morali našo diskusijo 
drugače začeti. 
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Mislim, da je treba poudariti, da nima smisla prehitevati stvari z raznimi 
predlogi in dopolnili, ki bi jih verjetno lahko predlagalo vsako področje naše 
republike, predvsem pa še tista, ki so na tabeli razvoja najmanj rdeče pobar- 
vana. Zato predlagam, da danes sprejmemo predložene akte in omogočimo brez 
dolgih diskusij udeležbo na mednarodnem natečaju za predlagano prvo etapo 
gradnje, ki je verjetno tudi največji problem v naši republiki, to je cesta Gorica 
—Maribor oziroma do Šentilja. 

Ce govorim pod vtisom današnje poti, potem lahko rečem, da je severo- 
vzhodna Slovenija odrezana od centna in da je pravi čudež, če ob malo slabšem 
vremenu, posebno pozimi, brez težav in nezgod prideš v naše glavno mesto. 

Zato ni čudno, da ob takšni komunikacijski povezavi tudi sorazmerno 
hitreje naraščajo gospodarske vezi z drugimi področji naše države in da za- 
radi tega tudi ta slovenska magistrala izgublja na svojem pomenu. Mislim, da 
nima danes pomena tu dokazovati, koliko gre po eni ali drugi cesti turističnih 
avtomobilov, ker nam gre tudi za gospodarsko povezavo, in za gospodarske pre^ 
voze po tej cesti. Da je ta povezava po cesti potrebna, menda ni treba posebej 
dokazovati. 

Zato izjavljam, da bom glasoval za predložene zakonske ukrepe oziroma 
zakone, kakor jih je predložil izvršni svet z izjemo izpustitve pri 4. točki, 
kakor je predlagal odbor za proizvodnjo in promet. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Zupančič. 

Anton Zupančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Ce bomo vprašanje reševali vsak z zornega kota svojega področja, se mi zdi, 
da investicija v republiki ne bo rešena. Zato smatram, da je predlog izvršnega 
sveta in cestnega sklada, ki je pripravil to gradivo, utemeljen in sprejemljiv. 
Lahko rečem, da sem kot poslanec zavzet za ceste tako na Gorenjskem, kot na 
Štajerskem.ali v Zasavju, kjer so razmeroma najslabše. Vendar se strinjam s 
predlogom, da se zgradi cesta tega reda od Gorice do Šentilja, s čimer dobimo 
vsaj prvo sodobno cestno povezavo1. Ce si pa ne bomo v Sloveniji enotni, potem 
nas bodo vse druge republike prehitele, zgradile bodo svoje cestno omrežje, kot 
si ga one želijo. Zato mislim, da mora gospodarski zbor bolj enotno nastopati 
s to slovensko cestno akcijo in bom glasoval za to akcijo, kakor jo predlaga 
izvršni svet. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Arzenšek. 

Inž. Ivan Arzenšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Želim reči samo 
nekaj besed o amandmaju, ker sem tudi sopodpisnik. Prosim, ne jemljite mo- 
jega stališča kot lokalno pobarvanega, pa četudi sem s tega konca doma. Kakor 
so predgovorniki že povedali, gre za to, ali je v tej naši akciji možno spre- 
meniti besedilo zakona v tem smislu, da sprejmemo zakon o modernizaciji ce- 
lotnega cestnega križa v naši republiki in ustrezno spremenimo 1. člen, da 
prvemu kraku dodamo še drugi krak, ki je po pomembnosti in podatkih, ki 
smo jih videli, najbolj enakovreden glede na frekvenco itd. Sodim, da ni nihče 
od prisotnih proti temu. Vsi se zavedamo potrebe po modernizaciji celotnega 
cestnega križa. 

Pri tem pa bi mogoče postavil vprašanje predstavnikom cestnega sklada: 
ali taka sprememba ob upoštevanju amandmaja, ko se v bistvu spremeni prvotno 
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besedilo zakona, povzroča kakršnekoli težave pri realizaciji te prve akcije in 
gradnje obeh prvih odsekov. Kolikor to nastopa in če so tu res tehtni razlogi, 
potem je stvar seveda čisto drugačna in je potem tudi odločitev nas vseh po- 
polnoma jasna in ostajamo pri prvotni koncepciji. 

Ima pa ta amandma seveda tudi svojo logiko, prav iz razlogov, ki sem jih 
tu navedel. Zato prosim za pojasnilo, da se bomo kot poslanci lažje odločili. 
Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Valentinčič, podpredsednik go- 
spodarske. zbornice. 

Inž. Jože Valentinčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Upravni odbor gospodarske zbornice je v zvezi s predvideno gradnjo 
hitre ceste Maribor—Gorica predlagal, naj bo investitor tega objekta posebna 
investitorska organizacija in svoj predlog sedaj ponavlja. Smatramo, da bodo 
vsi strokovnjaki take investicijske organizacije zaposleni izključno in neprestano 
z investitorskimi posli, to je predvsem z neprestanim delom na kupoprodaji 
gradbenih objektov in del. Ta kupoprodaja objektov gradbenih del in objektov 
je namreč specifična in izredno zahtevna. Pravilno opravljeno investitorsko 
delo lahko bistveno vpliva na realnost gradbenih stroškov. Delo na vzdrževanju 
in rekonstrukciji obstoječega omrežja ter gradnja novih hitrih cest se torej 
nikakor ne more opravljati v isti organizaciji. Oprostite zmotnim mišljenjem o 
racionalnejšem koriščenju strokovnjakov. Strogo namenska poraba sredstev, 
kar je menda vsem pri srcu, prav tako zahteva posebno organizacijo1. Isti in- 
vestitor in isti izvajalci bi lahko le prišli do določenih kombinacij porabe sred- 
stev, kar pa ne bi bilo koristno ali za hitro cesto, ali pa obratno*, ne bi bilo 
koristno za dela na vzdrževanju in modernizaciji obstoječih cest. Če bi bila 
posebna organizacija za hitro cesto-, bi bil zaposlen pri taki organizaciji vsega 
skupaj en strokovnjak več, to je računovodja, kar pa seveda ne more vplivati 
na odločitev o organizacijski obliki investitorja. 

Ce ostane investitor predlagana organizacija, to je cestni sklad SR Slo- 
venije, se bodo verjetno pogosto prepletale naloge v zvezi z gradnjo nove ceste 
in naloge v zvezi z vzdrževanjem in rekonstrukcijo obstoječega cestnega omrež- 
ja. Posebni oddelki cestnega sklada ne bodo tega preprečili. Tak način dela pa 
lahko bistveno vpliva na intenzivnost in kvaliteto dela strokovnjakov investi- 
torja — kupca. Zato ponavljamo svoj predlog, naj bo to posebna organizacija in- 
vestitorja, odgovorna seveda izvršnemu svetu. 

K našemu predlogu dodajam še to, da bi tehnično kontrolo nad gradnjo 
prav lahko zaupali organizacijam, ki so projektirale ceste. Seveda bi projek- 
tantje odgovarjali za svoje delo spet investitorju. To bi znatno zmanjšalo število 
potrebnih strokovnjakov pri gradnji hitre ceste. 

Dovolite, da na koncu opozorim še na to, da se na raziskovalnih delih in 
na projektiranju izgradnje hitre ceste Šentilj—Gorica za odsek Ljubljana—Vrh- 
nika ne dela dosti in da Geološki zavod Slovenije za letos še nima te naloge. 
Vsekakor pa je to najtežji odsek, za katerega pravzaprav strokovnjaki še ne 
vemo točno, kakšne bodk> tehnične rešitve din se bojim, da nas bo čas prehitel. 
Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar : Hvala lepa. Kdo še želi besedo? Prosim, 
tovarišica Beltramova ima besedo. 
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Nada Beltram: Tovarišice in tovariši poslanci! Med novimi avtoce- 
stami v sosednjih državah, ki jih navajajo materiali za obrazložitev odloka o 
izgradnji prvih odsekov avtoceste Senjilj—Gorica, pogrešam novi odsek padske 
magistrale Vilesse—Gorica, ki bo jeseni leta 1970 na naši meji. Čudno se mi 
zdi, da je izpuščena ravno ta cesta, ki bo najprej na naši meji, medtem ko so 
navedene druge ceste in celo načrti za avtoceste, ki še vrsto let ne bodo zgra- 
jene. Verjetno se pomena te povezave ne zavedamo dovolj kljub dejstvu, da 
cesta Ljubljana Razdrto—Gorica—Vilesse edina lahko konkurira južnoavstrijski 
cesti in hrvaškim načrtom za cestno povezavo Trst—Reka—Karlovac—Zagreb. S 
to najkrajšo povezavo po Vipavski dolini bi zagotovili Sloveniji tudi za pri- 
hodnje pomembno prometno vlogo. Na italijanski strani so vsa denarna sredstva 
za odsek Vilesse—Gorica, sicer gre samo za 17 km, zagotovljena v višini 3,3 mili- 
jarde lir. Zagotovljena so tudi prva denarna sredstva za gradnjo velikega mej- 
nega prehoda, ki bo v skladu z gospodarskim značajem sredstev, prava pro- 
metna luka. Zanj bodo porabili nadaljnji 2 milijardi lir in bo predstavljal za 
gospodarski razvoj nove možnosti. Poleg velike propustnosti ceste za osebna 
vozila računajo Italijani glede na njihove gospodarske stike z vzhodnimi drža- 
vami na 2 milijona ton tovornega prometa. 

Ob novi avtocesti načrtujejo novo industrijsko in prosto cono za predelo- 
valno industrijo in industrijo embalaže. Na naši strani tečejo priprave vzpo- 
redno z italijanskimi za gradnjo novega mejnega prehoda, katerega bomo mo- 
rali začasno priključiti na obstoječo cesto. Sedanja cesta Razdrto-Gorica pa 
je zaradi izredno težkega odseka v Rebernicah, zaradi katerega je ta cesta 
danes zaprta, najtežji odsek za planinskimi ridami v Sloveniji. Upoštevati je 
treba močne; obremenitve s tovornimi vozili, saj je največ tovornega cestnega 
prometa v Sloveniji v Rožni dolini, 600 000 ton letno. Poleg tega so križanja 
lokalnega in mestnega prometa v Rožni dolini skrajno neugodna za medkrajevni 
oziroma meddržavni promet, ki se odvija po tej cesti. 

Tovariši in tovarišice poslanci, ob tem, ko se za odsek Hoče—Leveč pred- 
videva 4-pasovnica, čeprav nam ni znano, kar je tovariš Skok sicer trdil, da 
bodo Avstrijci sploh gradili avtocesto do Šentilja. Zdi se mi negospodarsko, 
da bi nalagali tolikšna sredstva v odsek, ki nima še jasno definirane vloge, 
medtem ko nas pri Gorici že drugo leto čaka moderna 4-stezna avto cesta. Sma- 
tram, da bi bilo pošteno in da je ekonomsko utemeljeno, da bi odlok o izgrad- 
nji prvih dveh odsekov avto ceste Sentilj-Gorica spremenili tako, da bi na 
odseku Hoče—Leveč zgradili dvopasovno cesto. Sodim, da nima pomena, da bi 
imeli 4-pasovne na tem odseku, ki še dolgo ne bi bili izkoriščeni, medtem ko 
bi na drugi cesti imeli še težje stanje. Smatram, da je 6-voznih pasov, dva stara, 
ki ostaneta in še štirje .novi, prevelik luksuz za naše gospodarstvo. To je upra- 
vičeno samo na odseku Ljubljana-Razdrto, kar je razvidno tudi iz podatkov o 
dosedanji obremenitvi te ceste. 

Zato bom dala v nadaljnjem razlaganju spreminjevalni predlog k odloku 
v prepričanju, da bomo tu bolj gospodarsko odločili. Na ta način bomo lahko 
dosti prej povezali našo cesto z avstrijskimi in italijanskimi in imeli več mož- 
nosti za modernizacijo celega cestnega križa Slovenije. Ne gre, da gradimo samo 
avto cesto Šentilj—Gorica, ampak za to, da najdemo način, da rešimo celoten 
cestni križ v Sloveniji, kot bodo to zahtevale potrebe. Dovolite tovariši in to- 
varišice poslanci, da opozorim tudi na dejstvo, da so se Italijani odločili za 
gradnjo odseka Vilesse—Gorica ne samo zaradi reševanja notranjih prometnih 
razmer, temveč predvsem za boljšo mednarodno povezavo. Glede na razpravo 
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tovariša Tratnika in tovariša Ladave ter na osnovi prejšnjih razlaganj podajam 
v imenu tovarišice Nade inž. Martelanc-Kajfež, poslanca Antona Ladava, po- 
slanca Mirka Tratnika, Antona Kunsta, Janeza Vidmarja ter v svojem imenu 
pripombe in spreminjevalne predloge k osnutku odloka o modernizaciji cestnih 
odsekov Vrhnika—Postojna—Razdrto in Hoče—Leveč. Te spreminjevalne pred- 
loge podajam na osnovi 264. in 266. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Spreminjevalni predlogi so naslednji: 
1. tretja točka osnutka odloka o modernizaciji cestnih odsekov Vrhnika— 

Postojna—Razdrto in Hoče—Leveč naj se spremeni tako, da se v stolpcih tabele 
o glavnih tehničnih elementih za modernizacijo ceste za odsek Hoče—Leveč 
zmanjša število pasov od 4 na 2. 

2. četrta točka osnutka odloka o modernizaciji cestnih odsekov Vrhnika— 
Postojna—Razdrto in Hoče^Levec naj se prilagodi navedeni spremembi tretje 
točke tega odloka. Spreminjevalni predlog še utemeljujem poleg že navedenih 
argumentov tovarišev poslancev z naslednjim: pri cesti Šentilj—Gorica je treba 
težiti za tem, da se čimprej vključimo v italijanski in avstrijski sistem in se 
tako izognemo prometni izolaciji Slovenije. Zato je treba razpoložljiva denarna 
sredstva skrbno in pretehtano nalagati predvsem v tiste cestne odseke in po- 
vezave, za katere se kaže dejanska potreba. Iz priloženega gradiva je razvidno, 
da obstaja potreba po štiripasovnici samo med Ljubljano in Vrhniko oziroma 
Razdrtim. Stiripasovnica na ostalih odsekih proti Šentilju in Gorici pa bi po- 
menila za gospodarstvo neutemeljeno prehitevanje, ki si ga v sedanjih razmerah 
resnično ne moremo privoščiti. Predčasno vlaganje v štiripasovnico na odseku 
Ho<če—Leveč je nespremenljivo predvsem zaradi premajhne obremenitve in 
nejasne vloge, ki jo bo imel v bodoče severni krak slovenskega cestnega križa 
med Ljubljano in Šentiljem. Na pomen cestnega križa in njegovo obremenitev 
bodo gotovo vplivale nove ceste v Avstriji in cesta Zagreb-—Krapina—Ptuj—Ma- 
ribor, ki bodo prav gotovo prevzele del prometa, ki je bil doslej usmerjen na 
to cesto'. Poleg tega ravno v tem času odločamo tudi o sredstvih za moderniza- 
cijo železnice Šentilj—Zidani most, ki teče vzporedno s predvideno magistralo 
in bo njena modernizacija zelo verjetno pritegnila veliko tovornega prometa. 
Znano je tudi to, da v Avstriji še ni predvidena gradnja novega cestnega odseka 
južnoavstrijske ceste Gradec—Šentilj v naslednjih desetih letih. Ce to je, pro- 
sim tovariša Skoka, da pove, kdaj in kje je bilo to rečeno. Ta odsek je za 
ohranitev prometne vloge Slovenije sicer pomemben in lahko obžalujemo, da 
se Avstrija za to še ni odločila. Vendar bi bilo v tem času, ko primanjkuje fi- 
nančnih sredstev, tveganje s štiripasovno cesto preveliko. Izgradnja Turške 
ceste iz Bavarske do Beljaka bo povečala pritisk na gorenjsko cesto. Zato se 
lahko zgodi, da bomo na Gorenjskem prej morali zagotoviti denar za dogra- 
ditev navedene ceste, morda pa celo za gradnjo štiripasovnice. 

Pri Novi Gorici bo, kot je že povedano, jeseni 1.970 štiripasovna Padska ma- 
gistrala, ki bo nujno zahtevala vsaj dvopasovno povezavo z Razdrtim. Narasel 
bo tudi promet na odseku Ljubljana—Bregana in tna celotni postojnski pahljači 
proti Reki, Trstu in Kopru. Nejasnih postavk je v predloženem gradivu preveč, 
da bi lahko zavestno glasovali za predloženi odlok. Gotovo pa se ne moremo 
zadovoljiti s podano obrazložitvijo gradenj posameznih odsekov, ampak moramo 
vedeti, kaj bo s celotnim omrežjem. Zato je potrebna etapna gradnja, vendar 
kompleksno obravnavanje celotnega cestnega omrežja pri nas in v sosednjih 
državah, pri tem je treba seveda upoštevati tudi razvoj železnice. 
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Tovariši in tovarišice poslanci! V naši praksi žal prepogosto iščemo krivca 
za propadle in neupravičene investicije. In če se želimo temu v prihodnje iz- 
ogniti, potem moramo takšne odločitve trezno in pretehtano sprejemati. Pred- 
lagam, da se vsi spreminjevalni predlogi upoštevajo pri sestavi predloga odloka. 
Mimogrede naj omenim še to, da bi gotovo podprlo naš predlog večje število 
poslancev, ki pa na današnjo sejo žal zaradi slabih prometnih razmer niso 
mogli priti. To še podkrepljuje naša stremljenja. Mislim, da naš predlog ne 
deli mnenj zbora kot celoto-, temveč obratno, da gre le za treznejši in odgo- 
vornejši predlog odločitve. Zato prosim tovarišice in tovariše poslance, da naš 
spreminjevalni predlog v celoti podprejo. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Koren ima besedo. 

Karel Koren: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ne bi se želel spuščati v strokovna področja, ker jih ne obvladam, niti ne 

poznam. Zdi se mi pa, da je vprašanje ceste hkrati vprašanje povezave slo- 
venskega nacionalnega prostora, ki naj ga povežemo v svoji najdaljši liniji. 
Mislim, da tudi številke, ki se tu in tam uporabljajo, lahko ocenjujemo eno- 
stransko, ker s številkami vsega pravzaprav ne moremo izraziti. Želel bi, da 
poskušamo s cesto Slovenijo kot celoto povezati, ne pa da še stopnjujemo lo- 
kalizme. Nehote te namreč to navaja k temu, da začenjaš uporabljati izraze 
Štajerska, Koroška, Prekmurje itd. Dejstvo je, da smo v zadnjem času soraz- 
merno pri nas malo dobili, razen zloglasnega, da tako rečem, kemokombinata 
Velenje, ki se pa hako primerja z Litostrojem,, Iskro, pa mogoče še s kom 
drugim. Mislim, da nam pripada tudi kaj drugega in da imamo pravico zahte- 
vati, da se rešuje cesta v najdaljšem kraku. 

Ali naj bo cesta štiri aH pa dvopasovna, prepustimo strokovnjakom. Ugo- 
tavljamo namreč, da se velikokrat vmešujemo v stvari, ki so povsem strokovne, 
pa jih rešujejo nestrokovnjaki. Seveda strokovnjaki potem zavračajo odgo- 
vornost na nestrokovnjake, čeprav imajo torej v tej »skledi« velikokrat kaj 
postavljenega. Opozoril bi namreč na to, da zlasti na celjskem področju zaradi 
tega lokalnih cest ne rešujemo. Vzamem samo primer; Hrvatska je razvila ob 
Krapini lepo cesto, ki je pa Slovenija zaradi slabe povezave z ostalim omrež- 
jem enostavno ne more uporabljati, ker ima izredno slabe pristope. Tako se 
del tega prometa sedaj odvija celo prek Ljubljane. 

Mislim, da je treba vzeti cesto kot povezavo celotnega področja, ne pa 
kot cesto za romanje v glavno mesto. Zdi se mi, da je pomen ceste Hoče—Levcc 
zlasti v tem, da. poveže Koroško, Štajersko in Prekmurje. Ne gledam na cesto 
samo kot na cestno prometno povezavo, ampak obratno, kot impulz temu pod- 
ročju za gospodarski napredek, ki ga tudi to področje zasluži, saj je bilo za- 
nemarjeno in bo sicer zanemarjeno tudi ostalo. Mislim, da ne bi smeli sistema- 
tično razvijati razvitih in nerazvitih. Gorenjska absolutno ima svoje prednosti. 
Vendar se mi zdi, da ne bi bilo slabo, če tudi to področje manj razvitemu pod- 
ročju, ki pa je doslej kljub temu gospodarsko prispevalo, kaj odstopi. 

Zdi se mi, da je čisto jasno, da se načelno strinjam s cestnim križem in 
upam, da ne bo potem nastalo kakšno preskakovanje in da je cestni križ tre<- 
nutno samo oblika, kako priti kot drugi na vrsto. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Sorli ima besedo. 
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Rado Sorli: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Da- 
našnja razprava o zakonu in odloku o cestah, moram žal zlobno reči, je čisto 
tipično naša, slovanska. Ne vidimo namreč gozda, vidimo samo drevo. Čakam, 
da se bo še kdo oglasil iz nekega drugega dela naše dežele. Mislim, da mi danes 
ne rešujemo lokalnih cest, lokalnih odsekov, čeprav res v sedanji fazi rešujemo 
odseke. Mislim pa, da to ni reševanje lokalnih odsekov, ampak da je to reše- 
vanje prometnih zvez v Sloveniji. Ne vem, če smo mi tako kvalificirani, da bi 
lahko osporavali vse dosedanje priprave, ki jih je opravil strokovni organ, 
to je cestni sklad in jih je predlagal tudi izvršni svet. Zato menim, da bo šlo 
vse mimo nas, če bomo iskali rešitve vsak s svojega lokalnega stališča. Recimo, 
nekateri so glede obremenitve zagovarjali gorenjsko cesto v primerjavi z od- 
sekom Hoče—Leveč. Podatki, ki so jih pri tem navajali, so točni. Vendar, ali 
lahko smatramo cesto Hoče—Leveč sploh še za cesto? Ce bo ta cesta ostala, 
kakršna je, bo obremenitev še manjša, ker cesta večje obremenitve dejansko 
ne prenese. Mislim pa, da gorenjska cesta vsekakor več prenese in se bo ta 
promet še tudi večal. Zato se mi zdi, da so vse take primerjave dokaj eno- 
stranske. Predlaga se, da se gradi odsek Hoče—Leveč v dvopasovni izvedbi. Če 
hočemo, imamo še nadaljnjo rešitev v tej smeri. Lahko celo rečemo, naj ostane 
odsek Hoče—Leveč tak, kot je, pa pojdimo samo v rekonstrukcijo, ne pa v 
novogradnjo. Da je ekonomsko pametno, če gremo v gradnjo ceste, so nam 
dokazali strokovnjaki. Ce je dokaz, da je to ekonomsko pametno, potem poj- 
dimo v tako stvar! Zato se izognimo raznim variantnim rešitvam na podlagi 
kriterijev posameznih področij! Gledati moramo na Slovenijo kot celoto. Ce 
sem zopet malo zloben, lahko rečem, da je severni del Slovenije, v materialih 
jeo tem dovolj napisanega, glede prometnih zvez zapostavljen, tako pri železnici 
kot cestah. 

Naša Slovenija je majhna pokrajina in moramo odpraviti miselnost o za- 
postavljanjih in nezapostavljanjih. Ce bomo dobili sodobno cestno prometno 
zvezo med Mariborom in Ljubljano, sodim, da bo tudi Gorenjska pridobila in 
da se je bolj bati, da bo prometni tok šel drugam, če ta cesta ne bo urejena. 
V sosednji republiki Hrvatski so močna in enotna stališča, ne pa taka lokalna, 
kot so pri nas v Sloveniji in ki prihajajo do izraza tudi na današnjem zasedanju. 
Nisem strokovnjak, da bi celotno gradivo sam kritično ocenjeval, ampak zaupam 
izvršnemu svetu, zaupam cestnemu skladu, kjer so strokovnjaki, in zaupam, 
da je to pošteno narejeno, da so analize in materiali pošteni in bom zato gla- 
soval za predlagani zakon in odlok o modernizaciji naše ceste. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Naprej, prosim tovariš Lanščak. 

Janez Lanščak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
V tej moji razpravi bom zelo kratek. V glavnem se priključujem tistim, ki 
pozdravljajo predloženi osnutek zakona in bom glasoval za predloženi zakon 
za modernizacijo ceste na celotnem potezu, ne iz sentimentalnih razlogov, am- 
pak zato, ker smatram, da so vsakršna druga razpravljanja parcialna razprav- 
ljanja samo za rešitev določenih področij. Sem štejem tudi razloge, ki jih na- 
vajajo Goričani, kjer gre za turistični predvsem maloobmejni promet, dnevni 
prehod avtomobilov sem in tja, torej za izletniški turizem. Na drugi strani 
pa gre pri predlagani rešitvi za cestno povezanost celotne Slovenije, ne samo 
za turistično cesto, ampak predvsem za gospodarsko cesto, ki bi povezala vse 
industrijske gospodarske potenciale v Sloveniji. To je še posebej pomembno, 
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ker v Sloveniji nimamo velikih aglomeracij koncentriranega gospodarstva, am- 
pak je gospodarstvo porazdeljeno po celi Sloveniji. Nimamo tipičnega industrij- 
skega področja, zia katerega bi lahko rekli, da je tam koncentrirano na stotisoče 
delovne sile in gospodarskega potenciala, ampak imamo več centrov, kakor so 
gorenjski, ljubljanska kotlina, mariborski kot s Pomurjem itd. Ob takem širšem 
gledanju je jasno, da ne gre samo za turistično cesto, ampiak gre za cesto, ki 
bo povezala gospodarske potenciale republike in jih bo v integriranem smislu 
tudi v perspektivi lahko pametno in dobro reševala. 

Moti me tudi razpravljanje z miselnostjo kot, da se bojimo za vsakega tu- 
rista, ki bo šel na področje Hrvaške. Zakaj naj bi se tega bali, ne razumem. 
Prav gotovo bo imela cestna povezava in smer Dunaj—Maribor; Ptuj—Krapina— 
Split turistični značaj in bo privabila turiste iz srednje Evrope, ki žele na naš 
Jadran in jadransko obalo. Prav gotovo je to področje sedaj in v bodoče per- 
spektivno za razvoj turizma in turistični tok v smeri srednja Evropa — Jug ne 
bo mogel izključiti hrvaškega primorja. Končno moram še reči, da živimo v 
jugoslovanski skupnosti in moramo najbrž tudi v tej smeri iskati neke pove- 
zanosti jugoslovanske integracije. 

Ne gleed na to mojo razpravo zagovarjam predloženi osnutek zakona, ker 
smatram, da tu ne gre za izrazito turistično povezavo, ampak gre za cestno 
komunikacijo, ki bo povezovala slovensko gospodarstvo in ki bo obenem po- 
menila tudi spodbudo in pogoj za hitrejši gospodarski napredek vseh področij, 
ki jih cesta povezuje na celotni dolžini naše slovenske republike. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? Prosim, tovariš Pun- 
gerčar. 

Stane Pungerčar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Ce je namen na današnji razpravi razpravljati o regionalnih interesih, bi se 
najbrž kot poslanec iz zasavske regije moral vključiti v razpravo o problemih 
kot je recimo področje zasavskega bazena in zasavske ceste. Vendar nimam 
takega namena, ker imam pred očmi predlog, ki sta ga obravnavala oba naša 
odbora na zadnji seji in ki je bil na široko obravnavan v javnosti. Menim, da 
je bila javnost prek radia, tiska in televizije dovolj obveščena. Tako lahko glede 
na dokumentacijo, ki mi je bila predložena in glede na javno razpravo, ki po- 
teka, opredelim svoja stališča do današnje razprave in do sklepanja, ki ji bo 
sledilo. 

Tako kot nekateri drugi poslanci, sem mnenja, da je tipična tudi za to 
razpravo razdrobljenost interesov, ki najbrž v ničemer ne more koristiti, po- 
sebno pa ne more koristiti širšim družbenim interesom:. Saj vendar želimo inte- 
grirati ne samo- naše gospodarske, temveč tudi splošne interese povezovanja 
Sloveniije z drugimi predeli,, oziroma sosednjimi razvitejšimi deželami in se 
tako vključiti v mednarodno gospodarsko menjavo. Tej cesti ne prisojam samo 
turističnega pomena, temveč predvsem izreden velik ekonomski pomen, ker 
se tako povezuje Slovenija z razvitejšimi predeli Evrope. Zato bom skušal 
popraviti poslanca tovariša Tratnika, ki se je skliceval na razpravo v obeh 
odborih. 

V naših odborih smo razpravljali o široki koncepciji, na osnovi katere je 
v dolgoročnem programu zasnovano reševanje slovenskega križa in prometnih 
povezav. Naš odbor se je v svojih končnih stališčih opredelil predvsem za to, 
da je potrebno v prvi fazi prometnih povezav problem reševati na osnovi kon- 
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cepcije, ki je bila predložena. Odbor meni, da je ta koncepcija sprejemljiva 
in se je zato odločil, da bo dal predlog obema zboroma v razpravo, v taki 
obliki, kot ste ga prejeli. 

Na osnovi dokumentacije, ki nam je bila predložena, želim razpravljati o 
vprašanjih, ki so povezana z izvajanjem te investicije. Iz dokumentacije je 
razvidno, da je predviden pričetek gradnje v prvi polovici leta 1969, deli 
odsekov pa bi se zaključevali, če bo delo potekalo kot predvidevamo, v letu 
1971. Gotovo zahteva začetek teh del skrbne predpriprave, dobro organizacijo1, 
dobre strokovne kadre, dobro dokumentacijo in vse, kar je povezano s tem. 
Po moji oceni, to pa je bila tudi ocena našega odbora, za enkrat še ni primarno 
iskati organizacijo, ki bi prevzela nalogo investitorja. Podpiram pa in menim, 
da lahko tudi v imenu odbora izjavim mnenje, ki je razpravljal o teh problemih, 
stališče izvršnega sveta, ki meni, da so strokovni kadri koncentrirani pri cest- 
nem skladu tudi v praktičnem izvajanju dosedanjih večjih programov preizku- 
šeni in usposobljeni. V predlogu je obrazložena organizacija dela, za katero 
menim, da bo lahko zagotovila posebno interno organizacijo delitve dela pri 
izvajanju investicijskih del in pri izvajanju vzdrževalnih del. Zato se zavzemam 
za odločitev, da se pooblasti za ta dela cestni sklad. Bojazen, da obstojajo pre- 
cejšnje možnosti za prelivanje sredstev, ni utemeljena, ker je na skupni seji 
predstavnik izvršnega sveta obrazložil, da večjega prelivanja sredstev ob taki 
organizaciji ne bo in ob zagotovilu, da bomo o vsakokratnem programu raz- 
pravljali in sklepali tudi v skupščini. Razumljivo je, da bo prihajalo do kratko- 
ročnih premestitev, ki pomenijo neke vrste posojilo, ki se zopet vrača. Menim, 
da bodo take možnosti obstojale, vendar pa daje organizacija, če bo zasnovana 
tako kot je tu predlagano, dovolj močna zagotovila, da se bodo sredstva upo- 
rabljala namensko. 

Ce bi v naših stališčih močno odstopali od predlogov, ki jih je dal izvršni 
svet, bi najbrž lahko ugotovili in tudi sklenili, da je treba celoten program od- 
ložiti in ga podvreči ponovnemu pregledu in pripravi. Z izvajanjem programa 
pa bi začeli potem verjetno kasneje kot v prvi polovici letošnjega leta. To bi 
pomenilo odpovedati se celotnemu programu, ker je vezan na kreditiranje in 
sofinanciranje mednarodne investicijske banke in tudi da smo se slabo dogo- 
vorili v skupščinskih organih, ker nismo računali na vse momente, ki spremljajo 
izvajanje in izvršitev tega programa. 

Zato podpiram ta program na podlagi dokumentacije, ki nam je bila 
predložena v pregled in odločitev. Podpiram stališča izvršnega sveta, ki so bila 
podana v uvodni razpravi k tej točki dnevnega reda, zato bom glasoval za take 
odločitve. Poleg tega želim ponovno opozoriti, da je taka stališča sprejel tudi 
odbor za gospodarsko programiranje in finance. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala. Kdo še želi besedo? Tovarišica 
Martelančeva, prosim. 

Inž. Nada Martelanc-Kajfež: Tovariš predsednik, tovarišice in 
tovariši poslanci. Pri tako pomembni naložbi kot je cesta Šentilj—Gorica mo- 
ramo vsekakor pred odločitvijo dobro proučiti potrebe in možnosti z narodno- 
gospodarskega in mednarodnega stališča. Zaradi tega ne zadostuje parcialno 
obravnavanje te investicije, ampak je potrebno upoštevati izgradnjo in moder- 
nizacijo celotnega prometnega križa v Sloveniji. Obravnavanje posameznih od- 
sekov ločeno od celote nas nujno pripelje do napačnih sklepov, pa čeprav je 
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študija še tako temeljita. Zaradi teh vzrokov je potrebno določiti pomen in 
vlogo posameznih odsekov, v celotnem cestnem sistemu za daljšo1 dobo in šele 
na osnovi tega odločati. 

Pri avtocesti Šentilj—Gorica so nedvomno trije odseki, ki se po svoji vlogi 
in obremenitvi močno razlikujejo. Medtem ko je vloga odseka med Ljubljano 
in Razdrtim pod južnim krakom cestnega križa jasno določena, je pa vloga 
odsekov od Ljubljane do Šentilja še nejasna. 

Na drugi strani obrazložitve osnutka odloka o modernizaciji cestnih odse- 
kov Hoče—Leveč in Vrhnika—Razdrto so navedene nekatere velike magistrale, 
ki so že zgrajene ali pa šele projektirane. Čeprav strokovne službe, ki so gradivo 
pripravljale, niso obrazložile pomena teh gradenj za razporeditev prometnih 
tokov v Sloveniji, moram opozoriti na podlagi posredovanih podatkov na spre- 
menjeno prometno vlogo Slovenije, ki jo bodo prinesle nove gradnje v sosed- 
njih deželah. 

Med navedenimi cestami pogrešam predvsem odsek padske magistrale: 
Vilesse—Gorica, ki je že v gradnji in bo prihodnje leto že na naši meji, in cesto, 
ki jo gradi Hrvatska iz Zagreba mimo Krapine in Ptuja do Maribora. Ti dve 
cesti bosta najprej zgrajeni. Prva cesta, to je Vilesse^Gorica, bo naše cestno 
omrežje vključila v italijanski sistem avtocest in bo dovajala nove prometne 
tokove. Druga, to je Zagreb—Krapina—Ptuj—Maribor pa bo pomenila za slo- 
venski tranzit odvodni kanal za ves tisti del, srednje Evrope, ki gravitira na 
Šentilj. To cesto je potrebno obravnavati v skladu z ostalimi načrti Hrvatske, 
predvsem pa s cesto Zagreb—Karlovac—Split, ki bo pomenila najbližjo pot na 
srednji in južni Jadran. Tekmovanje s tako cesto je nesmiselno, ker je razdalja 
občutno krajša prek Zagreba kot prek Ljubljane. To bo nedvomno vplivalo 
na manjšo obremenitev severnega odseka cestnega križa med Ljubljano in 
Mariborom. 

Med novimi cestami, ki so v gradivu navedene, sta pomembni predvsem 
južna avstrijska cesta, ki bo speljala prometni tok po Koroški v Avstriji mimo 
Slovenije, saj poteka od Dunaja, Gradca, Celovca in Beljaka v Kanalsko dolino 
v Italiji in turska cesta v smeri Salzburg—Spital— Beljak, ki bo povezovala 
Bavarsko s Kanalsko dolino in gorenjsko magistralo. V prihodnje lahko priča- 
kujemo povečan promet predvsem na gorenjskem odseku slovenskega promet- 
nega križa. Iz vsega tega je razvidno, da v prihodnje prav zaradi navedenih 
novih magistral ceste v slovenskem križu ne bodo imele več iste vloge. Na 
pomenu bo izgubil predvsem krak med Ljubljano in Mariborom, glede katerega 
bomo danes odločali. V svetu zgradijo štiripasovnice le pri 15 000 enotah v 24 
urah. To pa ne le zato, ker je cesta obremenjena z 10 do 15 000 enotami, temveč 
zato, ker pričakujejo 30 ali 35 000 enot. Zmogljivost sodobnih štiripasovnic je 
do 40 000 enot v 24 urah. Zato bi obremenitve 10 ali 15 000 enot lahko rešili 
že z dvema pasovoma. 

V gradivih so sicer prikazane okvirne prognoze, ki pa se ne ozirajo na spre- 
menjeno vlogo posameznih odsekov v bližnji prihodnosti in tega niti ne ome- 
njajo. Če je taka prognoza pravilna pa bomo lahko ocenili šele takrat, ko bo 
izdelana študija, ki bo na celotnem prometnem križu, to je na naših magistra- 
lah, prikazovala prihodnji promet. 

Tovarišice in tovariši. Kolikor bomo danes odločali, ne da bi to upoštevali, 
se lahko zgodi, da bomo zgradili štiripasovnico med Hočami in Levcem, promet 
pa nam bo naraščal na gorenjski cesti in na odseku ceste Bratstva in enotnosti 
od Ljubljane do Bregane. Vprašam se, tovariši, kaj bomo takrat lahko naredili, 



222 Gospodarski zbor 

ko bomo zadolženi in obremenjeni z neposredno investicijo*, ki še dolgo ne bo 
izkoriščena. 

Sprejemanje tako pomembnih odločitev na podlagi tako enostranskih do- 
kazov pomeni veliko tveganje, da bomo gradili tam, kjer je manjša potreba in 
opustili gradnjo tam, kjer bo promet močno naraščal. Pri tem se moramo zave- 
dati, da si takih investicij in takih posojil ne moremo privoščiti kadarkoli. 

Za navedene odseke so študije dokaj trdno pripravljene, vendar menim, 
da so tudi tu nejasne predvsem na odseku Hoče—Leveč. Medtem ko je na odseku 
Vrhnika—Postojna promet v veliki meri daljinski in obremenitev visoka, je na 
odseku med Hočami in Levcem že na oko opazen močan vpliv lokalnega pri- 
mestnega prometa. Ce vzamemo podatke na celotni razdalji med Vrhniko* in Raz- 
drtim, se obremenitev zmanjša od 11 000 na 7 000 vozil v 24 urah (glej prilogo 5) 
in je na Razdrtem, kjer se razdeli pot proti Gorici, Kopru in Trstu, še vedno* več 
vozil, kot na kateremkoli števnem mestu med Hočami in Levcem. Obremenitev 
med Hočami in Levcem kaže močan vpliv primestnega prometa, saj je med 
Teznim in Polskavo 4822 vseh vozil, med Hudinjami in Levcem 6875, med tema 
dvema števnima mestoma pa pade na 3040 vseh vozil. Iz tega jasno vidimo, da je 
daljinskega prometa le okoli 3000 vozil, ostalo pa je primestni promet Celja in 
Maribora. Tak promet se pri izgradnji nove avtoceste zaradi cestnine in redkih 
priključkov ne seli na novo cesto, pač pa ostane na stari. To so podatki dejan- 
skega prometa za leto 1967. 

Delitev prometa na daljinski in lokalni primestni in mestni, je pri pro- 
gnoziranju prometa na bodočih cestah bistvenega pomena, saj s tem z veliko 
verjetnostjo lahko določamo bodoči promet na novih cestah. Prognoza bodočega 
prometa na odseku Hoče^-Levee pa jemlje za bazo podatke iz leta 1965. Ce 
vzamemo podatke dejanskega prometa za leto 1965, ki služijo v gradivu kot 
bazični podatek za izračun bodočega prometa (glej prilogo 5), potem vidimo, da 
znaša na odseku Polskava—Petanije število vseh motornih vozil v 24 urah 2282. 
Tu so upoštevana tudi motorna kolesa, če pa ta odštejemo1, znaša število motor- 
nih vozil 2032. Na naslednjem odseku Petanij a—Hu dinja pa je število vseh 
motornih vozil 2456 v 24 urah, oziroma brez motornih koles 2248. Oba odseka 
v dolžini 42 km sta izven vpliva mariborskega in celjskega prometa in zato 
lahko služita kot realna osnova za izračun bodočega prometa. 

Ce bi na teh osnovah računali bodoči promet po isti dinamiki in metodi, 
ki je uporabljena v gradivu za izračun bodočega prometa v prilogi 6, bi od 
števila 2032 in 2248 vozil narastel promet v istem obdobju na 10 160 oziroma 
na 11 240 vozil. V prilogi 6 pa je za navedena odseka vzeta 2ia leto 1965 osnova 
3763 vozil, kar je pri prvem odseku za 1481 in pri drugem za 1307 vozil več 
kot je bilo po prilogi 5 v letu 1965. Ce pa odštejemo še motorna kolesa, potem 
pa znaša ta razlika pri prvem odseku 1731, pri drugem pa 1515 vozil in ne vem, 
kako so strokovnjaki lahko povečali število vozil na istih odsekih v prilogi 6 
glede na prilogo 5. 

Na prvi pogled se zdi, da so navedene razlike majhne. Vendar pa je v raz- 
dobju 20 let, od 1965. do 1985. leta, pri navedeni dinamiki razlika pri prvem 
odseku 8655, pri drugem pa 7575 vozil. To je ravno tolikšno povečanje, da se 
lahko ziahteva štiripasovnica. Ce dejanskega prometa ni, ga je potrebno pač 
umetno ustvariti. Toda tudi pomikanje števnega mesta za 8 km in prirejevanje 
podatkov ne moreta zamegliti dejanskega stanja. 

Pri izračunavanju bodočega prometa je eno osnovnih vprašanj določitev 
prave dinamike naraščanja bodočega prometa. Iz gradiva je razvidno, da je na 
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odseku Vrhnika—Logatec promet od leta 1966 do leta 1967 porastel za 123 °/o, 
na odseku Logatec—Postojna za 44i0/o in Postojna—Razdrto za 791%. Na. odseku 
Hoče—Leveč pa je bil porast na posameznih odsekih za isto razdobje naslednji: 
Tezno—Polskava za 19®/», Polskiava—Tepinje za 24 »/o, Tepinj c—Hudin j a padec za 
4% in Hudinja—Leveč porast za 3'%. Iz navedenih podatkov je razvidno, da ni 
pravilno uporabljati isto dinamiko za celo traso. Posploševanje razmer na celi 
trasi pomeni zakrivanje dejanskega stanja in zavajanje poslancev v napačne 
odločitve. V priloženem gradivu to ni prikazano, zato so računi bodočega pro- 
meta nepravilni tudi v primeru, če upoštevamo novo in staro cesto, -nikakor pa 
ne samo, nove ceste. Podobno je potem tudi z računanjem dohodkov od cestnine. 

V obrazložitvi k osnutku odloka je zelo skrbno prikazana raven uslug za 
posamezne odseke. Vendar ima tudi ta prikaz dvomljivo vrednost, če projek- 
tant ni prej upošteval in določil bodoče prometne vloge posameznih odsekov 
in ločil daljinskega prometa od primestnega. Ta prikaz nima prave vrednosti 
tudi zato, ker ni primerljiv z ostalimi. Ne moremo pa ga primerjati, dokler ne 
vemo, kakšna bo raven uslug na ostalih cestah. Kaj pa če bo zaradi preusmeritve 
prometnih tokov stanje slabše na gorenjski magistrali, na odseku ceste Bratstva 
in enotnosti Ljubljana—Bregana, na cesti Postojna—Rupa ali Razdrto^Koper, 
Trst ali Gorica. 

Veliko je vprašanj, vendar je naslednje že sedaj nejasno. Stiripasovnica 
je sedaj in v bodoče gotovo potrebna le na odseku med Ljubljano oziroma Vrh- 
niko in Postojno. Na ostali trasi bi bilo tveganje nepotrebno in preveliko. Za- 
radi tega menim, da je potrebno odlok spremeniti tako, da na odseku Hoče— 
Leveč sicer projektiramo cesto s štirimi pasovi, vendar v prvi fazi gradimo 
samo dva pasova. Ko bo nastala potreba po štirih pasovih in bomo imeli dovolj 
denarja, bomo lahko gradili še ostala dva pasova. Etapna gradnja po širini 
2 + 2 je v končni fazi sicer veliko dražja, verjetno od 15 do 20%, vendar pa 
je gotovo, da bi obresti od denarja, naloženega v neizkoriščeno cesto, daleč pre- 
segale višje gradbene stroške v času, ko bi sredstva ležala neizkoriščena v 
štiripasovni cesti. 

Sem mnenja, da je za obremenitev med Mariborom in Ljubljano dovolj, 
če poleg dveh starih pasov zgradimo še dva nova. Upoštevati moramo, da imamo 
v isti smeri tudi železnico' in da je pri nas obremenitev cest s tovornim pro- 
metom nenormalna. Menim, da s tako odločitvijo ne bomo škodovali izgradnji 
avtoceste Šentilj—Gorica, saj ničesar ne prejudiciramo, gotovo pa se izognemo 
temu, da bi čez nekaj let v parlamentu ponovno iskali krivca za nepotrebno 
razmetavanje denarja. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Lesar, prosim. 

JožeLesar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Nerodno 
mi je začeti razpravo1, posebno ker smo zašli v zelo poprečno diskusijo o tem 
ali je Sloveniji potreben cestni križ, ki naj odpre predele na severu oziroma na 
zahodu, ali ne. Tuda jaz želim, da bi naredili, če bi imeli možnosti, cel cestni 
križ od Karavank in do Bregane pa do Šentilja in Gorice oziroma Kopra. Ker 
pa take možnosti nimamo-, mislim, da je ta diskusija nesmiselna. 

Tovarišica, ki je govorila pred menoj, je konfrontirala številke s številkami. 
Vemo, da je današnja frekvenca rezultat sedanjega stanja in da bo, če opustimo 
gradnjo ceste od Levca do Maribora, ta frekvenca še padala. Potem sploh ne 
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bomo imeli osnove za rekonstrukcijo oziroma za gradnjo moderne ceste. Drugo 
je seveda vprašanje števila pasov. 

Menim, da mi, kot predstavniki skupščine Slovenije, ne bi smeli biti obre- 
menjeni z drobnimi lokalnimi interesi, temveč bi morali zavzeti jasno stališče. 
Tudi jaz se strinjam, da podpremo njihov amandma, tudi zame je pomembno, 
da bi imeli posebno organizacijo za izgradnjo tega križa in ne cestni sklad, toda 
tovariši so mi pojasnili, dia metoda in tehnika, kakršno zahteva procedura med- 
narodne banke, tega ne omogočata., Zato bom glasoval za predloženi osnutek 
zakona. Predlog gorenjskih občin pa se mi vseeno zdi pravilen in menim, da 
bomo morali, ko se nam bo celotna problematika tega dela križa bolj približala, 
o tem poglobljeno diskutirati. 

Ugotavljamo, da ni prav, da je pripravljeno gradivo za štiripasovnico med 
Hočami in Levcem, čeprav so to zahtevali eksperti mednarodne banke. Vemo pa, 
da potrebujemo štiripasovni cestni križ in da smo glede odločitve že pozni. 
Zato se nikar ne spuščajmo v tako dvomljivo diskusijo, saj to ni le turistična, 
temveč predvsem ekonomsko politična cesta. 

Se enkrat bi ženlel odločno podpreti predloženi osnutek zakona. Hvala. 

Predsednik Miran Gosi ar: Zeli še kdo od poslancev razpravljati? 
Zeli razpravljati kdo drug, morda kdo izmed predlagateljev. Glede na izčrpnost 
diskusije bi prosil, da se predvsem odgovori na vprašanje in stališče, ki ga je 
postavil tovariš Arzenšek. Odgovori na druga stališča so bolj ali manj jasni in 
izhajajo iz razprave. 

Ivan Zupan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Po- 
vsem normalno je, da se ob tako pomembni odločitvi izražajo tudi na tem mestu 
različna mnenja in prav je, da te stvari upoštevamo in poskušamo najti izho^ 
dišče in stične točke. Menim, da nas razdvaja predvsem dvoje. Prvo je vpra- 
šanje zakona, ki naj bi uzakonil cesto od avstrijske do italijanske meje, drugo 
pa so pripombe na ta zakon v zadevah križa. V uvodnem ekspozeju je predstav- 
nik izvršnega sveta tovariš Vadnjal jasno povedal, da je njegova izjava bazi- 
rana na strokovnih mnenjih in stališčih investitorjev, ki nam nakazujejo', da 
bi bili do jeseni pripravljeni vsi elementi za razpravo o celotnem, omrežju 
hitrih cest ali o križu. 

Tak zakon oziroma taka orientacija nam je potrebna, saj rabimo jasno 
orientacijo glede rezervacije zemljišča in za nemoten urbanističen razvoj na 
teh področjih. Kot sem razumel tovariša Arzenška, bi bila ta področja spora- 
zumna s tako solucijo, da se v doglednem času skupščini dejansko predloži 
celotna slika tega koncepta. 

Veliko smo razmišljali o tem, kako se lotiti te velike investicije na sloven- 
skem področju, tako da bi kar najbolje rešili interese celotnega slovenskega 
gospodarskega prostora in da se pri tem ne bi odločili za nekatere stvari pre- 
hitro, preširoko ali preozko. Ze v začetnih zasnovah smo se postavili na stališče, 
da je potrebno imeti orientacijo za celotno izgradnjo', da pa se bomo za posa- 
mezne cestne odseke odločali z odloki, da bi tako kar najbolje prilagodili situa- 
cijo gospodarskim interesom na eni ter dejanskim zmogljivostim finančnih 
sredstev, s katerimi razpolagamo, na drugi strani. Pristop k tej gradnji na 
osnovi odloka, ki pravzaprav pomeni začetek gradnje teh dveh odsekov, bi 
pomenil realizacijo dogovora, oziroma te politike, o kateri smo v tej hiši raz- 
pravljali. 
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Glede na razpravo vidim, da skoraj ni pripomb na odsek Vrhnika—Razdrto. 
Nekoliko več je razprav o severnem odseku. Mislim, da odlok jasno odraža na 
eni strani naše splošne plane, naše intencije, pa tudi naše želje, na drugi strani 
pa jih usklajuje z dejanskimi finančnimi možnostmi, ki so oziroma za katere 
računamo, da bodo za tako izgradnjo na razpolago. Mislim, da je zato v tej 
kombinaciji kar najbolje ugodeno dejanskim možnostim, ki jih imamo. 

Postavlja se tretje vprašanje, kdo naj bo investitor za tako pomemben ob- 
jekt. Slovenija ima pri takih delih že nekaj izkušenj. Cesto Ljubljana—Zagreb 
oziroma smer proti Kopru smo gradili tako, da je bil nosilec investicije izvršni 
svet, izvajala pa jo je tako imenovana investicijska grupa. Sedaj stojimo pred 
drugim dejstvom. Kot nosilec projektov in vseh priprav za to, za celotno sh>- 
vensko gospodarstvo odločilno gradnjo, je dosedaj nastopal cestni sklad. Svoj 
odnos do cestnega sklada je izvršni svet formiral v zakonu. Cestni sklad pa bo 
moral to zaupanje upravičiti in glede na to obdržati svojo vlogo tudi vnaprej, 
pri čemer mislim, da bodo mišljenja, predlogi in pripombe izrečene v tej hiši 
s predstavniki cestnega sklada upoševali in uporabljali, da bi investicijo lahko 
izvajali tako, da bi kar najbolj ustrezala celotnim slovenskim gospodarskim 
potrebam. 

Ce rezimiram vse te misli, potem se mi zdi, ne glede na to, da po službeni 
dolžnosti zastopam stališče izvršnega, sveta, ki je to politiko formiral v osnutku 
zakona in odloka, da se bomo odločili za odlok in za zakon, kot sta bila pred- 
ložena. Jeseni v novem sklicu pa bomo razpravljali o celotnem križu oziroma 
o celotnem projektu hitrih cest v Sloveniji. V tej razpravi pa mislim, da bodo 
naši interesi enotni in da bo ta razprava predstavljala povezavo med nami, ne 
pa element, ki bi nas razdvajal. 

Predsednik Miran Gosi ar: Se kdo želi besedo? (Ne.) 
Tovarišice in tovariši poslanci. Ne bi se strinjal z oceno tistih poslancev, 

ki so razpravo ocenjevali kot lokalistično pobarvano. 
Menim celo, da je bila današnja razprava o cesti Zelo plodna in pravzaprav 

zelo malo lokalistično pobarvana. Nasprotno, vsi skupaj smo bili zelo enotni 
glede tega, da cesta, ki je predlagana s tem zakonom in ustreznimi odloki, pred- 
stavlja predvsem začetek nacionalne in gospodarske integracije slovenskega 
prostora na prometnem, s tem pa seveda na vseh gospodarskih področjih. Pred- 
vsem zaradi tega je izredno pomembno. To so nekateri tovariši še posebej 
poudarili in mislim, da je to enotna ocena morda tudi tistih, ki tega niso 
posebej rekli. Moja naloga je pravzaprav, da skušam sedaj strniti to razpravo 
in povzeti osnovne smeri, ki so se pokazale. 

Mislim, da ne bom grešil, če rečem, da je dosežena zelo visoka stopnja 
enotnosti, ki jo lahko v končni meri preizkusimo še posebej s formalnim gla- 
sovanjem. Glasovali bi predvsem zaradi tega, ker tudi tisti poslanci, ki so 
izrazih določene dvome do posameznih členov osnutka zakona in osnutka od- 
lokov, predvsem glede obsega del na cesti Hoče—Leveč, niso bili proti konoeptu 
izgradnje Šentilj—Nova Gorica kot oelote, če sem prav razumel. 

To pomeni, da gre pravzaprav le za določene dvome, ki so prišli do izraza 
v nekem smislu že v tekstu, ki ga je predlagatelj predložil. Zaradi tega, ker tudi 
predlagatelj v tekstu osnutka zakona oziroma odloka, to je tega, ki ga imamo 
pod 3 c) v 4. točki v zadnjem odstavku, dopušča možnost, da se standard in 
obseg del na odseku Hoče—Leveč spremenijo*. To se pravi, gre tudi glede tega 
pravzaprav bolj za nianse v preciziranju, in sicer ali smo kategorično samo za 

15 
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štiripasovni«)' na tem področju ali pa kategorično samo za dvopasovnico, ali 
pa dopuščamo' v 'nadaljnjem razvoju možnost ene in druge rešitve, predvsem 
glede na razpoložljiva sredstva in stališče mednarodne banke itd. To možnost 
dopušča sam predlagatelj. Tako sem jaz razumel tekst in če to ni pravilno, 
prosim predlagatelja, da me korigira. 

To pomeni, da v sedanji fazi taka rešitev lahko zadovolji tiste, ki so a priori 
za štiripasovnico in tiste, ki so za dvopasovnico. Večinska ocena je, da obstaja 
vrsta tehtnih momentov, zaradi katerih naj se v formulaciji to vprašanje pusti 
odprto, čeprav je bil predlog odbora, da se zadnji odstavek črta, kar pomeni, 
da se odbor zavzema za rešitev, ki izključuje varianto dvopasovnioe. Obrazlo- 
žitev odbora je taka, kot da je zgoraj navedena možnost dopuščena, samo potem 
ni logično, da odbor predlaga črtasnje tega odstavka. Mislim, da se je na to 
opirala zakonodajno-pravtna komisija, ki se ni strinjala s predlogom odbora. 

Današnja razprava o osnutku teh aktov naj prikaže predlagatelju osnovno 
smer, kako naj pripravi dokončni predlog zakona in ostalih ustreznih odlokov. 
Danes ne bomo dokončno glasovali o posameznih formulacijah, kakor določajo 
členi 258—266 poslovnika Skupščine SR Slovenije, ki obravnavajo vprašanja 
obravnave zakonskega osnutka. Gre za to, da plastično prikažemo razpoloženje 
in usmeritev v našem zboru, da bi omogočili predlagatelju zakona čim lažjo 
pripravo predloga, ne glede na izid, kakršen bo v republiškem zboru. 

Menim, da ne bi bil že na današnji seji, ko razpravljamo o osnutkih, po- 
treben kakršenkoli usklajevalni postopek z republiškim zborom, tudi če bi oni 
sprejeli drugačne odločitve. Usklajevanje bo potrebno šele, če bo prišlo do> raz- 
ličnega izglasovanja predlogov zakona v obeh zborih. Izid današnjega glasovanja 
pri nas in v republiškem zboru naj predlagatelju le omogoči, da pretehta vse 
predloge, ki so se v diskusiji pojavili. 

Ce sedaj rezimiram razpravo, bi rekel, da se je od 14 poslancev, ki so 
diskutirali, 8 poslancev opredelilo za tak tekst, kot ga je pripravil predlagatelj. 
Svoje stališče so podprli z argumenti, ki sta jih zlasti lepo povezala v svojih 
obrazložitvah tovariš Koren in tovariš Sorli, pa seveda tudi drugi, ki so' v 
bistvu gledali na celoten koncept izgradtije te ceste. 

Druga skupina poslancev, tu mislim predvsem tovariša Tratnika, tovariša 
Ladavo, tovarišico Beltramovo in tovarišico Martelančevo, pa v bistvu odstopa 
od predloga samo v tistem delu, ki se nanaša na odsek Hoče—Leveč, ali graditi 
dvopasovnico ali štiripasovnico. Ti predlagajo', da bi že v tej fazi varianto štiri- 
pasovnioe absolutno eliminirali in sprejeli dvopasovno rešitev te ceste. 

Tretji predlog, to je predlog gorenjskega amandmaja je obrazložil tovariš 
Snuderl in ga je podprl tovariš Arzenšek. Idejo tega amandmaja, da ima predor 
pod Karavankami prav gotovo veliko prioriteto v sklopu izgradnje cestnega 
omrežja, sprejema dosti poslancev, posebno so se zanjo zavzemali nekateri 
tovariši iz primorskega področja, ki so nastopili s svojim predlogom glede vari- 
ante Hoče—Leveč. Vendar razumem to tako: če koncept zakona ne spremenimo 
v smislu predloga gorenjskega amandmaja in ostanemo pri tem tekstu, to ne 
pomeni, da izgradnja določenega odseka na gorenjski cesti oziroma predora pod 
Karavankami ne bi imela v sklopu nadaljnje izgradnje slovenskih cest prio- 
riteto. Skratka, če sprejmemo tak tekst, kot je predložen s strani predlagatelja, 
ne izključujemo možnosti, oziroma tne postavljamo gorenjske ceste v drugi plan. 
Tako jaz to razumem in mislim, 'da tudi nekateri ostali poslanci. Ce se motimo, 
je prav, da dobimo glede tega odgovor. 
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Ce koga v rezimeju razprave nisem adekvatno upošteval, prosim, da me 
popravi. Glasovali bomo torej o idejah, ki so bile predložene in ne o preciznosti 
formulacij določenega teksta. Se enkrat poudarjam, da bo izid glasovanja samo 
pomagal predlagatelju pri delu. To se pravi, da gre za tehtanje različnih raz:- 
položenj in mnenj, kaj ima prevladujoči pomen v našem zboru, pred dokončnim 
sklepanjem o predlogu. V tem smislu tudi razumem poslovnik glede načina ob- 
ravnave zakonskega osnutka. 

Dovoljujem si tudi majhno kritiko poročila obeh pristojnih odborov, ki sta 
o tej stvari razpravljala, in sicer glede poročila o osnutku odloka o moderni- 
zaciji obeh cestnih odsekov. 

V poročilu odbora zavračata drugi odstavek 4. člena z utemeljitvijo, da ni 
primemo', še preden je posojilo mednarodne bianke za odsek Hoče^-Levec odo- 
breno, že vnaprej predvidevati spremembo standarda in obsega del Odločitev 
o graditvi štiripasovne ceste na odseku Hoče—Leveč mora biti trdna. Kolikor 
pa sredstva, predvidena s prvim odstavkom 4. točke za modernizacijo ceste ne 
bodo dosežena, bo treba o novo nastali situaciji tako ali tako* ponovno^ raz- 
pravljati in odločati. 

Odbor torej predlaga, da v sedanji fazi eliminiramo dilemo glede tega 
odseka, to se pravi, da se zavzema za štiripasovnico, dopušča pia možnost, da 
bomo potem zakon spremenili, če ne bi bila odobrena sredstva. Predlagatelj pa 
to dopušča že v tekstu samega zakona, kar je po mojem boljše. V tem je 
razlika in glede tega je imela zakonodajno-pravna komisija svoje mnenje. 

Še kdo želi besedo? Tovarišica Beltramova, prosim! 

Nada' Beltram: Tovarišice in tovariši poslanci, tovariš predsednik. 
Upam, da smo bili glede spreminj evalnega predloga, namreč da se zavzemamo 
za čimprejšnjo cestno povezavo celotne Slovenije ter za navezavo Slovnije na 
avstrijske in italijanske ceste, dovolj jasni. Ker drugi odstavek 4. člena odloka 
res tudi dopušča možnost, glede na dosežena sredstva, umikamo svoj spreminj e- 
valni predlog s tem, da še enkrat ponovimo, da smo se zavzemali za čimprejšnjo 
povezavo celotne Slovenije. 

Predsednik Miran G o s 1 a r : Hvala lepa. Tovariš Tratnik, prosim! 

Mirko Tratnik: Cenjene tovarišice in tovariši poslanci. Da ne bo 
pomote, dopolnjujem tisto, kar je povedala tovarišica Beltramova, še s tem, 
da postavljamo pogoj, dia odbor za gospodarsko programiranje in finance umak- 
ne tudi svoj spreminjevalni predlog. Skratka, nas je razlaga tovariša predsed- 
nika gospodarskega zbora prepričala, da bi glasovali za takšen predlog, kot ga 
je predlagal izvršni svet. Naša skupina umika spreminjevalni predlog pod 
pogojem, da ostane zadnji odstavek 4. člena. 

Danes smo prišli v skupščino z resnim namenom, da se odločimo o neki 
nacionalni investiciji. Izhajajoč iz dosedanje prakse pa vemo, da so bile do 
sedaj vse investicije precej problematične in iz tega aspekta -smo danes tudi 
razpravljali, čeprav smo bili za enotno povezavo Slovenije v cestnem križu. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa. Prosim odbor, da pove svoje 
mnenje. 

Stane Pungerčar: Člani odbora so mnenja, da bi se odbora morala 
sestati na seji, zaradi umika predloga. 

15» 
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Tovariši poslanci, opozoril bi vas rad, da preberete poročilo zakonodajno- 
pravne komisije, ki v bistvu precizira to v tem smislu, da se med besedama »se 
izpremenita« v spornem zadnjem odstavku 4. točke, doda še besede: »na predlog 
investitorja.« Ce se osvoji, kar predlaga zakonodajno-pravna komisija, bo moral 
investitor obrazložiti, zaradi kakšnih razlogov je prišlo do takšne ali drugačne 
rešitve na trasi Hoče—Leveč. 

Predsednik Miran Goslar: Prosim, da člani obeh odborov povedo 
ali je sestanek potreben ali ne. (Ni.) To se pravi, da tudi vi umikate svoj 
predlog. 

Prosim, da bodisi cestni sklad, bodisi predstavnik izvršnega sveta odgovori 
glede gorenjskega predloga in glede prioritete v zvezi s tem, kaj to pomeni 
v sklopu celotnih posameznih etap oziroma rešitev, ki bi prihajale v naslednjih 
letih v poštev. 

Alojz Zokalj: Tovariš predsednik, ali želite pojasnilo glede projek- 
tiranja v zvezi z gorenjsko cesto v odnosu nia zakon. 

Predsednik Miran Goslar: Prosim da razložite oboje, predvsem pa 
tole, če bi odklonitev amandmaja v zvezi z gorenjsko cesto v tem smislu, da bi 
koncept zakona spremenili tako, da bi ne govorili o zakonu o modernizaciji 
ceste Gorica—Šentilj, temveč o križu, pomenila, da se s tem že a priori postavlja 
eventualna izgradnja predora pod Karavankami v drugi plan. 

Alojz Žokalj: Obratno, mislim, da je že v obrazložitvi tovariš Vad- 
njal odgovoril glede vprašanja zakonske spremembe pri zakonu o modernizaciji 
cest. 

V letošnjem letu bomo pripravili vse izračune glede prometa, ekonomike 
itd. za celotno omrežje cest, o čemer bo skupščina razpravljala. Moram pa po- 
vedati še to, kar tovariš Vadnjal v uvodnih besedah ni povedal, da sta tudi ta 
dva odseka že rezultanta poprejšnje študije te mreže, ki ste jo vsi poslanci 
dobili in ki je imela naslov »Hitre ceste«. Ta študija še ni v celoti gotova. 

Tovarišici, ki je prej diskutirala, se zahvaljujem za pripombe. Če smo se 
kje zmotili v številkah, v prometnih ali drugih, se bomo potrudili, da odpra- 
vimo napake. Zelo težko pa bom posredoval naši strokovni službi, ki že leto dela 
noč in dan in njenim samoupravnim organom, pripombe v takem smislu kot ste 
vi to diskutirali. 

Ze dosedaj smo največ časa posvetili študiji gorenjske ceste in to še preden 
smo študirali oesto Šentilj—Gorica. To vidite že iz predloga. Na osnovi mreže 
hitrih cest bomo do leta 1970 pripraviil investicijski program za celo cesto, 
to je za 100 km od Podkorena do Ljubljane, idejni projekt za podkorenski pre- 
dor ni idejni projekt za cesto Podkoren oziroma Martuljk—Ljubljana. To je 
veliko delo in bojim se obveznosti v cestnem skladu za realizacijo 4 milijard, 
ki jih imamo v tem osnutku za projektiranje in študije, brez glavnega projekta 
teh 100 km na Gorenjskem. Ker vemo, da bo turska cesta zgrajena do Beljaka 
leta 1976—1977, bomo imeli glavni projekt takrat gotovo usklajen z Avstrijci, 
ravno tako pa mislim, da bomo lahko na osnovi idejnega projekta izdelali glavni 
projekt ceste Martuljk—Ljubljana. Mi in naše projektantske organizacije fizič- 
no glavnih projektov ne bi mogli narediti takoj, poleg tega mislim, da to tudi ni 
takoj potrebno. 
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Mislim, da smo vsi razumeli Gorenjce v tem smislu. Vse, tudi sedanje štu- 
dije, ki so obravnavale ta dva kraka, so obravnavale tudi ostale poteze ceste in 
vsak ve, kako izgleda ta naš načrt. Mislim, da tudi pri glavnem projektu na 
Gorenjskem ne bo problema. 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi besedo? (Ne.) 
Potem preidemo na glasovanje v tem smislu, kot sem predlagal, to se pravi, 

da vidimo razpoloženje, predvsem glede tistih mnenj, ki tu še figurirajo kot 
posebna mnenja. 

Prosim, da dvignejo roko tisti poslanci, ki se ogrevajo za gorenjski amand- 
ma, ki ga je obrazložil tovariš Šnuderl v tem smislu, da se tekst predloženega 
zakona spremeni tako, da ne govori več o modernizaciji ceste državna meja 
Šentilj—Nova Gorica, temveč o modernizaciji cestnega križa in seveda, da se 
s tem spremenijo ustrezne določbe tega zakona in ostalih odlokov. (6 poslancev 
dvigne roko.) 

Glede na to, da so ostali predlogi formalno umaknjeni, želim vedeti, koliko 
poslancev podpira idejo predlagatelja v celoti, to se pravi osnutek zakona o 
modernizaciji, potem osnutek odloka o finančnem programu za financiranje 
projektiranja in osnutek odloka o modernizaciji cestnih odsekov Vrhnika—Raz- 
drto in Hoče—Leveč. 

Se kdo želi besedo? Tovariš Skok, prosim! 

Peter Skok (iz klopi): Ce dovolite, tovariš predsednik, bi glede na 
mnenje zakonodajnoi-pravne komisije predlagal, da se oba pristojna odbora 
sestaneta. 

Predsednik Miran Goslar: Nimam nič proti temu. Prosim, da se 
predsednika odborov dogovorita. Odrejam 5 minut odmora, 

(Seja je bila prekinjena ob 13.35 in se je nadaljevala ob 13.55.) 

Predsednik Miran Goslar: Tovariši in tovarišice poslanci, nadalju- 
jemo s sejo. Odbora sta zasedala, prosim, da sporočite stališče. Tovariš Skok ima 
besedo. 

Peter Skok: Oba odbora sta me pooblastila za umik amandmaja v 
predloženem besedilu s tem, da bi se zadnji odstavek glasil tako, kot predlaga 
zakonodajno-pravna komisija. Obstaja pa mnenje, da bi ob eventualnem izpadu 
mednarodnega kredita morali zagotoviti sredstva za vsaj dvopasovno izvedbo 
ceste Hoče^-Levec iz lastnih sredstev in da bi moral investitor potem voditi 
evidenoo o tem. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Nihče več.) Potem 
bi skušal formulirati tekst sklepa, ki bi ga sprejeli glede na to, da. smo še v 
fazi osnutkov. Najprej k osnutku zakona o modernizaciji ceste, to kar imate 
pod 3 a. 

Sklep našega zbora naj bi se glasil: 
1. Osnutek zakona o modernizaciji ceste državna meja pri Šentilju—Mari- 

bor—Celje—Ljubljana—Postojna—državna meja pri Novi Gorici se sprejme. 
2. Predlog zakona o modernizaciji ceste državna meja pri Šentilju—Mari- 

bor—Celje—Ljubljana—Postojna—državna meja pri Novi Gorici pripravi izvršni 
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svet Skupščine SR Slovenije, pri čemer mora upoštevati stališča in pripombe 
zakonodajno-pravne komisije in stališča, ki so prevladovala na seji gospodar- 
skega zbora. 

To bi bil sklep k tč. 3 a. Kdor je za ta sklep, prosim da dvigne roko. (Ve- 
čina poslancev dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(En poslanec.) Sklep je sprejet. 

Sklep k drugemu osnutku, to se pravi k oisnutku odloka o finančnem 
programu za financiranje projektiranja novih cestnih odsekov SR Slovenije, to 
je točka 3 b, predlagam, da se glasi: 

1. Osnutek odloka o finančnem programu za financiranje projektiranja 
novih cestnih odsekov v SR Sloveniji se sprejme. 

2. Predlog odloka o finančnem programu za financiranje projektiranja 
novih cestnih odsekov SR Slovenije pripravi izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije, pri čemer mora upoštevati stališča in pripombe zakonodajnoHpravne ko- 
misije in stališča, ki so prevladovala na seji gospodarskega zbora:. 

Kdor je za ta sklep, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Hvala. Kdo je proti? (Nihče.) Kdo se je vzdržal? (Nihče.) 

Se sklep k 3. c točki, to je k osnutku odloka o modernizaciji cestnih odse- 
kov Vrhnika—Postojna—Razdrto in Hoče—Leveč. 

1. Osnutek odloka o modernizaciji cestnih odsekov Vrhnika—Razdrto in 
Hoče—Leveč se sprejme. 

2. Predlog odloka o modernizaciji cestnih odsekov Vrhnika—Postojna—Raz- 
drto in Hoče—Leveč pripravi izvršni svet Skupščine SR Slovenije, pri čemer 
mora upoštevati stališča in pripombe pristojnih odborov gospodarskega zbora, 
zakonodajno-pravne komisije in stališča, ki so prevladovala v razpravi na seji 
gospodarskega zbora. 

Kdor je za ta sklep;, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Hvala. Kdo je proti? (Nihče.) Kdo se je vzdržal? (Nihče.) S tem so ti sklepi 
sprejeti in dana je možnost, da predlagatelj, ob upoštevanju eventualnih dru- 
gačnih rezultatov razprave v republiškem zboru, tehta težino posameznih raz- 
prav in predloži definitivne predloge zakona oziroma odlokov. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na problematiko 
modernizacije železniškega prometa. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli: 
a) osnutek zakona o povračilu dela obresti za investicijske kredite zdru- 

ženega železniškega transportnega podjetja Ljubljana za modernizacijo želez- 
niških prog v SR Sloveniji in 

b) osnutek zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v go- 
spodarstvu v letih 1972—76, ki ju je predložil izvršni svet s predlogom, da se 
oba zakona obravnavata kot zakonska osnutka po skrajšanem postopku, to se 
pravi, da odpade prva faza. 

Razen tega ste k tej točki dnevnega reda prejeli še študijo sklada Borisa 
Kraigherja z naslovom: »Poročilo o modernizaciji železnice na območju zdru- 
ženega železniškega transportnega podjetja Ljubljana« in informacijo repu- 
bliškega sekretariata za gospodarstvo o stanju železniškega prometa in položaju 
železnic v Sloveniji. Prosim, da v načelni razpravi pri obeh osnutkih zakonov 
upoštevate omenjeno študijo, oziroma informacijo in eventualno poveste mnenje 
tudi o predlogih, ki so v tej študiji formulirani. Predlagam, da o obeh točkah, 
to je o 4a in o 4b, razpravljamo skupaj. 
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Osnutek zakonia o povračilu dela obresti sta obravnavala odbora za gospo- 
darsko programiranje in finance in odbor za proizvodnjo, promet in poslovno 
sodelovanje. Predložila sta pismeno poročilo, ki je priloženo. Za pročevalca je 
bil določen poslanec Anton Kovič. Prvotno je bil določen tovariš Egon Prinčič, 
ker pa ni mogel priti, je bil določen tovariš Kovič. Želiš besedo? (Ne.) Zakono- 
daj no-pravna komisija je dala pismeno poročilo, kjer predlaga spremembe in 
dopolnitve k 1. in 5. členu osnutka'. Mislim, da se strinjate s tem, da obravna- 
vamo ta zakon po skrajšanem postopku, kot osnutek, to se pravi, da odpade 
prva faza. Pričenjam razpravo1. Kdo želi besedo? Tovariš Kolarič prosim. 

Janko Kolarič: Tovariš predsednik, tovarišiee in tovariši poslanci. 
K razpravi me je spodbudil današnji ekspoze tovariša Vadnjala in sicer 

z odlokom, kjer je govoril o presenečenju nad stališčem samoupravnih organov 
železnice. Želel bi to pojasniti z druge plati. Če smo že to vprašanje načeli, je 
potrebno, da ga pojasnim, da se ne bi zdelo, da so železniški kolektivi ne- 
skromni. Bistvo problema ali pa nezadovoljstvo, ki so ga izrazili železniški 
kolektivi, ni bilo izraženo nad tem, kar vsebujeta predložena zakonska osnutka. 
Nasprotno, železniški kolektivi so predložena zakonska osnutka pozdravili. 

Nesporazum, če ga lahko tako imenujem ali pa nezadovoljstvo, je bilo 
samo glede tega, kdo bo pravzaprav nosilec druge faze izgradnje proge Koper— 
Prešnica. Mnenje železniškega kolektiva je bilo, da ni mogoče celotne iniciative 
in odgovornosti za drugo fazo izgradnje, ki jo sicer imenujemo modernizacija, 
prenesti samo na železniške kolektive. Glede na situacijo, v kakršni se nahajajo 
železniški kolektivi, in glede na to, s kolikšnimi težavami dobivajo potrebna, 
sredstva za modernizacijo obstoječe železniške mreže, so predstavniki železni- 
ških kolektivov v glavnem odklanjali absolutno odgovornost za izgradnjo druge 
faze. Zahtevali so sodelovanje in pomoč koprske luke ter bivšega investicij- 
skega sklada in tudi izvršnega sveta. Ta stališča so bila pozneje konfrontirana 
in modificirana teko, da je bil dosežen sporazum. Mislim, da glede tega tre- 
nutno ni več resnejših problemov. 

Želim povedati le še nekaj stvari glede modernizacije proge Zidani most— 
Maribor. Proga Zidani most—Maribor je v slovenskem programu modernizacije, 
vendar trenutno za to modernizacijo, ne glede na že izdelano konstrukcijo, ni 
sredstev. Vprašanja, ki so bila postavljena že takrat glede sredstev, glede sode- 
lovanja predvidenih bank in republiških rezerv, niso bila postavljena zato, ker 
bi se pričakovalo, da bo izvršni svet dal sredstva ali dotacijo, ampak so bila 
postavljena prvenstveno zato, da bi izvršni svet in vsi ostali organi skupščine 
sodelovali in pomagali pri premagovanju težav v zvezi z zagotavljanjem inve- 
sticijskih sredstev, ki so potrebna za modernizacijo te proge. 

Modernizacija te proge je po mojem mišljenju realna, tako v finančnem 
kot tudi v tehničnem pogledu. Menimo, da je zelo nujna zaradi sedanjega 
tehničnega stanja, ki je zelo zaskrbljujoče. Poleg tega je to progo treba gledati 
kot del mednarodnega omrežja. Mislim, da je napačno govoriti, kot je bilo 
to pri cestah, da je to samo krak slovenske mreže. Vsi vemo, da je jugoslovanr 
sko železniško omrežje del mednarodnega omrežja, da so posamezni odseki del 
mednarodnega omrežja in s tega stališča je prav tako nujno>, da se ta odsek 
proge modernizira. 

Pri modernizaciji pa mi, žal, zaostajamo. Ne želim veliko govoriti o tem, 
ker ste iz priloženega gradiva videli, kakšno je stanje. Posebej pa opo.zarjam na 
posledice. Zaostajamo predvsem kot del mednarodnega omrežja. Iz gradiva ste 
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videli, kako evropska mreža napreduje in kakšne so zahteve. Po letu 1971 se 
bo zahteval na vseh mednarodnih progah ustrezen osni pritisk, prešlo se bo na 
avtomatsko vzpenjačo in na specialne kontendrske sisteme. Zato je nujno, da 
tudi mi sledimo razvoju, žal z zamudo, na katero smo pa pri nas že navajeni. 
Ce tega ne storimo, bomo prišli v izredno nezanimiv položaj v odnosu na med- 
narodno omrežje. 

Glede gospodarjenja bi želel še enkrat podčrtati znano dejstvo, da je 
nujno, da se slovenska družba v okviru celotnega programa prometa odloči, kaj 
je slovenski družbi potrebno', katere oblike prometa so na posamezni relaciji 
za družbo upravičene in kakšna bo prometna politika v celoti. V nasprotnem 
bomo lahko prišli do dokaj nezavidljivega položaja v posameznih vejah. Enkrat 
bo favorizirana ena, drugič druga veja, enkrat bo treba sanirati eno, drugič 
pa drugo. 

Kako vpliva minimalna modernizacija na razvoj celotne situacije, kor>- 
kretno pri železnici, pa imamo dokaze iz bližnje preteklosti. Ce predstavniki 
v skupščini in v izvršnem svetu v dosedanjem sestavu ne bi imeli včasih več, 
včasih manj razumevanja za probleme železnice, bi danes ta dom gotovo moral 
razpravljati o tem, kako bo saniral večmilijardno izgubo, kakor morajo obrav- 
navati to drugi republiški in podobni zbori. 

Stališče slovenske skupščinp in njenih organov je bilo v preteklosti dru- 
gačno. Poskušali so pomagati modernizirati sredstva in s tem prepričati vseh 
25 000 slovenskih železničarjev, da se borijo za racionalizacijo, za ekonomično 
modernejše poslovanje, za modernejšo poslovno politiko in za modernejšo teh- 
nologijo. To je tako uspelo, da danes ni treba razpravljati o izgubi in pokrivanju 
izgube, ampak razpravljamo samo o tem, kako izpolniti tudi nadaljnje programe 
modernizacije slovenskega omrežja. Pri tem prosim vse organe za podporo. 
Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo'? Tovariš Lesar, prosim. 

Jože Lesar: Tovarišice in tovariši poslanci. Sem pristaš tega, da damo 
pomoč za rekonstrukcije železnic v okvirih ekonomske zmogljivosti. Pazljivo 
sem prebral to gradivo in zdi se mi, da bi morala železniška podjetja bolj 
kritično presojati svoje delovne metode in sistem. Ce ugotavljamo, da se močno 
razvija cestni tovorni promet na škodo železniškega transporta in če proučimo, 
kakšne so poslovne metode transportnih podjetij, vidimo, da so ta bolj iznajd- 
ljiva in poslovno zelo prilagodljiva, kar pa za železniška podjetja ne moremo 
trditi. Pri železnici je mnogo možnosti, vsaj na nekaterih progah oziroma rela- 
cijah, vendar je dosti premalo komercialnega prizadevanja. Poglejmo samo, 
kako v tujini železnica reklamira svoje usluge, pri nas pa, vsaj zdi se mi tako, 
takih prizadevanj ni. 

Železnica ima mnogo možnosti. Vzrok za to, da jih ne izkorišča, je delno 
sedanji materialni položaj, delno premajhno razumevanje glede sofinanciranja, 
delno pa so vzrok tudi stare metode in pojmovanja še iz tistega časa, ko so bile 
železnice državne. S tem pa ne želim samo kritizirati, ampak predvsem opozoriti 
na določene rezerve, ki obstojajo v poslovanju teh organizacij in ki bi jih bilo 
treba izkoristiti ter s tem, povečati ekonomski uspeh te dejavnosti. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala. Se kdo želi besedo? Tovariš Ivo 
Bernard, prosim. 
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Ivo Bernard: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Republiški sekretariat za gospodarstvo je predložil informacijo o stanju 

in pogojih dela na železnicah v Sloveniji z namenom, da skupščina obravnava 
kompleksno problematiko železniškega prometa, v katerem so se že prej pojav- 
ljali problemi, vendar pa so se obravnavali ločeno od splošne problematike. 

S to informacijo smo hoteli predvsem opozoriti na resnost položaja slo- 
venskih in v tem okviru tudi jugoslovanskih železnic. Pri tem smo ugotovili 
dejstva, da so kljub sedanjim in podedovanim težavam in okolnostim slovenske 
železnice oziroma delovni kolektivi v Sloveniji v znatni meri napredovali. Kljub 
pomanjkljivosti v njihovem delu že opažamo določene pozitivne napore, s kate^ 
rimi hočejo prilagoditi svoje poslovanje zahtevam sodobnega gospodarstva. S 
poslovnostjo-, ki jo predstavlja na eni strani manipulacija blaga, kakor tudi z 
usposobitvijo železniških naprav za modernizacijo železniških prog žele ustvariti 
osnovne pogoje za svoj nadaljnji razvoj dn za izvrševanje nalog, ki so pred 
njimi. Menimo, da je ta dejavnost železniških kolektivov ena izmed oblik 
borbe za modernizacijo infrastrukture. Zato smo dali temu vprašanju poseben 
poudarek. 

Z razpravo v okviru tega doma želimo angažirati slovensko javnost in vse 
odgovorne činitelje, da bi z razumevanjem pristopili k problemom, ki tarejo 
železnice in to ne samo kot opazovalci, ampak aktivno. Železnicam je potrebno 
pomagati tudi materialno, da bodo lahko modernizirale poslovanje ter s tem 
dosegle razvojno stopnjo, ki je danes potrebna. Na drugi strani pa smo s to 
razpravo želeli dati tem kolektivom priznanje za dosedanje uspehe, ter jih 
zavezati, da družbeno intervencijo, ki jo prek predlaganih instrumentov uva- 
jamo, me vzamejo kot neke vrste dotacije, temveč kot družbeni prispevek za 
reševanje njihovih problemov. Pri tem se morajo zavedati, da bo ekonomski 
efekt rezultata njihove aktivnosti in uspešnosti viključevanja v celotno gospo- 
darstvo. 

V informaciji smo predlagali tudi zaključke, kjer ugotavljamo današnji 
položaj, podpiramo železniško modernizacijo in predlagamo ukrepe, ki bi jih 
bilo potrebno v zveži s tem izvršiti. Predloženi osnutki zakonov so posledica 
predlaganih zaključkov, ki izhajajo iz te informacije. 

V skupščini smo že večkrat razpravljali tudi o odpravljanju nerentabilnih 
prog, kjer se je močno angažiral izvršni svet. V zadnjem času smo skoraj že 
rešili vsa ta vprašanja, vendar pa nam je vsaka posamezna proga narekovala 
svojstvene pristope in rešitve, kar je nakazal že tovariš Vadnjal v svojem 
ekspozeju. V dveh primerih smo prišli v situacijo, da predlagana rešitev ni v 
skladii s pooblastilom, ki ga daje republiški zakon o določitvi organov za ure- 
janje določenih zadev s področja železnic (6. člen tega zakona). Ta zakon 
pooblašča republiški izvršni svet, da daje soglasja za ukinitev predlaganih 
prog, ko pa da soglasje, potem obveznost republike do vplačila izgube odpade. 
V našem primeru imamo opravka z dvemi programi, to je Murska Sobota do 
Hodoš in proga Grosuplje—Kočevje, za katero po ukinitvi statusa javne proge 
proge republika še za določeno število let prevzema nase določene obveznosti. 
Menimo, da morajo o tem razpravljati skupščinski organi in dati soglasje k 
takemu pristopu ter zaradi tega predlagamo v naši informaciji, da skupščina 
osvoji stališča in zaključke in da soglasje k obliki in vsebini pogodb, ki so v 
informaciji predložene. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati? 
(Nihče.) 
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Torej, lahko glasujemo, in sicer najprej o osnutku zakona pod točko 4. a. 
Predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 

Osnutek zakona o povračilu dela obresti za investicijske kredite združe- 
nega železniškega transportnega podjetja Ljubljana za modernizacijo železniških 
prog v Sloveniji se sprejme. 

Predlog zakona o povračilu dela obresti za investicijske kredite združenega 
železniškega transportnega podjetja Ljubljana za modernizacijo železniških prog 
v Sloveniji, pripravi izvršni svet, pri čemer mora upoštevati stališča in pripombe 
pristojnih odborov gospodarskega zbora, zakonodajno-pravne komisije in sta- 
lišča, ki so prevladovala na seji gospodarskega zbora. 

Kdor je za to besedilo, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Tovariš Skok želi 
besedo. Prosim. 

Peter Skok: Na zadnji seji1 obeh odborov je bilo postavljeno med 
drugim tudi vprašanje, kaj je bilo do sedaj storjenega, da bi pri takih infra- 
strukturnih objektih, kot je železnica za Slovenijo, angažirali tudi sredstva fede- 
racije. Poznamo izjavo tovariša Smoleta o razdelitvi suficita državnega pro- 
računa za leto 1968, ki je ocenjen na okoli 110 milijard dinarjev. Del tega 
suficita naj bi bil namenjen za vlaganje v te infrastrukturne objekte železnice. 

Drugo vprašanje postavljam izvršnemu svetu. Želim vedeti, kaj je bilo 
storjenega v zvezi z eventualno decentralizacijo državnega kapitala, ki znaša 
okoli 2000 milijard. 

Predsednik Miran G o si ar: Spravljaš me v težave glede na proce- 
duro. Ne vem, kako naj to kvalificiram ah kot razpravo ah kot poslansko 
vprašanje. Mislim, da lahko toleriramo tovariša Skoka, da je vskočil sedaj 
v razpravo s tem poslanskim vprašanjem, ki sicer ni na dnevnem redu in da 
ga priključimo k prvi točki dnevnega reda. 

Peter Skok: Moram popraviti. To je bila diskusija na odboru. 

Predsednik Miran Goslar: Formalnega predloga ni bilo. Iz poročila 
se vidi, da sta se na odboru s predlogi zakonov v celoti strinjali. Ker je tova- 
rišica Pelčeva danes postavila poslansko vprašanje, ki je tesno povezano z vpra- 
šanjem, ki si ga sedaj postavil, bi morda tvoje vprašanje priključili tistemu, 
kar je predlagala tovarišica Pelčeva pri točki »poslanska vprašanja«. 

Točka 4 b) naj bi se prav tako zaključila s sklepom in sicer v temle besedilu: 
1. Osnutek zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospo- 

darstvu v letih 1971—1976 se sprejme. 
2. Predlog zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospo- 

darstvu v letih 1971—1976 pripravi izvršni svet, pri čemer mora upoštevati sta- 
lišča in pripombe pristojnih odborov gospodarskega zbora, zakonodajno-pravne 
komisije in stališča iz današnje razprave na seji gospodarskega zbora. 

Kdor je za to besedilo, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Dajem na glasovanje še zaključke, ki izhajajo iz informacije, predložene s 
strani republiškega sekretariata za gospodarstvo in besedilo pogodb, ki so bile 
v tem gradivu priložene in s katerimi se daje soglasje k sklenitvi teh pogodb 
kot osnovi za sprejetje dolgoročnejših republiških obveznosti. 
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Kdor je za to, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo Vzdržal? (Nihče.) Soglasno sprejeto. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, in sicer na predlog zakona 
o spremembi zakona o določitvi prispevka, ki ga plačujejo gospodarske orga- 
nizacije v skupne rezerve gospodarskih organizacij v SR Sloveniji. 

Predlog zakona je skupščini predložil izvršni svet s predlogom, da ga 
obravnavamo po hitrem postopku kot zakonski predlog, kot to predvideva 
298. člen poslovnika. Predlog zakona ste sprejeli skupaj s predlogom za raz- 
širitev dnevnega reda te seje. Predlagatelj oziroma, predstavnik predlagatelja 
je član izvršnega sveta Ivan Zupan. Morda želi predlog še dodatno utemeljiti? 
(Ne.) 

V skladu z določbo člena 300 poslovnika Skupščine SR Slovenije moramo 
najprej odločiti o predlogu, ali bomo zakon obravnavali po hitrem postopku. 
Ker gre za zakon, ki bi moral biti že sprejet v okviru predpisov, ki smo jih 
sprejemali ob proračunu in instrumentih za letošnje leto, najbrž ni ugovorov, 
da se sprejme po hitrem postopku. (Ni ugovorov.) 

Poročevalca odbora prosim, da sporoči stališče odbora za programiranje 
in finance. (Odbor se strinja.) Zakonodajno-pravna komisija je predložila pis- 
meno poročilo, ki smo ga prejeli pred prieetkom seje. Pričenjam razpravo. 
Prosim, tovariš Koren. 

Karel Koren: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Prosil bi, če se v bližnji prihodnosti precizira, kaj moramo sprejeti po hitrem 
postopku, in ali naj gredo pd hitrem postopku tudi zakoni, ki jih je mogoče 
kdo v možnem roku spregledal. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Mislim, da je pripomba tovariša Korena 
umestna in je v skladu s tem, kar sem že rekel, da bi ta zakon sodil v sklop 
predpisov, ki smo jih obravnavali na prejšnjih sejah. 

Prosim izvršni svet, da vzame to pripombo na znanje, ker glede na odo- 
bravanje v dvorani sklepam, da se strinjate z njo. 

Jožica Farčnik-Mrvar (iz klopi): Predlagam, da glasujemo o 
predlogu, da se sprejme ta zakon po hitrem postopku. 

Predsednik Miran Gosi ar: Mislim, da smo tudi mi zainteresirani, da 
uveljavimo hitri postopek. Želite, da glasujemo? (Ne.) Kdo še želi razpravljati? 
(Nihče.) Ker je tovariš Zupan navzoč kot edini predstavnik izvršnega sveta, 
bomo dali izvršnemu svetu formalni prigovor na to, da je ta zakon predložen 
tako pozno. Nanj so pozabili in opozorili jih bomo, da se to v bodoče ne bi več 
dogajalo. Mislim, da je v tem smislu treba razumeti predlog tovariša Korena. 
Ali se strinjate? (Poslanci se strinjajo.) Se kdo želi razpravljati? (Ne.) 

Prehajamo torej na glasovanje. Kdor je za ta zakon, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakon soglasno sprejet. 
S tem je dnevni red seje izčrpan. Zaključujem sejo in se vam zahvaljujem 

za sodelovanje. 

(Seja je bila zaključena ob 14.35.) 
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51. seja 

(14. februarja 1969) 

Predsedoval: Miloš Polj anšek, 
predsednik prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 9.15. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovarišice in tovariši poslanci. Za- 
čenjam 51. sejo prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije, ki sem 
jo sklical na zahtevo 16 poslancev, to je več kot petine poslancev, kot to 
določa 54. člen poslovnika našega zbora. 

Za današnjo sejo so upravičili odsotnost sledeči poslanci: Vinko Dobnikar, 
Dušan Cokl, Danica Kaplan in dr. Mirko Bračič. Ugotavljam, da je zbor 
sklepčen. 

Za današnjo sejo zbora predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 50. seje; 
2. poslanska vprašanja; 
3. ustavni amandmaji in ustavni zakon za izvedbo ustavnih amandmajev 

VI, VII, XVII in XVIII. 
Ima kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšno pripombo, dopolnitev? 

Kot kaže, ne. Ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet. 
Naj vas obvestim, da sem k tretji točki dnevnega reda povabil predstav- 

nike republiškega zbora oziroma člane ustavne komisije. Vabilu so se odzvali 
predsednik republiškega zbora dr. Joža Vilfan ter člani ustavne komisije Janko 
Cesnik, Mirko Jamar in dr. Rastko Močnik. Vabim vse vabljene, da se pri 
tretji točki vključijo v razpravo. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika. Ima kdo k predloženemu zapisniku 50. seje prosvetno-kulturnega zbora 
kakšno pripombo, dopolnitev, predlog za popravek? Kot kaže, ne. Ugotavljam, 
da je zapisnik 50. seje prosvetno-kulturnega zbora soglasno sprejet. 

Tako lahko preidemo na 2. točko dnevnega reda, to je na 
poslanska vprašanja. 
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Poslanec Janez Karlin je pismeno zastavil vprašanje v zvezi s financira- 
njem mariborske opere. Izvršni svet me je obvestil, da bo na poslansko vpraša- 
nje odgovoril Boris Lipužič, namestnik republiškega sekretarja za prosveto in 
kulturo. Kot kaže, bo na vprašanje odgovoril pomočnik sekretarja za prosveto 
in kulturo tovariš Polič. Prosim. 

Radko Polič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Odgovoril bom samo na prvo od vprašanj, ki jih je zastavil tovariš poslanec 
Karlin, to je o udeležbi republike pri financiranju opere Slovenskega narodnega 
gledališča v Mariboru v letu 1969. ; 

V proračunski razpravi za leto 1969 je bilo vprašanje financiranja mari- 
borske opere deležno posebne pozornosti. Ob tem se j>e izoblikovalo v odboru 
prosvetno-kulturnega zbora za kulturne dejavnosti stališče, naj republiški sklad 
za pospeševanje kulturnih dejavnosti v tem letu z za 22 %'povečanimi sredstvi 
financira mimo obveznosti, ki jih ima po zakonu, to je financiranje redne dejav- 
nosti zavodov, katerih ustanovitelj je republika, in drugih akcij in manife- 
stacij s področja kulture širšega nacionalnega pomena, tudi druge zavode, ne 
glede na ustanovitelj s tvo in teritorialno razporeditev, upoštevajoč kvaliteto, 
pomembnost in izvirnost njihovih programov. Upravni odbor sklada 'o tem 
doslej še ni izoblikoval svojega stališča, ker se je pravkar iztekel rok natečaja 
sredstev sklada v letu 1969. Vlogo občinske skupščine Maribor pa bo hkrati 
z drugimi obravnaval na bližnjih sejah, ki bodo namenjene delitvi letošnjih 
sredstev sklada. Trenutno je torej stališče sklada do vprašanja, ki ga je postavil 
poslanec tovariš Karlin, še odprto; pripomniti pa velja, da zakon o skladu za 
pospeševanje kulturne dejavnosti z ničemer ne obvezuje upravnega odbora k 
udeležbi pri financiranju redne dejavnosti mariborske opere in da bi odločitev 
v prid temu zavodu lahko spodbudila podobne zahteve ostalih interesentov, ki 
tudi slonijo zgolj na občinskih proračunih. Nadalje bo moral upravni odbor 
sklada upoštevati, da bi delež sredstev za financiranje mariborske opere vplival 
na globalne zneske sklada, kd so namenjeni za kritje njegovih obveznosti po 
zakonu. Upravnemu odboru sklada je namreč tudi naročeno, naj z zvišanimi 
sredstvi v tem letu v prvi vrsti sanira osebne dohodke v zavodih, ki jih je po 
zakonu dolžan financirati. V ilustracijo navajam, da so prvi izračuni za sana- 
cijo osebnih dohodkov v teh zavodih, hkrati s 5,4-odstotnim povečanjem nji- 
hovih materialnih izdatkov glede na podražitev v primerjavi z letom 1968 po- 
kazali, da bi to zneslo dobrih 2,3 odstotka povečanih sredstev sklada. Hvala 
lepa. 

Predsednik Miloš Polj anšek : Hvala lepa. Je poslanec Karlin zado- 
voljen z odgovorom? (Ni.) Prosim. 

Janez Karlin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Najprej nisem zadovoljen s tem, da sem dobil odgovor samo na prvo vpraša- 
nje, na drugo pa ne, čeprav sta obstoj in delo mariborske opere dejansko zelo 
kočljivo in resno vprašanje. Popolnoma razumem, da v statutu sklada res ni 
postavke, ki bi omogočala financiranje mariborske opere, ampak kljub temu 
smatram, da bi odgovor le lahko bil takšen, da bi zadovoljil mariborsko kul- 
turo, predvsem pa svet za kulturo mariborske občine. Položaj je resen, ker 
ne gre samo za mariborsko opero, ampak za vse kulturne institucije. Svet 
za kulturo občinske skupščine Maribor je poslal vsa dodatna gradiva in prav 
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bi bilo, da bi vsaj na osnovi le-teh bila dana pojasnila, ki tu niso bila podana. 
HviaiLa lepa. 

Predsednik Miloš Polj anšek : To se pravi, da zahtevamo nov, teme- 
lj itejši odgovor, kot pa je bil dan poslancu. , 

Poslanec Janez Meglic je zastavil pismeno vprašanje v zvezi s proučeva- 
njem esperanta v šolah in sestavo učbenikov in učnih programov za ta jezik. 
Na vprašanje bo odgovoril namestnik republiškega sekretarja, tovariš Boris 
Lipužič. 

Boris Lipužič: Tovariš predsednik, tovarišioe in tovariši poslanci. 
Tovariš poslanec Janez Meglič je postavil vprašanje glede esperanta in sicer 
prvič: »Kaj je bilo že storjenega, da bi bilo tudi pri nas sprejeto priporočilo, 
naj se esperanto v enakih pogojih odvija v vseh šolah, kot veljajo za pouče- 
vanje tujih jezikov, kar je namreč želja in zahteva esperantistov.« 

Odgovor: »Zveza esperantistov Slovenije je seznanila republiški sekreta- 
riat za prosveto in kulturo s priporočili lanskoletne mednarodne koordinacijske 
konference esperantistov in predlagala, da se uvede pouk esperanta v četrti, 
peti in šesti razred osnovne šole kot fakultativni učni predmet po dve uri na 
teden. Fakultativni pouk esperanta naj bi se v začetku uvedel v enajstih 
osnovnih šolah, ki imajo za esperanto usposobljene učitelje. Republiški sekre- 
tariat za prosveto in kulturo je proučil predlog zveze esperantistov Slovenije in 
meni, da ne bi mogli uvesti v osnovni šoli nobenega novega predmeta, četudi 
bi bil le-ta fakultativen. Pouk esperanta lahko organizirajo osnovne šole le 
kot prostovoljno dejavnost v obliki krožka. O tem smo obvestili zvezo espe- 
rantistov Slovenije, pri čemer smo jo opozorili, da se bodo morah sporazumeti 
s pristojnimi temeljnimi izobraževalnimi skupnostmi, če bo ta oblika prosto- 
voljne dejavnosti učencev zahtevala dodatna finančna sredstva.« 

Drugi del vprašanja: »Ali je predsednik republike že sprejel nacionalno 
komisijo, ki naj bi mu osebno predala prošnjo, naj podpre prizadevanja za uva- 
janje poučevanja esperanta v šole?« 

Odgovor: »Predsednik republike ni sprejel nacionalne komisije za pouk 
esperanta pri zvezi esperantistov Jugoslavije, ker za to ni prosila.« 

In tretji del vprašanja: »Ali se že pripravlja, ali vsaj razmišlja o razpisu 
natečaja za sestavo učbenikov in učnih programov za te šole ter zai usposabljanje 
učnega kadra za poučevanja esperanta?« 

Odgovor: »Republiški sekretariat za prosveto in kulturo doslej ni razpisal 
natečaja za učbenike esperanta, pač pa za vse druge učbenike za pouk tujih 
jezikov, ki pridejo v poštev kot obvezni učni predmet v osnovnih šolah. Espe- 
ranto v predmetnikih in učnih načrtih za osnovno šolo in srednje šole ni dolo- 
čen kot učni predmet in zato sekretariat tudi ni razpisal učbenika esperanta.« 

Predsednik Miloš Pol j anšek: Hvala lepa. Je poslanec zadovoljen? 

Poslanec Janez Meglič (iz klopi): Delno. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Prosim, ali bi želel pojasniti, v čem 
je ta delnost zadovoljstva? 

Poslanec Janez Meglič (iz klopi): Sem zadovoljen. 
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Predsednik Miloš Poljanšek: Dobro. Naslednje vprašanje, ki ga je 
postavil ob koncu zadnje seje poslanec tovariš Ciril Plut, se tiče učnih uspehov 
in osipa na srednjih šolah. Na vprašanje bo prav tako odgovarjal namestnik 
republiškega sekretarja za prosveto in kulturo tovariš Boris Lipužič. 

Boris Lipužič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Tovariš poslanec Ciril Plut je zastavil naslednje vprašanje: »Kakšni so bili 
učni uspehi v srednjih šolah, to je na gimnazijah, tehničnih, ekonomskih in 
zdravstvenih šolah v šolskih letih od 1965/1966 do 1967/1968?« 

Odgovor: »V poklicnih šolah je v šolskem letu 1965/1966 izdelalo razred 
92,9 ®/o vseh učencev, v šolskem letu 1966/1967 93,3 %, v šolskem letu 1967/1968 
pa 93,1 ®/o učencev. Na tehniških in drugih šolah za gospodarstvo in družbene 
službe in za državno upravo je v šolskem letu 1965/1966 izdelalo razred 86,6®/» 
vseh učencev, v šolskem letu 1966/1967 87,5%, v šolskem letu 1967/1968 87,1 ^/o 
vseh učencev. V gimnazijah je v šolskem letu 1965/66 izdelalo razred 86,1 %>, 
v šolskem letu 1966/67 87,9 °/o in v šolskem letu 1967/68 89,1% učencev.« 

Drugi del vprašanja: »Kolikšen je bil osip učencev v generaciji, ki so prvi 
letnik srednje šole obiskovali v šolskih letih 1961/62 do 1963/64?« 

Odgovor: »Osip vseh učencev, ki so se vpisali v prvi razred srednjih šol 
v šolskih letih 1961/62, 1962/63 in 1963/64, prikazuje tabela, ki jo bomo posre- 
dovali tovarišu poslancu v pismenem odgovoru. Tu bi se omejil samo na del 
prikaza iz te tabele; in sicer je bil v gimnazijah odstotek osipa v prvem razredu 
v šolskih letih 1961/62, 1962/63 in 1963/64 takšen: 34,5®/», naslednje leto 38,8°/» 
in zadnje leto 34'%. V šolah za vzgojo učnega kadra, to je v dosedanjih učite- 
ljiščih, ki so bila ukinjena oziroma so nehala delovati, in v vzgojiteljskih šolah 
je bil odstotek osipa v prvem razredu naslednji: 28,5'°/», 35,1 io/o', 24,4 l0/o v istih 
šolskih letih. V tehničnih in njim ustreznih strokovnih šolah je bil osip v teh 
šolskih letih naslednji: 47,9%, 37,9®/», 30,9'%>, v poklicnih šolah pa 23,6%, 
29,1'%, 32,4'%.« 

Naslednji del vprašanja: »Kaj se predvideva, da se osip v srednjih šolah 
zmanjša in izboljša?« i 

Odgovor: »Iz podatkov, ki smo jih navedli v prvem in drugem delu odgo*- 
vora, je razvidno, da so najboljši učni uspehi v poklicnih šolah, medtem ko 
razlike v osipu med gimnazijami, tehničnimi in poklicnimi šolami niso po- 
membne; precej manjši pa je osip v šolah za vzgojo učnega kadra. Znanstveno 
dokumentirane proučitve vzrokov velikega osipa sicer nimamo, vendar lahko 
na podlagi podatkov in poročil prosvetno-pedagoške službe navedemo naslednje 
vzroke: podatki o učnih uspehih učencev v prvih razredih srednjih šol kažejo', 
da v tem razredu pade največji odstotek učencev. To je v precejšnji meri 
posledica še pomanjkljivega in zato premalo učinkovitega poklicnega usmerjanja 
v osnovnih šolah oziroma usmerjanja za nadaljnje šolanje v srednjih šolah. Vpis 
učencev v srednje šole ne temelji na ugotovljenih nagnjenjih in sposobnostih 
učecev, temveč so pogosto odločilni drugi dejavniki. Vzrok slabega uspeha učen- 
čev prvega razreda srednjih šol so tudi slabo znanje, premalo razvite umske 
sposobnosti in delovne navade precejšnjega odstotka učencev, ki prihajajo iz 
osnovnih šol. Na učni uspeh vpliva tudi prevelika obremenitev učencev. Zakon 
o srednjem šolstvu sicer določa, da skupno število ur teoretičnega in praktičnega 
pouka v gimnazijah, tehničnih in umetniških šolah ne sme presegati 36 ur, v 
poklicnih šolah pa ne 40 ur na teden. Vendar je to določilo v celoti realizirano 
le v gimnazijah, ekonomskih in administrativnih šolah, v tehničnih in poklic- 
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nih šolah pa le v prvem razredu, kjer se uvajajo začasni predmetniki postopno 
iz šolskega leta v šolsko leto. Letos so uvedeni v drugem razredu. Na obreme- 
nitev učencev vpliva tudi struktura predmetnikov z velikim številom učnih 
predmetov, prav tako pa tudi preobsežni učni načrti. Naše srednje šole so 
usmerjene predvsem v materialno izobrazbo, zanemarjena pa je formalna izo- 
brazba, oziroma razvijanje intelektualnih in drugih sposobnosti učencev. Šole 
posredujejo in ocenjujejo predvsem znanje, premalo pa usposabljajo učence 
zia samostojno opazovanje, spoznavanje dejstev in zakonitosti ter njihovo upo- 
rabo v praksi. Učitelji na srednjih šolah imajo sicer po večini ustrezno stro- 
kovno izobrazbo, izjema so le nekatere poklicne šole, manjka pa jim pedago- 
ška izobrazba, ki je potrebna za sodoben vzgojno-izobraževalni proces. 

Republiški sekretariat za prosveto in kulturo meni, da je osip možno zmanj- 
šati z naslednjimi ukrepi: 

1. z znižanjem števila učnih ur na teden v skladu z določili zakona o sred- 
njem šolstvu; 

(2. z revizijo predmetnikov in učnih načrtov, ki je za nekatere stroke že 
opravljena, npr. za gostinsko stroko, za blagovni promet, za-nekatere storitvene 
obrti itd.; za številne druge stroke pa se na temelju profilov poklicev revizija 
pripravlja; 

i3. z racionalizacijo vzgojno-izobraževalnega procesa, pri čemer je zlasti 
strokovnim šolam treba zagotoviti več ustreznih učbenikov, priročnikov ter učil; 

4. z uvajanjem učnih oblik in metod, ki spodbujajo aktivnost in samo- 
stojnost učencev; 

; 5. z izpopolnitvijo prosvetno-pedagoške službe, zlasti pa področje strokov- 
nega šolstva, ki bo morala posvetiti znatno več pozornosti pouku in uresničeva- 
nju vzgojno-izobraževalnih smotrov na teh šolah; 

6. z obveznim strokovnim in zlasti pedagoškim izpopolnjevanjem učiteljev 
in pa z uvedbo dopolnilne pedagoške izobrazbe za tiste, ki si te izobrazbe niso 
pridobili med šolanjem. Pravilnik o obveznem strokovnem izpopolnjevanju uči- 
teljev in o pridobitvi dopolnilne pedagoške izobrazbe je republiški sekretariat 
za prosveto in kulturo že izdal na podlagi zakona o srednjem šolstvu ob koncu 
preteklega koledarskega leta in se bo v letošnjem letu moral začeti izvajati; 

7. z razvijanjem poklicnega usmerjanja v osnovnih šolah in usmerjanja 
mladine v srednje šole glede na njihove sposobnosti in nagnjenja. 

Republiški sekretariat za prosveto in kulturo, strokovni organi in izobraže- 
valne skupnosti nekatere od teh ukrepov že izvajajo, kar je znano zlasti iz 
programa racionalizacije na področju vzgoje in izobraževanja; drugi ukrepi 
pa so v pripravi. Vendar pa je treba opozoriti, da učinkov teh ukrepov ne 
smemo pričakovati takoj, ker so za uspešnejše delo srednjih šol potrebni nekaj- 
letni napori vseh dejavnikov, ki vplivajo na kvaliteto vzgojno-izobraževalnega 
dela.« Hvala. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Je z vsebino in s tako 
oblikovanim odgovorom, da bodo natančnejše številke pismeno posredovane, 
poslanec zadovoljen? (Da.) 

Tako smo končali s to točko. Ne, še eno vprašanje, ki ga je zastavil tovariš 
Bogovič. Nanj bi odgovoril pomočnik republiškega sekretarja za delo tovariš 
Rado Miklič. 
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Rado Miklič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. To- 
variš Bogovič povprašuje, ali se sprejemanje pripravnikov nanaša tudi na 
osnovne šole in kako ga je mogoče praktično organizirati. Zakon o obveznem 
sprejemanju pripravnikov in o urejanju pripravništva v delovnih organizaci- 
jah načelno velja za vse delovne organizacije, torej tudi za osnovne šole. Izjem 
v načelu me pozna. Občinskim skupščinam pa daje možnost, da v posebnem 
postopku ugotovijo, kdaj in kje pripravništvo ni potrebno. Velja pa upoštevati 
naslednje: pripravništvo v osnovnih šolah je pravzaprav že vpeljal republiški 
zakon o osnovni šoli. Ta namreč v 63. in 64. členu izrecno določa, da morajo 
učitelji na osnovni šoli opraviti strokovni izpit in da si pridobijo pravico do 
polaganja tega izpita po dveh letih vzgojnoizobraževalnega dela. Ta dvoletna 
doba pa je po svoji namembnosti in po svojem bistvu pripravniška doba, samo 
da tega pojma citirani zakon izrecno ne omenja. 

Republiški sekretar za pr os veto in kulturo pa je že s svojim pravilnikom, 
decembra meseca predpisal vsebino in način obveznega strokovnega izpopol- 
njevanja, način in vsebino strokovnega izpita. Potemtakem iz vsega izhaja, da 
so osnovne šole na izpraznjena mesta dolžne sprejemati tudi začetnike, zanje 
zagotoviti izpopolnjevanje, kar je v bistvu pripravništvo, v skladu z zakonom o 
osnovni šoli in v skladu s citiranim pravilnikom. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Tovariš Bogovič, si zado^ 
voljen z odgovorom? (Da.) Tovariš Ogrinc bo zastavil vprašanje. 

Zlatko Ogrinc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Ustno želim zastaviti vprašanje zato, ker sem gradivo, na katerega se to vpra- 
šanje nanaša, dobil v roke malo pozno. Republiška izobraževalna skupnost je 
posredovala temeljnim izobraževalnim skupnostim predlog meril in pogojev za 
zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skup- 
nostim v letu 1969. V teh merilih je pri ceni pedagoške ure v točki II/l nave- 
deno, da upošteva pri tem srednjo izobrazbo za razredni pouk, za predmetni 
pouk, za srednjo in višjo izobrazbo ter za posebno šolstvo srednjo, višjo in 
visoko izobrazbo. 

(Iz tega izhaja, da je republiška izobraževalna skupnost upoštevala pri 
merilih, ki naj bi se uveljavili letos, za posebne šole v celoti dejansko kadrov- 
sko strukturo, za osnovne šole pa ni upoštevale v ceni pedagoške ure učiteljev 
z visokošolsko izobrazbo na predmetni stopnji, niti tistih z višješolsko izobrazbo 
za razredni pouk. 

Posledice tega so, da bodo temeljne izobraževalne skupnosti in. na koncu 
šole dobile sredstva na osnovi enotne cene za pedagoško uro na nižji stopnji, v 
ceni pedagoške ure na višji stopnji pa so upoštevani le učitelji z višjo in ne 
tudi z visoko izobrazbo. To je nepravilno in destimulira redni in izredni študij 
na oddelku za razredni pouk na pedagoški akademiji; prav tako pa imamo 
na osnovnih šolah že več učiteljev z visokošolsko izobrazbo, posebej tam, kjer 
se je iz nižje gimnazije razvila osemletka; tudi za te učitelje bi tako izračunana 
cena pedagoške ure ne bila sprejemljiva. 

Postavljam tole vprašanje: Ali je sekretariatu za prosveto in kulturo znano, 
da so bila ta merila že poslana temeljnim izobraževalnim skupnostim; ali je 
sekretariat tudi sprejel ta predlog meril in ali se da še pravočasno, preden bo 
to prišlo pred republiško izobraževalno skupnost, ukrepati, da se nepravilnosti 
odpravijo? Hvala lepa. 

16 
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Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Ali bi lahko sedaj dobili 
odgovor? 

Boris Lipužič: Odgovoril bi na prihodnji seji. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Torej na prihodnji seji; dobro. Želi 
še kdo od poslancev postaviti poslansko vprašanje? Prosim. 

Franjo Arlič: Poslal sem sicer pismeno vprašanje, pa bi ga postavil 
še ustno. 

Predsednik Miloš Polj anšek : Ne, ni treba, ker smo ga že prejeli 
pismeno. To velja. Odgovor bo dan na prihodnji seji. Se kdo, prosim? Kolikor 
ne, končujem to točko dnevnega reda in prehajamo na 3. točko dnevnega 
reda. , 

Kot veste, sem uvodoma rekel, da je 16 poslancev zahtevalo na podlagi 
in v skladu z določili našega poslovnika, da to točko uvrstimo na današnjo sejo 
zbora, S pismom z dne 31. januarja sem vas namreč obvestil, da bo republiški 
zbor na podlagi 166. člena ustave SR Slovenij razglasil spremembo ustave, 
če najpozneje v petnajstih dneh po sprejetih ustavnih spremembah najmanj 
trije zbori delovnih skupnosti ne bodo sporočili republiškemu zboru, da z 
njimi ne soglašajo. Tako je torej predmet današnje razprave ponovna obrav- 
nava ustavnih sprememb oziroma ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amand- 
majev. i 

V nekaterih pismih, ki sem jih prejel, poslanci utemeljujejo, zakaj se ne 
strinjajo s. tako sprejetimi ustavnimi amandmaji. Ne soglašajo s tem, da v 
sprejetih amandmajih ni bila upoštevana sprememba v drugem odstavku druge 
točke amandmaja VI, ki jo je predlagal na prejšnji seji poslanec našega zbora 
tovariš Lado Uršič in sicer, da se tekst, ki se glasi: »Poslance zborov delovnih 
skupnosti volijo volilna telesa, sestavljena iz članov občinskih skupščin in dele- 
gacije delovnih skupnosti, delovnih organizacij ter drugih oblik družbenega 
dela in delegatov drugih, z zakonom določenih skupnosti in ustreznega področja 
dela,« dopolni s tekstom: »po pravilu, da se voli en poslanec na približno enako 
število prebivalcev.« 

V pismu je nekoliko obširneje svoje stališče obrazložil tudi poslanec Ivan 
Zele, ki je prav tako zahteval sklic zbora. Smatra namreč, da bi bilo prav, 
če bi se z amandmajem, ki je bil sprejet na našem zboru, vsaj smiselno že v 
ustavo vneslo določilo oziroma načelo za določanje mandatov za zbore delovnih 
skupnosti. Upoštevana naj bi bila oba principa in sicer teritorialni in funk- 
cionalni. 

i Odpiram razpravo in vprašujem vse tiste, ki so zahtevali ponovno obrav- 
navo o ustavnih amandmajih, če želijo ustno obrazložiti svoje stališče. Tovariš 
Vlado Uršič, prosim. 

Vlado Uršič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Malo 
nerodno bi izgledalo, če se ne bi oglasil, ker sem od tistih, ki so zahtevali, 
naj se skliče ta seja zbora. Dovolite, da ponovno sprožim nekatera vprašanja 
pred tem zborom, čeprav smo žal, edini zbor, kot ste slišali prej, ki ima pri- 
pombe k ustavnim spremembam, morah pa bi jih dati vsaj trije, če bi hoteli, 
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da bi prišlo do določenih sprememb. Ne zamerite, verjetno izgleda, da smo 
mi edini, katerih glas se bo slišal v puščavi. ' 

Rad bi dal pripombe k VI. in pa k VII. amandmaju. To, kar sem zadnjič 
načel, bi hotel samo tolmačiti, konkretizirati. Dovolite mi kratek prolog. 

Razumem, da so pri tem delu prišla do izraza različna stremljenja in raz- 
lične želje. Zato cenim napore komisije za ustavna vprašanja, ki je hotela 
ustreči temu zapletenemu labirintu zahtev in je v okviru možnosti v tem le 
delno uspela. Pač pa me pri tem motijo nekatere koncesije ali, če hočete, kom- 
promisi, ki so bili dani zlasti nekaterim zborom. To povezujem z različnimi 
predlogi glede števila poslancev delovnih zborov. Moti me predvsem zahteva 
za povečanje števila poslancev v nekem zboru zaradi večje širine in vsestran- 
skosti problemov, ki naj jih ta obravnava. Dobro veste, kateri zbor mislim. 
Mnenja sem, da imamo prav takšne pristojnosti in prav takšne probleme, kot 
ta zbor tudi mi za celotno slovensko ozemlje, pa tudi socialno-zdravstveni zbor. 
Tako utemeljeni razlogi so nesmotrni in jih ne morem razumeti ter bi rad 
poznal razloge, zaradi katerih je izvršni svet takšne pobude podprl, oziroma, 
kot je bilo razumeti, celo dal iniciativo zanje. Ce je kdo tukaj od izvršnega 
sveta, naj mi tole pojasni. Ce mora razmerje sil ustrezati dejanskim razmer- 
jem področij, ki jih posamezni zbori zastopajo, potem bi tem avtorjem postavil 
zelo skromno vprašanje. Kaj in kdo naj zastopa tiste neformalne skupine, ki 
sicer niso v formalnem delovnem razmerju in vendar ustvarjajo dobrine, po- 
membne za celoten slovenski narod? Tu mislim delno kmete, ki so nekje 
zastopani, delno obrtnike in pa privatno zasebno gostinstvo. Če se motim, 
prosim, popravite. 

Znan je očitek, da je dosedanja praksa pač pokazala, da so doslej nekateri 
delovni zbori, razen gospodarskega, uspeli samo izključno pri obravnavanju 
ozkih posebnosti s svojih področij. Prosim, bili so s prejšnjo ustavo določeni 
in so se specializirali, kiar je morda olajšalo delo, čeprav nekaterim to ni šlo v 
račun, ker so rekli, da je to cehovstvo. S tem cehovstvom bi povezal, če gre 
očitek na naš zbor, demogogijo nekje drugje. Zdi se mi vsaka bojazen odveč, 
da bi z enakoštevilčnimi zbori, tu mislim predvsem socialno-zdravstveni in 
prosvetno-kulturni zbor, v tem skupščinskem mehanizmu omogočili, da bi 
bile zahteve za povečanje sredstev, ki naj bi šle za družbeno porabo, večje. 
Iz tega lahko sklepam samo to, da hočejo nekateri delovni zbori, ali pa, če 
hočete, konkretno gospodarski zbor, imeti na nečim monopol. Veste, lahko 
se je sprijazniti v besedah s teorijo o omejeni suverenosti, če jo pa včasih v 
lastni praksi nehote uveljavljamo prav v parlamentu. 

Mnenja sem, tovariši poslanci in poslanke, da pomembnosti neke veje, 
neke dejavnosti, ki jo predstavlja posamezni delovni zbor, ne moremo meriti 
po številu poslancev. Ali se vam ne zdi? Ce pa temu ni tako, potem bi verjetno 
morah danes govoriti o gospodarskem zboru, o kmečkem, gostinskem in ne 
vem, o kakšnem zboru še. Morda izgleda smešno-, vendar, žal, kje drugje se 
zadeva drugače obravnava. Če je to slovenski parlament, potem se mi zdi pri- 
merno, da se vse dejavnosti, vse veje in vse napore narodnega dogajanja rešu- 
jejo tu v celoti ne glede na število poslancev. Pa ne ocenjujmo sedaj, ali je 
manj vredna kultura ali zdravstvo ali izobraževanje, ali pa ima prednost gospo- 
darsko področje. Če so pošteni odnosi in ne samo gentelmanski dogovori, potem 
naj se vse dejavnosti razvijajo enakopravno, ne pa da ene zaostajajo za dru- 
gimi. To bi morala biti skrb slovenskega parlamenta. Zato me zanima, ali 
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zahteva poslancev gospodarskega zbora, oprostite, da jih toliko citiram, po 
večjem številu sedežev v parlamentu res temelji na izračunih? Ali je to samo 
kompromis? Ali pa je, če hočete, le poudarjena neka zunanja manifestativnost, 
ki naj bi jo danes gospodarstvo ustvarilo in naj zato ima vsaj večje število po- 
slancev. Torej odkrito vprašam, kakšen je ta izračun? Če je kompromis, povejte 
mi, kakšen je, če pa je samo zunanji videz, mi dovolite pripombo, ki sicer ni 
umestna v parlamentu, cigan je vedno cigan, pa ga obleči v frak in v celinder. 

Veliko je bilo, tovariši poslanci, v tej hiši govora o tem, da moramo posta- 
viti takšen skupščinski sistem, v katerem bodo odpravljeni antagonizmi in 
konflikti med delovnimi zbori. Teorija o brezkomfliktnosti v socialistični 
družbi uspeva v Sovjetski zvezi; mi je ne priznamo in nekam čudno se mi zdi, 
da jo želijo gospodarstveniki v našem parlamentu. Teorije o brezkomfliktnosti, 
ki je doma v pogojih delovanja tržnih zakonitosti pa nočejo priznati. Prosim, 
ne bodimo farizeji v teh ozirih. Prav zaradi teh oportunizmov, ki so nastali 
v tem dvoboj evanj u med nami, koliko naj bo zborov, sem tudi predlagal, naj 
bosta samo dva. Obudimo spomin, da je naš parlament poznal v svoji zgodo- 
vini tudi dvozborni sistem in smo ga pred nekaj leti ovrgli, oziroma rekli, da 
nam ne ustreza zaradi dinamičnih sprememb, ki nastajajo v zdravstvu, kulturi, 
prosveti, politiki itd. Z enakim številom poslancev v zborih se, po mojem mne- 
nju, priznava pravzaprav važnost vseh zborov in vseh dejavnosti; zato ne 
moremo vrednotiti neke dejavnosti s tem, da povečamo ali zmanjšamo število 
poslancev. Zato se mi zdi k temu VI. amandmaju še najbolj smotrn tisti prvotni 
predlog komisije za ustavna vprašanja, katerega je izdelala brez kompromisov 
in brez pritiskov, to je 90 poslancev v republiškem zboru in 60 v drugih zborih. 
In ne potem, ko so se izcimili v drugih zborih predlogi za 90 poslancev v repu- 
bliškem, 70 v gospodarskem in po 50 v ostalih zborih. Sem zato, da so delovni 
zbori enakopravni, ne oziraje se na število zaposlenih. 

Druga stvar je število bodočih zborov. Izgleda, da se je k temu oglasil 
samo naš zbor, in da bo tudi tako ostalo, kot je zapisano1. Zato me preseneča tudi 
besedilo amandmaja VII, točka 2, drugi odstavek, čeprav se nisem upal o 
njeni razpravljati zadnjič na zboru. Človek bi skoraj rekel, da vse dejavnosti 
v Sloveniji, pa naj so duhovnega ali drugačnega značaja, izvirajo iz mate- 
rialnih, povsem izključno materialnih dobrin, saj smo dali praktično gospodar- 
skemu zboru poleg republiškega vse pristojnosti. Oporekali boste, ker bosta 
prosvetno-kulturni in socialno-zdravstveni zbor, enakopravno vključena v sku- 
pen zbor, obravnavala ostale probleme. Če je to prav, bo povedala zgodovina 
o tem parlamentu. Hvala lepa. t 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala. K razpravi se je prijavil 
tovariš Vute. Prosim. 

Miroslav Vute: Tovariš predsednik, tovariši poslanci. Sprejeti amand- 
maji k ustavi niso dovolj precizirani. Zato se nekatera določila lahko tudi raz- 
lično tolmači. Taka tolmačenja se že pojavljajo v predlogih volilnih zakonov, 
predvsem v predlogu zakona o volilnih enotah. Nedoslednost je v določilu o 
volitvah poslancev zborov delovnih skupnosti. Če so to zbori odposlancev delov- 
nih ljudi v delovnih skupnostih, kot piše v amandmaju, bi morali delovni ljudje 
vendarle vedeti, kdo je njihov poslanec, čeprav ga neposredno ne volijo. Zato 
bi moral ustavni amandma VI določiti, da se tudi v te zbore voli iz vsake 
volilne enote po en poslanec, ne glede na to, kako se ta enota oblikuje. 
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V amandmaju VI je nadalje določilo, za katerega menim, da bi moralo 
biti precizirano v amandmaju samem. Gre za določilo1, ki govori, kdo ima pa- 
sivno volilno pravico oziroma kdo je voljen za člana delovne skupnosti; to je 
točka 2, na drugi strani, zadnji stavek, kjer pravi, da imajo to pravico tudi 
tisti člani delovnih skupnosti in člani organov upravljanja teh skupnosti z 
ustreznega področja dela in tisti občani, ki se ukvarjajo z dejavnostjo v ustrez- 
nih področjih dela, za katere tako določi zakon. To, kdo naj bi imel to pravico, 
to pa naj bi določal ustavni amandma, ne pa zakon. 

K amandmaju VII imam naslednjo pripombo: povedal jo je že tovariš 
Uršič, samo ponovil jo bom: ukrepe o delitvi družbenega proizvoda bi morali, 
po mojem, sprejemati enakopravno z republiškim zborom vsi zbori delovnih 
skupnosti kot enotni zbor delovnih skupnosti in ne tako, kot to določa amand- 
ma, ki daje pravico le gospodarskemu zboru. Le na ta način bi se lahko izog- 
nili medsebojnim nepotrebnim konfliktom, ki so v sedanji skupščini med zbori 
večkrat bili ali zaradi neinformiranosti ali zaradi neupravičenega materialnega 
zapostavljanja določenega področja. 

Enotni zbor delovnih skupnosti bi ob republiškem zboru lahko najuspeš- 
neje smotrno in brez odvečnih konfliktov odločal o teh ukrepih, saj bi se v 
skupni razpravi in odločitvi lahko ob konfrontiranju potreb raznih področij to 
najpomembnejše vprašanje našega družbenega razvoja najbolj pravično reše- 
valo. Če bo tako, v bodoče ne bo potrebno reševati krivca za nadaljnje nesklad- 
nosti, saj bi vsi zbori bili odgovorni tudi za morebitne slabe odločitve. 

V nadaljevanju pa bi rad povedal, kako se ustavni amandma VI, ki določa 
sestav Skupščine SR Slovenije, odraža v predlogih volilnih zakonov, oziroma 
kako se lahko v izvajanju ustavnih določb pojavljajo velike težave, ki razbur- 
jajo delovne ljudi v tem času, ko oblikujejo novo skupščino. 

Ne bom govoril o določilih za volitve poslancev v republiški zbor. Tukaj 
se pravila sicer med seboj močno bije jo, vendar pa, ker je ustavni amandma 
vsaj preciziral, kako volimo in kako se delegirajo mandati v republiški zbor 
in je stvar v redu, nimam pripomb, čeprav nastopajo med pravih ostri kon- 
flikti, saj pravilo pravi, da se na približno enako število prebivalcev voli enako 
število poslancev. Toda ta približnost se razhaja od 7000 do 30 000, se pravi, 
da je razlika v tej približnosti za 23 000, medtem ko je v poprečju en mandat 
na 18 890 prebivalcev. Vendar pa k temu nimam pripomb, ker je ustavni 
amandma vsaj preciziral, kako se naj volilne enote razdelijo. 

Popolnoma drugačna pa je slika volilnih enot za zbore delovnih skup- 
nosti. Tu ustava določa, da so poslanci zborov delovnih skupnosti odposlanci 
delovnih ljudi v delovnih skupnostih, ostalo ureja zakon. V obrazložitvi k 
predlogu zakona o volilnih enotah, dobili smo ga tudi poslanci prosvetno-kul- 
turnega zbora in ga seveda pregledali, pa glede tega piše, da je bilo sprejeto 
stališče, da je treba upoštevati število delovnih ljudi, kakor tudi število prebi- 
valcev; no, in tako smo dobili predlog, ki določa 33 volilnih enot po dokaj 
čudni matematiki. 

Vsaka občina, ki ima vsaj enega prebivalca več kot 20 000, dobi iz tega 
naslova po enega poslanca v vsakem zboru. Torej, ker so trije zbori, skupaj 
tri, ne glede na število delovnih ljudi. Največja občina Maribor k 171 000 pre- 
bivalci dobi prav tako enega poslanca iz tega naslova kot najmanjša iz te 
kategorije, ki ima po< podatkih iz leta 1968 po čudni sreči le enega prebivalca 
več kot 20 000. Kakšna sreča, da se je ta občan rodil prav na dan statističnega 
popisa, če bi se naslednjega dne, to je 1. aprila 1968, bi seveda ta občina iz- 
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padla iz te kategorije in bi bila kar ob tri poslance. Seveda ima ta občan velike 
zasluge za to in še za sosednjo občino, saj bi brez njega obe občini po tej 
geometriji imeli namesto štirih poslancev samo enega, ker jim tako pripada 
po številu delovnih ljudi. 

iPa poglejmo na drugi konec, na jugovzhod naše Slovenije; tu imamo sa- 
mostojno volilno enoto Brežice, ki , ima nekaj nad 25 000 prebivalcev, torej v 
vsakem zboru po enega poslanca, skupaj tri. Poleg je Krško, ki ima 1000 prebi- 
valcev več, toda sestavljalci tega predloga so pridali še občino Sevnica in Laško, 
tako da je v eni volilni enoti 63 636 prebivalcev. Zato dobijo vsi skupaj tri 
poslance, ker imajo skupaj nad 20 000 ljudi, za vseh 16 000 zaposlenih pa še 
dva poslanca, skupaj torej pet. Ce sedaj malo računamo nazaj, vidimo, da 
pride v volilni enoti Krško na 12 320 prebivalcev in na 3292 zaposlenih en 
poslanec, govorim za vse zbore delovnih skupnosti, v občim Brežice pa na 
8000, to je na 4000 manj prebivalcev, in na 1423 zaposlenih spet en poslanec; 
torej tam 3200, tukaj 1400 zaposlenih. Razlika je očitna. Ce so ti poslanci od- 
poslanci delovnih ljudi v delovnih skupnostih, se bojim, da bodo nekateri po- 
slanci preveč obremenjeni, ker zastopajo preveč delovnih ljudi, nekateri pa bodo 
lažje opravi javi svojo funkcijo in reševali probleme. 

Da se prav razumemo, nič nimam proti občinam, ki jih omenjam, sem 
pa odločno proti taki matematiki, kot nam jo servira predloženi zakonski pred- 
log. Govorim o tem predlogu zaradi tega, ker izhaja iz ustavnega amandmaja 
VI in danes je razprava o ustavnih amandmajih. 

Podobna je slika, če primerjamo druge enote. Občina Novo mesto bi sama 
zase imela vse pogoje, da je po tej geometriji samostojna volilna enota; toda 
obdana je z dvema občinama oziroma s tremi, ki imajo manj kot 20 000 pre- 
bivalcev in tako je to združeno v volilni enoti z 90 000 prebivalci. V tej volilni 
enoti je 22 265 zaposlenih; mimogrede povedano, podatki, čeprav so iz leta 1968, 
niso točni, kmetje kooperanti tukaj niso upoštevani, medtem ko ponekod so. 
V tej volilni enoti bo po tem predlogu, ki ga je pripravil, menim, da sekre- 
tariat za pravosodje, sedem poslancev za zbor delovnih skupnosti. Doslej pa 
so samo v občini Novo mesto imeli šest poslancev, v ostalih treh občinah pa 
tudi šest, skupaj torej dvanajst. Na drugi strani pa imamo občine Gorica, Aj- 
dovščina in Tolmin, ki imajo skupaj 93 600 prebivalcev, torej 3000 več in pa 
29 836 zaposlenih, kar je 7000 več. Tu so, kakor menim, verjetno vključeni tudi 
kmetje kooperanti. Te tri občine, ki so samostojne volilne enote, pa imajo kar 
trinajst poslancev. Torej, skoraj enkrat več kot Dolenjska, ki jih ima sedem. 
Nič jim ne zavidam, menim, da jih bodo rabili tudi v tej skupščini, če bomo 
hoteli, da Slovenijo skladneje razvijamo, kakor smo jo v preteklem obdobju. 
Toda res je, da bodo 1072 zaposlenih v pr osveti v teh primorskih občinah za- 
stopali štirje poslanci, dolenjskih 931 zaposlenih, to se pravi 150 manj, pa le 
dva poslanca. Isti položaj je pri zdravstvenih delavcih. Vse primerjave navajam 
zato, da bi pokazal, da s predlogom, ki smo ga dobili, nekaj ni v redu. i 

Ker sem eden od tistih grešnikov, ki so zakrivili današnji sklic zbora, mi 
dovolite, da še nekoliko nadaljujem in da vas seznanim z drugim predlogom 
zakona o določitvi volilnih enot. Izdelali so ga tovariši v Trebnjem, to je 
majhna občina, naša soseda, ki pa, kot izgleda, ima velike ustavodajne ambi- 
cije. Lahko povem, da oni tega predloga ne bi izdelali, če jih ne bi izzvali k 
temu sestavljalci tega republiškega predloga, ki ste ga vi dobili, trebanjskega, 
mislim, da naši poslanci niso dobili. Namreč trebanjske predstavnike so povabili 
na sejo odbora republiškega in odbora organizacijsko-političnega zbora, ki sta 
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obravnavala predlog zakona o določitvi volinih enot. No, in ker so bili povab- 
ljeni, so se tudi oglasili, da ta predlog, ki so ga obravnavali na odboru in o 
katerem pravkar govorimo, ni v redu. In predstavniki so jih tam pozvali, naj 
predložijo boljšega. Lotili so se dela izvem delovnega časa, rekli so mi, da so 
delali ponoči in izdelali predlog ter ga poslali vsem občinskim konferencam 
SZDL in na skupščino. Menim, da je ta predlog boljši, proučil sem ga, ker je 
doslednejši pri upoštevanju obeh kriterijev, števila prebivalstva in števila za- 
poslenih. Ker je bila v zadnjih dneh javna razprava, je bila včeraj tudi v 
Novem mestu za Dolenjsko področje okrog tega predloga. Člani izvršnega sveta 
so bili doli in je trebanjski predlog naletel na očitke, da preveč združuje 
občine; oni so namesto 33 določili 25 volilnih enot. No, in ni vrag, Trebanjci so 
se vsedli in so ponovno čez noč izdelali nov predlog, ki še bolj razporeja man- 
date. S tem so ovrgli tisto, kar so predstavniki sekretariata ves čas poudarjali, 
da ni mogoče pravičneje razdeliti mandate. Zdi se mi, da je ta razdelitev boljša, 
še boljša od tistega prvotnega predloga. Upošteva 33 volinih enot po naslednjih 
načelih: Predlagajo, da se v gospodarski zbor, nimajo nič proti večjemu številu 
poslancev v gospodarskem zboru, voli dve tretjine poslancev po principu števila 
prebivalcev, ena tretjina pa po številu zaposlenih. 

V prosvetno-kulturni zbor tri četrtine poslancev na število prebivalcev in 
ena četrtina na število zaposlenih in za socialno-zdravstveni zbor isto. In tako 
bi prišel, po njihovem predlogu, mandat za gospodarski zbor na 34 000 prebi- 
valcev in na 20 000 zaposlenih, en mandat za prosvetno-kul turni zbor in so- 
cialno-zdravstveni zbor na 38 000 prebivalcev in na 1973 zaposlenih v prosveti in 
na 1767 zaposlenih v zdravstvu. 

Volilnih enot bi torej bilo tukaj prav tako 33. Razporeditev mandatov pa 
bi bila po njihovem predlogu, ki upošteva načelo prebivalstva in zaposlenih, 
naslednja: s tem vas moram seznaniti, ker tega gradiva niste dobili, da bi lahko 
precenili, ali je razprava umestna ali ne. Ta novi predlog upošteva 33 volilnih 
enot, prav tako kot republiški predlog. Ob kriterijih, ki sem jih navedel, pride 
do naslednje razporeditve vseh mandatov v vseh zborih: Murska Sobota ima po 
republiškem predlogu 7, po trebanjskem 8 poslancev, Lendava prej 3, sedaj 3, 
Gornja Radgona po republiškem predlogu 4, po trebanjskem 3, Maribor po 
republiškem predlogu 15, po trebanjskem 20, upoštevajoč število prebivalcev 
in število zaposlenih. Glede Ptuja so menili, da ga ni primerno riniti v volilno 
enoto skupaj z Ormožem in Lenartom. Namreč, Ptuj sam je velika občina, ima 
65 900 prebivalcev, oni dve občini skupaj pa tudi dosegata nekaj takega. Pred- 
lagali so, da bi Ptuj, ki ima skupaj z Ormožem in Lenartom po republiškem 
predlogu sedem poslancev, imel osem, Ormož in Lenart pa skupaj tri po- 
slance. Volilna enota Slovenska Bistrica in Slovenske Konjice imajo po repu- 
bliškem predlogu 4, po trebanjskem 3 poslance. Ravne na Koroškem ostanejo 
na isti volivni enoti, to je po obeh predlogih sedem poslancev. Velenje in Mo- 
zirje imata po republiškem 5, po trebanjskem 4 poslance. Žalec po republiškem 
4, po trebanjskem 3, Celje po republiškem 8, po trebanjskem 7, Šmarje pri 
Jelšah in Šentjur po republiškem 5, po trebanjskem 3, Krško, Sevnica in Laško 
skupaj po republiškem 5, po trebanjskem 7 poslancev, po številu prebivalstva. 

Od kod nastopajo te razlike, bom malo vmes interpretiral. Nastajajo pri 
tistih občinah, ki imajo manj kot 20 000 prebivalcev, in kjer načelo prebivalstva 
po republiškem predlogu sploh ni upoštevano. In ker je takih občin 15, to znese 
nekaj 100 tisoč prebivalcev, ki nimajo te pravice, da bi bili zastopani v teh 
zborih. 



248 Prosvetno-kulturni zbor 

Da nadaljujem: za Krško, Trbovlje, Zagorje in Hrastnik po republiškem 
predlogu 3, trebanjskem 4 in Brežice po republiškem 3, po trebanjskem 3 po- 
slance. Ljubljana-Moste skupaj z Litijo po republiškem 7, po trebanjskem 8 
poslancev, Ljubljana-Bežigrad po republiškem 7, po trebanjskem 6, Ljubljana- 
Center po prvem predlogu 17, po trebanjskem 10, Ljubljana-Šiška 7 po repu- 
bliškem in 6 po trebanjskem predlogu in Ljubljana-Vič 8 po republiškem in 10 
po trebanjskem predlogu, skupaj 40 po trebanjskem predlogu za ljubljansko 
občino. Logatec s priključenimi občinami po republiškem predlogu 3, po tre- 
banjskem 5 mandatov. Volivni enoti, ki obsega Novo mesto, Trebnje, Črnomelj 
in Metliko bi po republiškem predlogu pripadalo 7 mandatov od prejšnjih 15; 
prejšnjo primerjavo na drugih področjih sem že prebral, po načelu števila pre- 
bivalcev in zaposlenih dobita Novo mesto in Trebnje 8 mandatov, Črnomelj in 
Metlika pa 3, torej skupaj 11 mandatov. Grosuplje, Kočevje in Ribnica 4 man- 
dati po obeh predlogih. Kamnik in Domžale sta povezana skupaj in dobita 4 
mandate, Jesenice, ki imajo po republiškem predlogu 5, jih imajo tudi po tre- 
banjskem 5, Radovljica po republiškem 4, po trebanjskem 3, Kranj in Tržič 
skupaj po republiškem 7, toda po trebanjskem 9, Škofja Loka 4 in po trebanj- 
skem predlogu 3 mandate, Nova Gorica obdrži 6 poslancev, Tolmin ima po re- 
publiškem 4, po trebanjskem 3, Postojna, Ajdovščina, Sežana in Ilirska Bistrica 
so združene in jim pripada 8 mandatov, po obeh predlogih in obalno področje, 
ki ima po republiškem predlogu 8, po trebanjskem pa 7 poslancev. 

Seznanil sem vas s tem predlogom zaradi tega, da bi dal podporo tovarišem 
iz Trebnjega, ki so se dve noči trudili in s tem dokazali, da je možno poleg 
predloga, ki ga predvidi nek republiški upravni organ, prav tako pravično 
izdelati nek drug predlog, da se je pa treba včasih tudi malo poglobiti. Obraz- 
ložitev predloga, ki so ga poslali na skupščino, jasno kaže, da oni s tem ne 
pledirajo na to, da bi se zmanjšalo zastopstvo mandatov iz centrov, kjer 
imamo dejavnosti bolj razvite, saj v glavnem ostaja isto število mandatov 
v Ljubljani, povečuje se v Mariboru; razloge so mi utemeljili. Rad bi povedal 
še to: če je Maribor racionaliziral svojo upravo in združil tri občine v eno s 
170 000 prebivalci, potem naj mogoče tudi Ljubljana-mesto razmišlja o raciona- 
lizaciji svojih občin, pa mogoče pride do dveh. O tem tudi razmišljam, kajti po 
teritorialnem principu ima vsaka občina enega poslanca, Maribor s 170 000 pre- 
bivalci pa tudi enega. 

Toliko sem torej hotel povedati poleg tega, da se pravzaprav ustavni amand- 
maji, ki so v celoti napredni v našem samoupravnem, političnem, družbenem 
razvoju, lahko zelo različno interpretirajo v ostalih predpisih, ki konkretizirajo 
to samoupravno prakso. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa., tovariš Vute. Razprav- 
ljalce bi rad opozoril, da se vendarle močno odmikajo od vsebine same točke, 
vsaj v tem konkretnem primeru, ko je šlo za komentar k volilnemu zakonu; s 
tem ne mislim, da ni zanimivo, kako bodo postavljene volilne enote, ampak 
narobe, da je izredno aktualno tudi za naš zbor. Mislim pa, da bi nas razprava 
v to smer, to je konkretizacijo oziroma odločitve za takšen ali drugačen volini 
zakon, odmaknila od same točke, zaradi katere je bila sklicana seja zbora. Prav 
je, da se zadržimo na načelnih postavkah ustavnih amandmajev, da pa vse 
pripombe k volilnemu zakonu posredujemo ustreznim zborom, ki o teh rečeh 
v teh dneh intenzivno razmišljajo in pripravljajo takšne in drugačne variante 
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in osnutke; tako bomo pripomogli k najboljši odločitvi in najustreznejšemu 
volilnemu zakonu. 

Nadalje se je k razpravi javil poslanec tovariš Ivan Žele. Prosim. 

Ivan 2ele: Tovariš predsednik in tovariši poslanci! Dejstvo, da je 
zahteval posebni sklic seje samo naš zbor, me navdaja z nekim pesimizmom, 
saj glede spremembe ustavnih amandmajev ne bomo dosti več dosegli. Pobuda 
za sklic tega zbora, tudi1 sam sem bil med predlagatelji, je prišla predvsem za- 
radi tega, ker amandma, ki smo ga sprejeli v našem zboru, v republiškem zboru 
ni bil sprejet. Da je bil sklic zbora res potreben, mi je pozneje potrdil še pred- 
log novega volilnega zakona, ki smo ga dobili naknadno, potem ko smo svoj 
predlog sklica že poslali. Verjetno z današnjo razpravo ne bomo mogli kaj 
dosti vplivati na spremembo ustave, menim pa, da mnenje, prosvetno-kultur- 
nega zbora ne bi smelo biti prezrto ob obravnavi in sprejemanju volinega za- 
kona. Kot vemo, je že v ponedeljek sklican republiški zbor, ki bo ta zakon 
obravnaval in sprejel, V amandmajih za spremembo republiške ustave je bilo 
možno slutiti, da bo občutno zmanjšano število mandatov za obrobna pod- 
ročja Slovenije v zborih delovnih skupnosti, zlasti pa v našem zboru. V amand- 
majih je bilo namreč močno poudarjeno število zaposlenih v neki določeni-de- 
javnosti kot eden izmed najvažnejših kriterijev za določitev volilnih enot in za 
število mandatov, število prebivalstva na določenem področju pa je bilo znatno 
manj upoštevano. 

Menim, da tak koncept ni najprimernejši in že v ustavi ne bi smel biti 
tako postavljen; še manj pa bi smel biti tako postavljen v volilnem zakonu, ki 
podrobno konkretizira določbe ustave. Svoje stališče utemeljujem z naslednjim: 
družbene službe, kot so šolstvo, kultura, zdravstvo itd. niso same sebi namen 
oziroma ne služijo samo v teh dejavnostih zaposlenim kot sredstvo za prido- 
bivanje dohodkov, kot je to primer v gospodarskih organizacijah, ampak slu- 
žijo predvsem občanom. Če je v nekaterih območjih ob dokaj velikem številu 
prebivalstva, če vzamemo na primer Dolenjsko z 90 000 prebivalci, malo za- 
poslenih v teh dejavnostih, to dokazuje le njihovo šibko razvitost. Ker so v ob- 
robnih območjih problemi vseh teh dejavnosti neprimerno težji, kot tam, kjer 
so te dejavnosti razvite in imajo že dosti zaposlenih, ne kaže v republiški skup^ 
ščini zmanjševati števila njihovih predstavnikov in s tem vred izločevati tudi 
probleme, ki se pojavljajo v teh krajih. 

Res je, da so bile nekatere naše institucije oziroma dejavnosti, kot so kul- 
tura, visoko šolstvo in znanost, v našem prosvetno-kulturnem zboru premalo 
zastopane in da je bilo nujno potrebno njihovo predstavništvo okrepiti. Vendar 
pa na ta račun ne bi smeli tako občutno zreducirati mandatov obrobnih ob- 
močij, kot je to v osnutku volinega zakona navedeno za področje Dolenjske, 
kjer sta za nad 90 000 prebivaloev Dolenjske in Bele krajine predvidena le dva 
mandata. Smatram, da bi to območje moralo dobiti vsaj tri poslanska mesta, 
enega v Beli krajini in vsaj dva za Novo mesto in Trebnje. 

Belokranjske občine so proti združitvi cele Dolenjske v eno volilno enoto, 
ker to daje možnosti, da Bela krajina sploh ne bi imela svojega predstavnika 
v prosvetno-kulturnem zboru. Bela krajina pa ima toliko specifičnosti na 
področju šolstva, da bi le-te morale biti prisotne tudi v prosvetnoi-kulturnem 
zboru vsaj prek enega poslanca. Te specifičnosti so le 35—40 odstotkov otrok, 
ki v osmih letih uspešno končajo osnovno šolo, komaj zametki tistih fakultativ- 
nih dejavnosti, za katere daje Ljubljana danes že okrog 25 do 30 odstotkov 
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sredstev za izobraževanje, potem pa še večna revščina, večno pomanjkanje sred- 
stev za; izobraževanje, ki znaša letno 500, 600 do 700 milijonov dinarjev. In prav 
iz teh razlogov, ki sem jih sedaj navedel, podpiram predlog tovariša Vuteja 
oziroma trebanjski predlog, ki ga je podal, če se že v ustavi ne more bolj 
uveljaviti, načelo števila prebivalcev. Kajti prav za naše službe, izobraževalne 
in kulturne, je namreč značilno, če ponovno poudarim, da služijo predvsem ob- 
čanom. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa, tovariš Žele. K besedi 
se je javil predsednik republiškega zbora tovariš dr. Joža Vilfan. 

Dr. Joža Vilfan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Najprej bi rad ugotovil, da prisostvujemo člani republiškega zbora, ki smo 
hkrati tudi člani ustavne komisije, iin tovariš dr. Močnik kot član ustavne ko- 
misije, vaši seji z velikim interesom in z velikim zadovoljstvom. 

Razumljivo je, da imamo kot člani republiškega zbora interes, da posre- 
dujemo obrazložitev naših stališč in pojasnimo še bolj kot je bilo do sedaj 
mogoče, zakaj smo se odločili tako ali drugače. 

Z zadovoljstvom, sem rekel, ker sem natančno prebral zadnji magneto- 
gram vašega zasedanja, na katerem ste postavili svoj amandma, ker sem vestno 
prebral vsa pisma, s katerimi ste zahtevali sklicanje te seje zbora, in ker sem, 
kolikor sem bil sposoben, pazljivo spremljal dosedanja vaša izvajanja. Na osnovi 
vsega tega lahko vsi skupaj ugotovimo, da med nami v načelih razlike ni. 

Tovariš Uršič je na primer, ko je'obrazlagal svoj amandma na pretekli 
seji tega zbora, sicer res v podrejeni obliki, ampak vendarle izrecno rekel, da, 
če ni mogoče uveljaviti samo teritorialnega principa, potem naj se na vsak 
način sprejme kombinacija teritorialnega in funkcionalnega načela, s tem da 
funkcionalni princip ni prevladujoč. Tako je rekel tovariš Uršič. 

In kakor je tudi danes opozoril tovariš predsednik, je tovariš Zele v svojem 
pismu z dne 5. februarja letos, s katerim je zahteval sklic seje tega zbora, iz- 
recno rekel: zahtevali smo, naj se tudi za zbore delovnih skupnosti upošteva 
ne le število zaposlenih, ampak tudi število prebivalstva na posameznih ob- 
močjih. 

Iz razpravljanja tovariša Vuteja, ki je govoril neposredno pred tovarišem 
Zeletom, kot tudi iz razprave tovariša Zeleta je bilo jasno, da je treba pri 
oblikovanju volilnih enot upoštevati in teritorialni in funkcionalni princip. 

Ugotavljam torej, da v tem oziru ni nobene razlike, kajti to je bilo tudi 
stališče ustavne komisije, ki je pripravila svoj dokončni predlog, in, tovariši 
in tovarišice poslanci, tudi pod vplivom vašega amandmaja. Stališče ustavne 
komisije je bilo, da je! treba pri določanju volilnih enot upoštevati oba prin- 
cipa in ju kombinirati. In to je, če se spomnite, jasno prišlo do izraza v inter- 
vjuju tovariša Kardelja na televiziji na predvečer naše obravnave in tudi v 
ekspozeju predsednika naše skupščine tovariša Kraigherja. Vsi se strinjamo, 
da moramo ta dva principa kombinirati, in smo vsi izrecno ugotovili, da je 
nemogoče iti samo na funkcionalni princip, torej na to, da bi določali volilne 
enote samo po številu zaposlenih ali pa da bi dali pretežni pomen temu. To- 
variš Uršič je sigurno zapazil, da se tovariš Kardelj popolnoma strinja z argu- 
mentom;, katerega je navedel tovariš Uršič v svoji intervenciji na pretekli seji, 
namreč, da bi nas izključno funkcionalni princip prej ali slej privedel v korpo- 
rativizem. Torej, ne funkcionalni princip izključno, ne funkcionalni princip 
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pretežno, je bilo soglasno mnenje v ustavni komisiji. Ustavno komisijo omenjam 
zato, ker je glede tega vprašanja republiški zbor soglasno sprejel argumentacijo- 
ustave komisije in to brez posebne obravnave. V ustavni komisiji je bil tudi 
podčrtan pomen teritorialnega principa in zopet z istimi argumenti, ki ste jih 
vi sami izrekli in formulirali bodisi v ustavni obravnavi bodisi v pismih, s 
katerimi ste zahtevali sklic te seje. Z uveljavitvijo tega načela bodo v večji 
meri prišle do izraza tudi potrebe tistih področij, ki jih je tukaj omenil tovariš 
Zele, kot potrošnikov določenih uslug. 

Torej v samem pristopu k temu vprašanju, zlasti po vseh obravnavah, ki 
so bile tudi na osnovi vašega predloga amandmaja, ni več nobenih razlik. Vsi 
smo prišli do enotnega mnenja, da moramo upoštevati obe načeli, in v tem 
smislu je bil spremenjen tudi tekst tega amandmaja in je, kakor je tudi tovariš 
Zele ugotovil, tisto določeno naglaševanje v prvotnem tekstu števila zaposle- 
nih izpadlo. 

Samo še glede razlike v tem vprašanju med mnenjem vašega zbora m 
tekstom, kakršnega smo sprejeli v republiškem zboru na osnovi predloga ustav- 
ne komisije, ki res obstoji. 

Edina razlika med vašim in našim stališčem je v tem, da ste vi od po- 
četka menili in tudi sedaj v teh pismih podcrtavali, da je princip formiranja 
volilnih enot za zbore delovnih skupnosti treba prav tako zapisati v ustavo, 
kakor je to zapisano za republiški zbor. To je edina razlika, ki jo lahko od- 
krijemo. Kar se tega tiče, tovariši, bi vam rad posredoval dve pojasnili, s tem, 
da o njih razmislite in jih, če morete, tudi upoštevate. ^ 

Prvič, omenjanje kriterijev za oblikovanje volinih enot pri republiškem 
zboru v ustavnem tekstu direktno izhaja iz značaja republiškega zbora kot 
splošno političnega zbora. S tem, da se voli poslanec na približno enako število 
prebivalstva, se republiški zbor ravno označuje kot splošno politični zbor, kot 
predstavnik občanov v občinah. Pri tem vas pa moram opozoriti, da je sedaj 
v tem amandmaje izrecno rečeno, da mora biti vsaka občina vendarle zastopana. 
Izhajamo namreč iz našega družbeno-političnega sistema, po katerem naj 
bodo osnovne enote — občine — vedno prisotne. 

Pri republiškem zboru je torej določitev volilnih enot tako rekoč sestavni 
del definicije samega karakterja zbora, dočim je pri zborih delovnih skupnosti 
njihova definicija v tem, da so poslanci sicer iz občin, toda predstavniki delov- 
nih skupnosti. 

In v zvezi s tem je potem drugo pojasnilo za našo odločitev. Prišlo bi 
do velike čisto p-ravno-tehnične težave, če bi hoteli sedaj formulirati ustavni 
tekst, da gre tu pri takem določanju volilnih enot za kombinacijo teritorialnega 
in funkcionalnega principa. In že današnja debata, tovariši in tovarišice, je 
jasno pokazala, kako bi bilo težko v ustavi ob kombinaciji teh dveh principov 
vse tako jasno napisati, da bi se, prvič, vsi sporazumeli glede kombinacije, in, 
drugič, da bi bili sigurni, da ne bi morali prav zaradi tega, ker bi to zapisali 
v našo' ustavo, že čez šest mesecev zopet zahtevali spremembo ustave. 

Tovariš Vute je obširno obdelal in nam prikazal trebanjski predlog. Vi vsi 
ste dobili zadnji predlog izvršnega sveta, poznate pa tudi prejšnje variante in 
veste, kako je zapleteno najti ustrezne rešitve, ker na koncu koncev smo vsi 
ujetniki številk. Tovariš Vute je ironiziral tistega občana, mislim iz Radgone, 
ki je imel srečno idejo-, on ali pa njegova mama, da se je še prav do polnoči 
rodil in pripomogel, da ima sedaj Radgona po štetju iz leta 1968 20 0001 pre- 
bivalca. Tovariš Vute, kar se tega tiče, takšno ironijo lahko delamo ob vsaki 
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priliki, kajti sistem številk je tak, da imaš neki začetek in neki konec in da je 
med 20 000 in 20 001 lahko začetek nove kategorije; prepričan pa sem, da bi 
po računu Trebanjcev, ki imajo, ne vem koliko, recimo 18 000 in še toliko 
prebivalcev, tudi lahko našli občino, kjer bi se kakšen občan spomnil ali pa ne, 
da pravočasno pride na svet. Ne bi polemiziral s tovarišem Vutejem in ne na- 
vajam tega, da bi kakorkoli hotel rušiti trebanjski predlog. O njem republiški 
zbor še ni govoril in ne zavzel stališča. Predlog so obravnavah le odbori, zato 
je popolnoma odprto vprašanje, kako bo o tej stvari odločil republiški zbor. 
O tej stvari govorim samo zato, da vam ilustriram, kako bi bilo pravno-teh- 
nično, ustavno-tehnično neprimerno in neumestno, da bi sedaj v tekstu amand- 
maja hoteli jasno formuhrati te kriterije in napisati, do katere mere naj se 
upošteva prvi ah drugi princip. / 

Samo mimo grede vam povem, da je, recimo, dobra ilustracija takih kom- 
plikacij ravno trebanjski predlog. Zakaj, prosim vas, upošteva pri gospodarskem 
zboru element prebivalstva s faktorjem dva, pri drugih zborih pa s faktorjem 
tri ali celo štiri? Zakaj ta razlika? Očividno so sestavljalci morali priti v sta- 
tistično zadrego zaradi nepravočasno rojenih občanov in so potem stvar nateg- 
nili in rekli, naj v gospodarstvu velja kriterij 2 :1, v vseh drugih zborih pa 3 : 1. 

Ponovno rečem, ne navajam tega zato, da bi polemiziral s trebanjskim 
predlogom, ampak zato, da ilustriram, kako bi bilo ustavno-pravno tehnično 
neumestno te stvari predpisovati v samem ustavnem tekstu. Gotovo je, da 
bomo morali še eksperimentirati in na podlagi rezultatov novih volitev, ki so 
pred nami, videti, kako še spreminjati in dopolnjevati posamezne stvari. Torej 
toliko za pojasnilo glede razlik teh predlogov, pri čemer ima izvršni svet pred- 
log 1 :1, namreč v tem smislu, da je faktor prebivalstva 1, faktor zaposlenih 
pa tudi 1. 

No, in sedaj, tovariši in tovarišice, mislim, da lahko sklenemo prvi del svo- 
jega obravnavanja s ponovno konstatacijo', da v načelu med nami ni nobene 
razlike. Na zadnji seji ustavne komisije je, zahvaljujoč tudi vašemu amandmaju, 
prišlo do jasne odločitve, da kombiniramo eden in drugi princip, s posebnim 
poudarkom na teritorialnem načelu, predvsem glede na njegov pomen za druž- 
bene službe, zlasti na manj razvitih območjih. O tem, da smo šli pa tudi na 
funkcionalni princip, pa mislim, da spričo ugotovitve, da so se za to zavzemali 
danes vaši govorniki, ni treba govoriti. 

Sedaj bi se rad dotaknil še vprašanja, ki ga je danes omenil tovariš Uršič 
na osnovi amandmajev, kakršni so bili sprejeti na predlog ustavne komisije v 
republiškem zboru dne 30. januarja tega leta. Gre za vprašanje, ali je to, 
da amandmaji predvidevajo, da ima republiški zbor 90, gospodarski zbor 75, 
ostala dva zbora delovnih skupnosti pa po 60 poslancev, diskriminacija ali ne. 

Tovarišice in tovariši, reči moram, da je vmes nesporazum; kajti tovariš 
Uršič je od besede do besede rekel to, kar smo na sejah razni člani ustavne 
komisije večkrat in ponovno ugotavljali in je bilo tudi v republiškem zboru 
popolnoma jasno, za kaj gre. Rekli smo, recimo, da ni mogoče delati razlik med 
zbori, češ da je ta in ta dejavnost različno razširjena po Slovenije ali pa da je 
ta in ta dejavnost, v konkretnem primeru gospodarstvo, večjega pomena, kakor 
pa kulturno-prosvetna ah pa, recimo, socialno-zdravstvema ali pa kakršnakoli 
druga dejavnost. Pravilno je rekel tovariš Uršič, s tem pa je samo ponovil naše 
stališče, da je vsaka dejavnost v družbenem delu enakovredna in se mora ena- 
kopravno vključiti v celoto; glede tega, kot tudi glede na teritorialno raz- 
sežnost, med posameznimi dejavnostmi ne more biti razlike. Tukaj ne more 
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iti za nobeno teorijo brezkonfliktnosti ali za monopoliziranje ali podobno. Iz- 
hajali smo ravno s stališča enakosti dveh zborov, tudi republiškega zbora, ker 
v našem dvodomnem sistemu je tudi republiški zbor samo en dom, ini mora biti, 
če hočemo priti do kakšnega sklepa, tudi on udeležen z enako težo me glede na 
to, da ima 90 in do sedaj celo 120 poslancev, in ne glede na to, da ima lahko 
še tako odlične argumente. Če drug zbor, ki je pristojen za določeno vprašanje, 
sklene drugače, republiški zbor ne more popolnoma ničesar. Zakaj pa ven- 
darle imamo tudi sedaj razliko med republiškim zborom in pa drugimi zbori? 
Ne zaradi pomena, ampak zato, ker ima republiški zbor veliko število aktov v 
obravnavi, veliko zasedanj in veliko odborov in veliko njihovih sej; pokrivati 
mora torej široko področje in, da to delo zmore, mora imeti več poslancev. Pri 
tem pa, kakor veste, le zmanjšujemo število poslancev republiškega zbora na 
90 zaradi splošne orientacije na štednjo itd. Proti temu, da pa ima republiški 
zbor več poslancev kot katerikoli drugi, ni bilo ugovora in, če sta ustavna ko- 
misija in za njo republiški zbor sprejela za gospodarski zbor 75 poslancev, sta 
to napravila iz popolnoma istega razloga, kakor sta osvojila 90 članov za re- 
publiški zbor. Odločila sta se za štiri enakopravne zbore, ponavljam, enako- 
pravne in tudi enako pomembne zbore, pri čemer pa sta vendarle zaradi čisto 
organizacijskih olajšanj pri delovanju posameznega zbora predvidela različno 
število poslancev. 

Torej prosim vas, tovarišice in tovariši, verujte mi, nihče v ustavni komi- 
siji ni niti trenutek pomislil na kakršnokoli diskriminacijo, ampak je šlo za 
funkcionalno-organizacijsko vprašanje in lahko rečem tovarišu Uršiču, da smo 
že v predhodnih razpravah glede števila poslancev zborov v ustavni komisiji 
glasovali. Mislim, da ni nobena skrivnost, in lahko povem, da smo že takrat 
glasovah, in sicer 18 za enako število poslancev v zborih delovnih skupnosti, 
to je po 60, 16 pa za večje število poslancev v gospodarskem zboru, in to iz 
razloga, ki sem ga danes navadel. Ko se je potem pojavila iniciativa, mislim, 
da izvršnega sveta, in je bila obrazložena tako, kakor sem jo jaz sedaj obraz- 
ložil, je pritegnila še tisti del članov, ki so prej bili drugačnega mnenja, nakar 
smo bili, če se ne motim, soglasni. Med nami vidim tovariša Filipiča, ki se je 
z nami udeleževal teh razprav, in verjamem, da to lahko potrdi. 

Še vprašanje glede zborove pristojnosti, postavil ga je eden od tovarišev 
govornikov. Ni res, da zbor ne bi imel večjih pristojnosti. Kakor jaz razumem 
ta tekst amandmaja, ne bi bilo pravilno reči, da je vprašanje delitve druž- 
benega proizvoda izven pristojnosti vašega zbora. Med seboj imamo tovariša 
Jamarja, ki bo gotovo želel to še precizirati, jaz bi samo na splošno lahko rekel, 
da je izrecno v amandmaju rečeno, da temeljna vprašanja družbeno-političnega 
sistema, družbenoekonomskega sistema, temeljna vprašanja financiranja druž- 
beno-političnih skupnosti obravnavajo vsi zbori skupaj, in tukaj se povečuje 
pristojnost vašega zbora. Samo določitev praktičnih instrumentov, s katerimi 
se enkrat določeno razmerje pri delitvi družbenega proizvoda realizira, je kom- 
petenca gospodarskega zbora. Ta pa bo pri razvijanju in izdelovanju instru- 
mentov vezan na skupne odločitve enotnega zbora, od katerih gospodarski 
zbor ne bo mogel odstopiti. Torej tu ne gre za kakršenkoli privilegij, ampak le 
za poskus še bolj konsekventnega izvajanja načela, naj bo vsak zbor delovnih 
skupnosti suveren, naj bo gospodar, ki naj odloča direktno za svoje področje. 
Ta vprašanja pa bodo tudi v poslovniku zelo obširno in natančno obdelana. 

Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši, sem že zelo dolg in zato, kar se 
tiče eventualno še odprtih vprašanj, ponovno omenjam, da so z menoj še to- 
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variši Cesnik, Jamar in dr. Rastko Močnik, ki je zelo aktivno sodeloval pri 
vseh teh amandmajih. Na koncu bi hotel reči samo eno stvar. 

iVeste, da so ustavne spremembe povzročile v republiškem zboru široko 
obravnavo. Prav ves dan smo posvetili temu vprašanju in vrstili so se go^ 
vornik za govornikom. In če se morda vi ne strinjate s tem, kako amandmaji 
sedaj obravnavajo vpfašanje formiranja volilnih enot, potem je bil republiški 
zbor razklan na drugem vprašanju, to se pravi na vprašanju števila zborov. 
Tovariši in tovarišice, vi pa tudi veste, da je republiški zbor, ki ni bil enoten 
pri tem vprašanju, potem soglasno sprejel amandmaje, kakor so bili predloženi. 
103 glasovi so bili za tak predlog, eden je bil proti in eden vzdržan. V našem 
zboru smo prišli ob najbolj temeljiti in tudi zelo srditi obravnavi, kjer so 
včasih letele zelo ostre besede z ene in druge strani, vendar do praktične enot- 
nosti. Zakaj? 

iPrvič, naj so bile razlike v pogledih take ali drugačne, zbor se je strinjal, 
da pomenijo amandmaji, kakršni so predloženi, napredek proti stanju, kakrš- 
nega imamo. Torej že zato, kot za napredek, je republiški zbor glasoval za 
predlog amandmajev. 

Drugič, republiški zbor je imel pred očmi dejstvo, da gre za ustavo, torej 
za akt, s katerim »potem ko srce odpremo in duši damo daha«, manifestiramo 
enotnost naše družbe, pa čeprav z mentalnimi rezervacijami; tudi zaradi takš- 
nega pomena tega akta je republiški zbor glasoval zanj. 

Tretjič, več članov našega zbora je to izrecno reklo, da prav v sedanjem 
političnem momentu ne bi bilo prav in ne bi bilo koristno, da republika Slo- 
venija doživi pri vprašanju ustavnih sprememb preglasovanja, take ali dru- 
gačne večine, ker nam je prav sedaj potrebna enotnost v našem nastopanju. 
Tudi zato je republiški zbor glasoval za ustavne spremembe. 

Tovarišice in tovariši! Veste, in tovariš Zele in, mislim, tudi tovariš Uršič 
sta to omenila, da se danes izteka rok, ki je predviden v členu 166. naše ustave 
za to, da zbori delovnih skupnosti izrazijo nesoglasje z ustavnimi amandmaji, 
kakor so bili sprejeti v republiškem zboru. Prosil bi vas, da razmislite, ali ne 
bi mogli upoštevati tistih motivov, ki so vodili republiški zbor k soglasnosti in 
enotnosti, ter dejstva, da ste prav vi mnogo prispevali k temu, da se uveljavi 
kot osnovna kombinacija teritorialnega in funkcionalnega principa, da raz- 
mislite, ali ne bi upoštevajoč eno in drugo mogli vendarle tudi vi prispevati 
k temu, da se enotnost, pokazana v republiškem zboru, še potencira s tem, da bi 
bili vsi zbori soglasni. 

Za konec bi rad rekel to, da upam, da boste mogoče prišli do takega 
sklepa, ker se v načelih ne razhajamo; načela imamo ista in se samo, kar se 
tiče praktične uporabe, razlikujemo tako, kot sta tukaj ilustrirala tovariša Vute 
in Zele, kjer pa vnaprej vemo, da bo težko najti idealno rešitev, kjer pa bomo 
gotovo vsi iz vsega srca sodelovali, da jo bomo našli. Če ni neskromno, bi rad 
podprl predlog, ki ga je najprej dal tovariš predsednik na današnji seji in ki 
ga je, če sem dobro razumel, povzel potem tovariš Žele, da bi, ugotavljajoč 
soglasnost v načelih in sprejemajoč ustavo, kakor je danes formulirana v teh 
amandmajih in predlogih, posvetili vi svojo pozornost praktični izvedbi le^-teh 
in bi vi kot zbor zavzeli enotno stališče do takšnega ali drugačnega predloga 
volilnega zakona. To je potem res vprašanje volilnega zakona, realizacije našega 
skupnega dogovora, kar je ena stvar, ustavni amandmaji in pomen soglasnosti 
z njimi je pa druga stvar. 
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S tem apelom, tovariši in tovarišice, in s tem upanjem na našo popolno 
enotnost bi se še enkrat rad zahvalil za možnost, ki ste nam jo dali, in ponovil, 
da smo pripravljeni odgovarjati še na nadaljnja vprašanja. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Nadaljujemo z razpravo-. 
K besedi se je priglasila tovarišica Aleksandra Kornhauser. 

Dr. Aleksandra Kornhauser: Spoštovani tovariši in tovarišice 
poslanci! Zavedam se, da začenjam svojo, sicer kratko razpravo v zelo slabem 
položaju. Prvič, razprava o teh naših problemih je zelo pozna, drugič, besedo 
sem dobila po tovarišu Vilfanu, ki je s svojim prepričljivim nastopom marsi- 
koga od nas delno prepričal, delno pa verjetno vsaj zamajal v njegovih stališčih. 
In navsezadnje je naslovil na nas tudi apel po enotnosti. Zaradi vseh teh iz- 
hodišč sem v slabem položaju v tej svoji razpravi, ker bom nujno spet vnesla 
nekaj disonance. 

Rada bi se prav na kratko dotaknila vrste bistvenih problemov, ki se 
tičejo današnje razprave: števila zborov, vloge posameznega zbora, posebej 
vprašanje enakopravnosti, števila poslancev, kar burka naš zbor. Pri tem bi 
poskušala biti objektivna tudi v oceni do našega dosedanjega dela; namreč 
dejstvo je, da pozno prihajamoz našimi predlogi in čeprav danes padajo mnenja 
o enotnem zboru, moram priznati, da smo bili tudi mi za solucijo treh zborov 
delovnih skupnosti, in da smo se pravzaprav znašli šele v zadnjem času pred 
razmišljanji o enotnem zboru. 

Razlog, da smo bili za solucijo treh zborov, vidim sedaj, ko jasneje gledam 
na probleme, zlasti po zadnjem srečanju z gospodarskim zborom. Odločili smo 
se za ločeni zbor zaradi precejšnje zaverovanosti v lastne probleme, ker smo 
se navadili na obravnavanje lastnih težav, s tem da prikimavamo drug dru- 
gemu, da kvečjemu kritiziramo nerazumevanje vlade in družbe do našega 
področja in da se, kadar ne dosežemo svojega, zatekamo najraje k svetobolju. 
Zato smo bili tudi za tak način, dokler nismo doživeli pretresa. Pretres za nas 
pa je bilo srečanje z gospodarskim zborom pri letošnjih burnih razpravah za 
odmero sredstev za področje izobraževanja in vzgoje. Tam sem dobila občutek, 
da smo se prav zato, ker smo ločeni na več zborih, navadili gledati vsak le 
samega sebe, da smo razvili vsi zbori delovnih skupnosti skupaj, ne le pro- 
svetno-kulturni zbor, določene oblike cehovstva, da smo se navadili govoriti 
drug mimo drugega, da sploh ne poznamo dialoga in da potem osupli ob kon- 
fliktih in užaljeni niti nočemo prisluhniti argumentom, ne mi drugim, ne drugi 
našim. 

To me je privedlo do razmišljanja, ali smo poslanci zborov sami sebi 
namen, ali pa zastopamo področja in dalje, ali so ta področja, ki jih zastopamo1, 
ločena, ali lahko gospodarstvo živi brez šolstva in zdravstva in kaj naj šolstvo 
in zdravstvo delata brez gospodarstva. Vsa ta tri področja so tako povezana, 
da so pravzaprav eno samo življenje in zato spadam med tiste, ki se — priznam 
— nekoliko pozno smo se osvestili, navdušujemo za en sam enoten zbor de- 
lovnih skupnosti. Seveda smo slišali že tudi argumente proti, češ da bi bilo 
to organizacijsko zelo problematično'. Obravnava problemov da bi bila okrnjena, 
če bi jih obravnaval skupni zbor. Zato sem vzela za primerjavo dva ekstrema, 
takšnega, za katerega mislimo, da je izključno problem našega zbora, na pri- 
mer problem predmetnika, kaj bi pri tem obravnavala gospodarski in socialno- 
zdravstveni zbor! Najbrž ne bi nič škodovalo, če bi o predmetniku povedali 
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svojo besedo gospodarstveniki in če bi predstavniki področja izobraževanja in 
vzgoje povedali, do katere mere lahko izkoriščamo psihofizične sposobnosti 
mladine. Enako bi lahko poslanci s področja izobraževanja in vzgoje bistveno 
pripomogli pri obravnavi in reševanju problematike gospodarstva in zdravstva. 

Poglejmo drug, širši problem, ki pa dejansko povezuje vse zbore, to so 
materialna vprašanja. Prepričana sem, če bi poslanci gospodarskega zbora 
v vsem poznali problematiko izobraževanja in vzgoje, na zadnji razpravi ne bi 
tako nasprotovali in bili bi bolj pripravljeni poslušati argumente našega zbora. 
Menim tudi, da bi enotni zbor lahko imel mnogo večji učinek, saj sedaj ob- 
ravnavamo isto stvar po nekaj tirih, vsak udeleženec nekajkrat pri obravnavi 
iste teme. Zavedam se, da je ta predlog pozen, zato naj bi predvsem veljal, 
če sedaj ni izvedljiv, kot razmišljanje za nadaljnjo rešitev, kajti skoraj sem 
prepričana, da bo do te rešitve moralo prej ali slej priti, če naj bo reševanje 
problematike takšno, kot si ga želimo. 

Drugo, kar nas razburja, je število poslancev. V našem zboru se je skoraj 
izrodil v nasprotovanju med deželo in mestom, med razvitimi in nerazvitimi; 
kako torej voliti, po številu delavcev na določenem področju, po funkcionalnem 
ali po teritorialnem principu. Pravilno je, da smo prišli končno do tega, da 
ne prvi ne drugi princip ne ustrezata in zato podpiram vse tiste, ki se zavzemajo 
— in očitno je to že prodrlo oziroma se je tudi ustavna komisija odločila za to 
— za kombiniran princip, sem pa za enakopravnost obeh načel. Ko smo obrav- 
navali financiranja področja vzgoje in izobraževanja in oblikovali temeljne 
izobraževalne skupnosti, smo se namreč že odločili za tak princip, saj smo 
takrat že v samih skupščinah izobraževalnih skupnosti praktično kombinirali 
enakopravno delavce s tega področja in druge, ki so zainteresirani za razvoj 
izobraževanja in vzgoje. Izključno funkcionalni princip bi bil cehovstvo in mi 
se ne moremo navduševati zanj, saj izobraževanje in vzgoja ne predstavljata le 
delavcev na tem področju, temveč tudi potrošnike, to se pravi otroka in vse 
prebivalstvo; prav isto velja tudi za področje kulture. 

Ne bi smeli torej zapostavljati manj razvitih območij na račun razvitejših, 
prav tako pa bi bilo nepravilno dajati prednost nerazvitim območjem na škodo 
razvitih oziroma na škodo tistih, ki imajo bolj razvite določene oblike izobra- 
ževanja, vzgoje in kulture; prav gotovo so določene oblike vezane in pogojene 
z razvitostjo, naj vzamem kot primer samo otroško varstvo, ki bo najbrž 
vedno v industrijskih centrih bolj potrebno in bolj razvito kakor v kmečkih 
predelih. Torej res bi našemu zboru priporočili, da bi se odločil za enakopravno 
kombiniranje funkcionalnega in teritorialnega principa, to se pravi po de- 
ležu 50, 50. 

Najbolj boleče in najbolj pereče vprašanje pa se mi zdi vprašanje pri- 
stojnosti. Iz predloženih amandmajev viidmo, da republiški in gospodarski zbor 
odločata o delitvi družbenega proizvoda. Morda bom nekoliko vulgarna, vendar 
bom rekla, da se ne morem znebiti občutka, da še naprej velja tisto, češ vi kar 
govorite, kar dokazujte, mi bomo pa odločali. Menim, da je to nesprejemljivo, 
kajti odločanje je bistveno. Naj mi ne bo zamerjeno, mi smo v štiriletnem 
obdobju dobro videli, kaj je razprava, če nimaš možnosti odločanja. Zato 
menim, da je odrivanje področij izobraževanja in vzgoje, kulture ter zdravstva 
od odločanja nevzdržno. Sem proti temu in se odločno zavzemam za enakoprav- 
nost področij, ne le pri obravnavi, ampak tudi pri odločanju. Ce je že zaradi 
enotnosti treba vztrajati na več zborih, potem menim, da nihče nima pravice 
od nas z nobenimi motivi o enotnosti zahtevati, naj odstopimo od zahteve po 
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enakopravnosti vseh področij, po enakopravnosti v razpravi in po enakoprav- 
nosti pri odločanju. Menim, da je to bistveno in ne obratno in pri tem ponovno 
ugotavljam, da glede tega principa med nami ni soglasja. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa, tovarišica Kornhauser. 
K besedi se je javil tovariš Leopold Kejžar. Prosim. 

Leopold Kejžar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
2elel bi osvetliti še nekatera vprašanja, na katera je opozorila že tovarišica 
podpredsednica. V sedmem amandmaju, kakršen je sprejet, je vsebovano do- 
ločilo, ki postavlja konkretno odločanje o delitvi družbenega proizvoda v iz- 
ključno pristojnost republiškega in gospodarskega zbora. Menim, da na to ne 
kaže gledati samo zgolj s praktičnih vidikov, ampak da gre za globoko po- 
membno načelno vprašanje. In sicer, ali se na področjih znanosti, prosvete in 
kulture ustvarja družbeni proizvod ali ne. Če po pri nas uveljavljeni stitistični 
metodologiji kvantitativno ne ugotavljamo tega družbenega proizvoda, to naj- 
brž ne pomeni, da ga ni. Moderne dežele tudi v nacionalnih merilih ta proizvod 
kvantitativno ugotavljajo. Če sprejmemo tezo, da se ta družbeni proizvod ne 
ustvarja, tako kot je tu postavljeno, potem je seveda postavitev ustavnih 
amandmajev logična in iz tega so potem morale nujno slediti tudi nadaljnje 
konsekvence. 

Iz razprav v zadnjih letih pa vemo, da je bilo to stališče že neštetokrat 
o vrženo-. Če pa sprejmemo tezo-, da se na tem področju ustvarja družbeni pro- 
izvod, potem je seveda povsem logično, da prosvetno-kul turni zbor nima mož- 
nosti sodelovati pri konkretnih odločitvah. Poudarjam, pri konkretnih odlo- 
čitvah. Kajti ravno na tem področju, mislim, da lahko v bistvu nastajajo- naj- 
težji zapleti. Razpravljanje in tudi odločanje o temeljnih vprašanjih ni isto 
kot konkretne, odločitve. Iz naše družbeno-politične prakse poznamo zelo dolgo 
vrsto primerov, ko se o temeljnih usmeritvah zelo natančno in tudi dokaj so^ 
glasno domenimo, vendar se pri konkretnih ukrepih ti dogovori rušijo. Recimo-, 
če danes opozorim samo na eno dejstvo, ki najbrž niti ni na izgled tako para- 
doksalno: vsi zbori skupščine so soglašali s stališči izvršnega sveta, kako naj bi 
se saniral materialni položaj šolstva; vendar je zaradi konkretne odločitve, ki 
je imela posledico nelogično zmanjševanje sredstev za dopolnjevanje nekaterih 
občin, ker same finančno tega ne zmorejo, rezultat tak, da bomo vsak čas imeli 
v tej vrsti slovenskih občin v financiranju šolstva najbrž kaos, ker tistih več 
milijard, ki so bile odvzete brez prave obrazložitve in brez prave utemeljitve, 
ne more nadomestiti noben sistem, naj bo še tako genialen. To je samo en 
konkreten primer, lahko bi jih našteli še mnogo več. Opozarjam., da ne gre 
samo za praktične vidike, ampak mislim, da je stvar predvsem načelne narave 
in kot taka ni sprejemljiva. 

Namenoma se ne želim opredeljevati do vprašanj, ki so bila danes predmet 
razprave. Ah več ali manj poslancev v enem zboru, ali je s tem zagotovljena 
enakopravnost ali ni. Menim, da to niti niso bistvena vprašanja, ker očitno 
gre za stvari, pri katerih se vsaj trajne rešitve ne morejo sprejemati predvsem 
in samo z glasovanjem, ampak predvsem z oblikovanjem dogovorov na podlagi 
spoznanih medsebojnih koristi in medsebojnih odvisnosti. In k takemu spo- 
znavanju medsebojnih odvisnosti takšna odločitev lahko .samo škoduje. 

Tudi sem prepričan o tem, da bi bilo idealno vse rešeno, če se prosvetno- 
kulturni zbor a priori pojavlja kot enakopravni partner z gospodarskim zborom; 
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to je stvar dogovora. Navsezadnje najbrž tudi ne moremo prezreti dejstva, da 
gre na eni strani za pol milijoni proizvajalcev v Sloveniji, na drugi pa za 
področja, ki so sicer zelo pomembna, pa vendarle manj številna. Ne bi želel, 
čeprav morda tega ne bodo vsi dobro sprejeli, da bi morala biti ta obravnava 
a priori enakopravna, vendar bi morala potekati na istem nivoju, če hočete, 
za isto mizo, ob skupnem sodelovanju in primerjanju argumentov in, kot sem 
prej rekel, ob ugotavljanju soodvisnosti, ki dejansko so. Na koncu mi oprostite, 
da si dovolim majčken sarkazem; tako kot je stvar sedaj postavljena, izgleda, 
kot da je to področje družbenega dela obdarjeno s posebnim zborom prav zato, 
da ga lahko pri odločanju o nekaterih bistvenih vprašanjih postaviš pred 
vrata. 

Mislim in puodarjam, da ni nujno, da je kljub takšnemu formalnemu ob- 
likovanju ustavnih določil skupščinska praksa takšna, da je možno v okviru 
metod skupščinskega dela tak enakopraven dialog vendarle zagotoviti. Zato 
sodim, da je toliko večja odgovornost zlasti predsedstva skupščine, da ob obli- 
kovanju metod skupščinskega dela tak ustvarjalni dialog omogoči. Hvala lepa. 

Predsednik. Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Nadaljujemo z razpravo. 
Kdo želi še besedo? Prosim, tovariš Činč.. 

Ludvik Činč: Tovariš predsednik, tovarišice poslanke in tovariši po- 
slanci. V celoti se ne bi strinjal z izvajanjem tovariša Kej žar j a, kajti vsebina 
VII. amandmaja, 3. odstavek dovolj jasno pove, da bomo v skupnem zboru so- 
odločali o finančni problematiki področja izobraževanja. Torej ravno tako kakor 
prej, ko smo samo dajali mnenje, drugi pa so o tem glasovali in odločili. Pri- 
glasil sem se k tej razpravi zaradi določene bojazni, ki je bila ves čas prisotna 
tudi pri predgovornikih. Tovarišica predgovornica dr. Kornhauserjeva je v 
svoji razpravi omenila sejo gospodarskega zbora, ko je bilo odklonjeno vse 
tisto, za kar so si prizadevali izvršni svet, naš in republiški zbor. Slo je namreč 
za sredstva, ki so bila namenjena za sanacijo šolstva. In če bomo sedaj v skup- 
nem zboru o tej problematiki skupno razpravljali, me v tem primeru vendarle 
moti 75 poslancev proti 60, ker bomo preglasovani, saj dobro vemo, da prosveta 
in kultura pošteno bremenita gospodarstvo in ni pričakovati, da bi bili poslanci 
v gospodarskem zboru bolj naklonjeni tem področjem kot so to do danes po« 
kazali. Samo zaradi tega se mi zdi, da takšno številčno razmerje ne bi bilo 
primerno. Vprašanje volilnih enot pa upam, bo rešeno z volilnim zakonom in 
kaže o tem razpravljati takrat, ko bomo ta zakon sprejemali. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa, tovariš Cinč. K besedi 
se je javil tovariš Jamar, član republiškega zbora in član ustavne komisije. 
Prosim. 

Mirko Jamar: Želel bi dati samo kratko pojasnilo glede 2. in 3. od- 
stavka VII. amandmaja. Predvsem bi hotel poudariti, da smo pričakovali te 
pripombe in da so umestne, kolikor ne damo ustreznih pojasnil. Mislim pa, 
da gre tu predvsem za določen nesporazum, kakor je to stvar razumel tudi to- 
variš predgovornik. 

V ustavni komisiji je bilo veliko razprave o pristojnosti posameznih zborov 
delovnih skupnosti in o pristojnostih enotnega zbora, zlasti glede delitve druž- 
benega proizvoda, o čemer smo tukaj govorili. Glede na razpravo na seji tega 
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zbora meseca decembra, ki sem ji prisostvoval, sem izrecno vztrajal na tem, 
da se določena vprašanja prenesejo v pristojnost enotnega zbora delovnih skup- 
nosti, ravno zato, da bi vsi zbori delovnih skupnosti obravnavali enakopravno 
tista vprašanja, ki so ključnega pomena za njihov razvoj. Moram reči, da so 
bili ravno zaradi te iniciative v celoti preneseni v pristojnost enotnega zbora 
delovnih skupnosti vsi akti, ki usmerjajo družbeni razvoj, predvsem pa družbeni 
plani. 

V 3. odstavku VII. amandmaja je jasno rečeno, da republiški zbor in zbori 
delovnih skupnosti kot enoten zbor sprejemajo akte o osnovah družbenoeko- 
nomskega razvoja Slovenije in republiški proračun. V osnove družbenoeko- 
nomskega razvoja Slovenije pa sodijo vsakoletne resolucije o družbenem raz- 
voju, srednjeročni družbeni plani in vsi dolgoročni programi, ki urejajo vpra- 
šanja gospodarskega ali pa družbenega razvoja v naši republiki. To pomeni, 
da vsi trije zbori enakopravno odločajo o vseh aktih, ki urejajo vprašanja 
družbenoekonomskega razvoja naše republike. Sestavni del vseh teh aktov je 
tudi oblikovanje in delitev družbenega proizvoda. Brez delitve družbenega 
proizvoda si družbenega plana ne moremo predstavljati, ker je to osnovni in- 
strument, osnovni proporc, ki ureja razvoj vseh področij proizvodnje in porabe. 
Zato ta zbor tako kot ostali zbori delovnih skupnosti skupno z republiškim 
zborom popolnoma enakopravno razpravlja o tem, kakšen del družbenega pro- 
izvoda se bo v enem letu ali v petih letih, ali pa v daljšem obdobju namenil za 
razvoj osebne porabe in družbenih služb, ali pa se bo uporabljal za nadaljnjo 
razširjeno reprodukcijo in akumulacijo. 

• To je ena od bistvenih sprememb v primerjavi z dosedanjo prakso, ko 
prosvetno-kulturni zbor o teh vprašanjih ni razpravljal. Če sem še bolj kon- 
kreten: enotni zbor delovnih skupnosti bo vsako leto odločal na primer o tem, 
za kakšen odstotek naj se povečajo sredstva za šolstvo v tistem letu ali pa v 
daljšem obdobju, recimo v okviru srednjeročnega plana. Če bo ta zbor lahko 
razpravljal o tem, ali pa odločal o delu družbenega proizvoda, ki naj se v 
določenem obdobju uporabi za šolstvo, potem bo v celoti odločal o materialnih 
razmerah določenega področja v določenem časovnem obdobju. To se da skle- 
pati iz določil tretjega odstavka VII. amandmaja. 

Drugi odstavek, ki je pravzaprav sporen, pa govori o tem, da republiški 
in gospodarski zbor med drugim enakopravno obravnavata ukrepe in instru- 
mente o delitvi družbenega proizvoda. To pomeni, da gospodarski zbor odloča 
o tistih ukrepih in instrumentih, ki naj realizirajo že prej sprejeti proporc ali 
pa sklep o materialnih pogojih določene dejavnosti, konkretno v tem primeru 
izobraževanja; se pravi, da gospodarski zbor odloča samostojno le o načinih in 
instrumentih, ki naj realizirajo že vnaprej določeno razmerje. 

Da bi bila stvar jasnejša, bi omenil, zakaj smo se strinjali s tem, da gospo- 
darski zbor o teh vprašanjih samostojno odloča, čeprav so bili tudi tukaj veliki 
spori in razprave. Razlog je v tem, da predstavljajo vse, če tako rečem, druž- 
bene dajatve ali pa instrumenti za ureditev družbenega proizvoda določeno 
kalkulacijsko postavko, ki vpliva na nivo cen posameznega proizvoda in s tem 
na režim in pogoje gospodarjenja gospodarskih organizacij. S tem določa režim 
nastopanja delovnih organizacij na tržišču, kar je izredno važno, ker je pri 
tem treba oceniti pogoje gospodarjenja v naši republiki s pogoji gospodarjenja 
v naši republiki s pogoji gospodarjenja v drugih republikah. Najbrž bi se de- 
lovne skupnosti, ki se bavijo posebej s temi problemi, težko ukvarjale s temi 
stvarmi. Težko bi bilo zahtevati, da bi, recimo, o stopnji prometnega davka 
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na bencin, o taksah za avtomobile, o obremenitvi z večjo ali manjšo stopnjo 
poslovnega fonda delovnih organizacij, o skupni obremenitvi osebnega dokodka, 
iz katerega se krije cela vrsta izdatkov itd., razpravljal prosvetno-kulturni ali 
socialno-zdravstveni zbor. To so pravzaprav osnovni razlogi, da je bil sprejet 
predlog gospodarskega zbora, da le-ta razpravlja o instrumentih in ukrepih 
glede delitve družbenega proizvoda skupno z republiškim zborom. Hotel bi še 
enkrat poudariti, da materialne pogoje za razvoj posamezne dejavnosti v celoti 
in z vsemi posledicami obravnava enotni zbor delovnih skupnosti, gospodarski 
zbor pa odloča samo o tem, s kakšnimi instrumenti bo realiziral ta, že sprejeti 
program. Ce republiški in gospodarski zbor tega ne bi tako uresničila, potem 
ima vsak zbor popolno pravico in možnost, da vpliva na to, da se taki instru- 
menti gospodarskega in republiškega zbora razveljavijo. Hvala lepa. 

, Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa, tovariš Jamar. K besedi 
se je javila poslanka tovarišica Lojzka Gostenčnik—Zmavc. Prosim, tovarišica 
Gostenčnikova. 

Lojzka Gostenčnik-Žmavc: Spoštovani tovariš predsednik, tova- 
riši in tovarišice poslanci. Pred izvajanji tovariša Jamarja in tovariša predsed- 
nika republiškega zbora sem bila do kraja prepričana, da določila ustave niso 
bila pogojena po nekih praktičnih razlogih ali kakor je bilo pojasnjeno, češ 
da delo lahko teče le, če upoštevamo delovne obremenitve posameznih zborov 
in se glede na to prilagaja celo število poslancev v posameznih zborih. Zdi se 
mi, da ljudje, ki ne bodo slišali teh pojasnil, da je število poslancev odvisno 
od delovne obremenitve posameznih zborov, dalje da je bil v ustnem pojasnilu 
k drugemu členu VII. amandmaja izrazito poudarjen pomen besede instrument, 
čeprav je v amandmaju vnesena tudi beseda »pristojnost«, le-ta pa v ustnem 
pojasnilu sploh ni bila omenjena, torej ti ljudje bodo dojeli in razumeli tekst 
amandmajev v njegovem pravem pomenu tako, kot je formuliran. 

Priznati moram, da sem smisel take interpretacije slišala tukaj prvikrat. 
Ob upoštevanju teh dejstev pa moramo preprosto ugotoviti, kljub razlagi in 
pojasnilu, da gre v bistvu resnično za neenakopravnost zborov delovnih skup- 
nosti glede na njihovo pristojnost, pa naj bo ustna razlaga še tako prizadevno 
drugače niansirana. Če bi upoštevala le ustno razlago, in če bi imela možnost, 
bi lahko po tej logiki dala predlog, da se celoten tekst črta, ker s tem ne bi 
bila ogrožena pristojnost gospodarskega zbora v odnosu do ostalih zborov 
delovnih skupnosti. Poleg tega me zanima, glede na pojasnilo, ali je res v sami 
proceduri in instrumentih vse tako komplicirano, kot je bilo poudarjeno, da 
prosvetno-kulturni zbor ne bi mogel razpravljati o instrumentih in bi bil 
s tem preobremenjen. Zanima me, ali je sposobnost prosvetno-kul turnega zbora 
res tako majhna, da problematiko instrumentov ne bi dojel, in vprašujem se, 
če si morda glede tega v skupnem delu ne bi lahko kako pomagali. 

Ker je bila v ustnem pojasnilu posebej naglašena le praktična plat dela, 
pa se mi vendarle ustavljamo ob dejstvu, da je težišče pomena na ukrepih in 
pristojnostih. Ob tem me je namreč zaskrbelo naslednje: če primerjamo sfero 
gospodarstva in sfero.nadstavbe, to je kulturo, šolstvo in znanost v odnosu do 
splošne notranje zvezne politike in zveznih predpisov, lahko ugotovimo, da se 
samostojne politične naloge posameznih republiških skupščin, tako tudi skup- 
ščine republike Slovenije, najmočneje izražajo na področju nadstavbe, to je 
prav na področju družbenih služb: šolstva, znanosti in kulture. Gospodarstvo 
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je zlasti po sprejetju gospodarske reforme izrazito podrejeno zveznim predpi- 
som in politiki zveze. Hkrati se nam namreč prav področje kulture, šolstva in 
znanosti v okviru posameznih republik javlja kot politično najbolj subtilno 
področje in dobesedno terja izkoriščanje vseh pristonjosti republik, ki so v 
tem pogledu v smislu zakonodaje docela samostojne. Seveda se na to vežejo 
tudi vse odgovornosti in dolžnosti v okviru posameznih republik, ne pa v okviru 
zveze, kar je značilno za gospodarstvo. 

Ko pa primerjamo po predloženih amandmajih pristojnosti v tem smislu, 
komu kaj dovolimo in komu kaj odškrnemo, in ko smo jasno ugotovili naj- 
odličnejše pristojnosti, smo poslanci prosvetno-kulturnega zbora močno priza- 
deti. Zavedamo se svojih političnih odgovornosti glede sfere, ki je v pristojnosti 
prosvetno-kulturnega zbora in zavedamo se tudi dovoij težkega političnega 
stanja v tej sferi. Zal celotna sfera že dialj časa zgublja politično vitalnost. Ob 
takih dogodkih, kot je sprememba ustave, pa prizadetost še bolj ohromi po- 
litično vitalnost. Na področju gospodarstva že zavoljo samega bistva reforme 
nikoli to ne more biti primer. Ker pa oelo v okviru skupščine in v okviru 
prosvetno-kulturnega zbora lahko samo govorimo in razpravljamo, in le z naj- 
večjimi napori dokaj težke probleme, na primer materialno stanje šolstva, kul- 
ture in znanosti, uspemo urejati le v zelo skromnem merilu, mi je žal, da je celo 
politična vitalnost našega prosvetno-kulturnega zbora po štirih letih dela že 
izrazito prepojena z utrujenostjo in mnogi optimistični pogledi na aktivno 
reševanje problematike in mnogi optimistični angažmaji posameznih poslancev 
šo se umaknili v molk. 

Vsa ta dejstva bi bilo treba upoštevati pri razvozlavanju političnih proble- 
mov, kajti le ti se kopičijo prav izrazito v tej sferi, upam si trditi, da mnogo 
bolj kot v gospodarstvu, kajti gospodarstvo lahko problematiko z napori tudi 
aktivno rešuje, delavci iz te sfere pa kljub naporom svojih problemov aktivno 
ne morejo reševati, ker so omejeni prav s takimi določili in predpisi. 

Morda bi vendarle bilo> umestno, da bi, upoštevaje omenjena dejstva, ovred- 
notili politiko Skupščine SR Slovenije in ji začrtali smernice za delo. Pred- 
lagam pa tudi, da bi vsaj nekoliko zamašili veliko vrzel, ki je nastala v amand- 
majih pri spremembi ustave vsaj v poslovniku Skupščine SR Slovenije. 

Predsednik Miloš P o 1 j anš ek : Hvala lepa, tovarišica Gostenčnikova. 
Naprej, tovariš Golob, prosim. 

Vlado Golob: Tovariš predsednik, tovariši poslanci. Tovariš predsed- 
nik Poljanšek je prej uvodoma rekel, naj pravzaprav razpravljamo o ustavnih 
amandmajih. Nisem bil med tistimi, ki so zahtevali sklic zbora, morda zato, 
ker sem bil malo pod tem vtisom, o katerem je tovarišica Gostenčnikova govo- 
rila, namreč, štiri leta dela v skupščini me je napeljalo do prepričanja, da je 
pravzaprav bitka zgubljena. Smatram, da je današnji zbor več ali manj prišel 
tudi do teh občutkov, da moramo formalno nekaj potrditi, v resnici pa kaj 
bistveno ne moremo vplivati. Zato bom zelo kratek, ne mislim na dolgo raz- 
lagati; če smo pa že tu, če smo morali po tem vremenu pripotovati, potem 
bi želel, da bi iz te seje odnesli vsaj ta nauk. Razumem predstavnike ustavne 
komisije, ki zagovarjajo svojo domnevo. Mislim pa, da bi se morah mi jasno 
zavedati nečesa: položaj, ki je bil takšen, vsaj kakor ga jaz poznam štiri leta 
v skupščini, da je prosvetno^kulturni zbor bil res peti zbor oziroma peto kolo, 



262 Prosvetno-kulturni zbor 

se bo nadaljeval. Ne vem, s kakšnimi občutki bodo tovariši, ki nas bodo nasle- 
dili v teh klopeh, delali isto, kar smo mi doslej počeli. Kajti, poglejte, lepo smo 
slišali, da bomo soodločali. Povem pa samo primer, kot se je zgodilo v šolstvu; 
vsi smo se lepo zgovorili, mi in izvršni svet, navdušenje nad tem, kako je to 
vse prekrasno, je bilo velikansko v tej dvorani. Potem pa je prišlo do zmanj- 
šanja 2 000 000 dinarjev, ki se jih ne da pogrešiti. To je praktična uresničitev 
tega, kar govorimo teoretično in mislim, da je to zelo preprosto. Druga stvar, 
ki bi jo rad omenil, ne da bi hotel biti sarkastičen in podobno, ampak bi rad 
bil tudi malo samokritičen. Mislim, da sem včasih poskušal kritizirati naš zbor 
tudi s tega mesta. Imam občutek, da naš zbor ni pravilno delal. Malo zato, 
kot je tovarišica Kornhauserjeva povedala, ker smo se navadili govoriti sami 
zase, sami sebi, ker nismo mogli niti smeli kontaktirati z drugimi zbori, ali pa 
preprečevati kakršnokoli odločitev v drugem zboru; zlasti bi bilo to intere- 
santno v gospodarskem zboru; mimo grede rečeno, osebno ne bi hotel reči, da 
je to žaljivo za nas ali pa za mene. Prepričan sem, da bi mi, prosvetni delavci, 
ali pa vsaj tisti med nami, ki so kolikor toliko razgledani, prav z lahkoto, 
morda včasih nekoliko bolje razumeli določena področja, določena načela, osnov- 
na vprašanja iz gospodarstva, iz ekonomike SFRJ, kakor pa nekateri naši gospo- 
darstveniki; kot je znano, ne govorim samo za gospodarski zbor z znano kvali- 
fikacijsko strukturo. 

Glede našega zbora pa moram reči, da nisem bil zadovoljen z njegovim 
delom. Napaka je bila, priznajte tovariši, da ,smo se dostikrat različno bojevali, 
srdito in neusmiljeno dolgo, okoli najmanjšega problema v osnovnem šolstvu. 
Za kulturo1, za katero bi moral imeti naš prosvetno-kulturni zbor več posluha, 
nekajkrat sem apeliral na to, pa nismo imeli časa. Morda je to kazen za tak 
odnos, ker so problemi nekoliko globlji. Naloga prosvetno-kulturnega zbora ni 
v tem, da rešuje na primer vprašanje temeljnega zakona o osnovnem, šolstvu, 
zato so', kot sem že rekel, bolj poklicane strokovne službe; ob tem pa nismo 
reševali osnovnih kulturnih vprašanj. Med osnovna kulturna vprašanja pa sodi 
ta sedanja situacija. Zakaj? Dovolite, če uporabim biblijsko prispodobo, smo 
pravzaprav danes postavili na oltar zlato tele; kajti pri nas postaja bistvo 
vsega gospodarstvo. Ne rečem, najprej je treba jesti, potem se lahko živi, am- 
pak, ali je to tudi edino? Končno zakaj jemo? Saj ne jemo zaradi jedače, 
ampak zato, da živimoi. Ali je potem takšno življenje bolj smotrno, oprostite, 
če malo filozofiram, ah je bistvo v nas res v tem, da bi potem te stvari pozabili? 
Ali je kultura potem nekaj, kar je za nameček vsemu skupaj? Če smo mi tukaj 
grešili, ne bi smeh grešiti v bodoče. 

Zdi se mi, da se moram oglasiti še k vprašanju, ki ga je načel tovariš Vute, 
to je število poslancev v različnih zborih. Menim, da ta naš zbor tudi po tej 
strani ni bil dobro sestavljen. Samo sedaj kaže, da smo šli v drugo skrajnost; 
skratka, imam občutek, da vprašanja nismo pravilno rešili zlasti s stališča 
kulture. Vzemimo konkreten primer: Maribor je imel prej osem poslancev v 
prosvetno-kultumem zboru, po tem predlogu bi imel štiri, se pravi eden od 
visokega šolstva, eden od srednjega, eden od osnovnega šolstva, eden pa iz 
kulture ali pa iz znanosti. Kakšna bo potem razprava okoli kulturnih vprašanj, 
če bo situacija takšna. Ali potem kultura resnično nastopa na današnjem zboru? 
Bojim se, da ne, ne glede na to, da bi, po sedanjem predlogu, imela Ljubljana 
sedemnajst poslancev. Pravilno je, da se razmerje v Ljubljani, ki ji je bila 
gotovo prizadeta krivica, popravi. In bilo bi pričakovati, da bi prišlo v ta zbor 
več kulturnih delavcev, ki se resnično ukvarjajo s kulturo, ki se spoznajo na 



51. seja 263 

to in bi lahko vprašanje kulture nekoliko tehtneje in pa okvirneje zastopali, 
kot sedaj, ko smo imeli samo enega samega predstavnika s področja kulture 
za Ljubljano. Po drugi strani pa ne bi smeli iti tako daleč, da bi na primer 
Maribor, ki ima gledališče, muzeje, visoke, srednje in osnovne šole, bil zastopan 
s štirimi predstavniki. Strinjam se z osnovno kritiko tovariša Vuteja, da je ta 
volilna računica narejena narobe, prepričan pa sem, da je namenoma narejena 
narobe, katji vemo, da je bistvo vseh parlamentarnih sistemov v tem, da so 
zakoni v redu, volilna matematika pa je nekaj drugega. Mislim, da nam zgledi 
iz Anglije itd., itd. dovolj jasno govorijo, kakšna je situacija; najbrž se nismo 
še dovolj naučili. Hvala. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa, tovariš Golob. Naprej, 
še kdo želi? Prosim, tovariš Karlin. 

Janez Karlin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši. Dovolite, da 
temu, kar je sedaj govoril poslanec Golob, samo še nekaj dodam. Mislim, da, 
če ne bi prišlo do zahteve 15 poslancev, danes sploh ne bi imeli možnosti raz- 
pravljati o zakonu o določitvi volilnih enot in smatram, da je tudi to eden 
izmed primerov neenakopravnosti, čeprav je to vprašanje bistveno važno tudi 
za področji kulture in prosvete, kar se je zelo dobro pokazalo v prvih razpravah 
naših tovarišev in sedaj tudi tovariša Goloba. Samo en primer: Danes na po- 
slansko vprašanje nisem dobil prav nič jasnega odgovora. Mislim, da je to 
tudi primer tretiranja kulture na področju celotne Slovenije. Ce ostane pri 
sedanjem predlogu, da ima Maribor, ki je nesporno drugi najmočnejši kulturni 
center, samo štiri poslance, se lahko še vnaprej sam bavi s svojimi problemi, 
se zaletava in išče rešitve in tako bo nemogoče priti do enotnega stanja vseh 
kulturnih institucij na področju celotne Slovenije. Zato smatram, da kljub 
temu, da to danes ni na dnevnem redu, imamo priliko in tudi dolžnost, da pro- 
simo in želimo, da republiški zbor odnosno komisija še enkrat prouči volilno 
razdelitev oziroma spremeni svojo volilno geometrijo, tako da bo res pravična, 
ne pa da bo to, kar je bilo danes že prav točno ugotovljeno1, Maribor, ker je 
pač gledal naprej in združil tri občine v enotno občino, kaznovan; ker je bil 
»priden«, bo izgubil precejšnje število svojih poslancev in tako ne bo mogel 
odločati niti kot gospodarski niti kot kulturni in splošni družbeni center. 
Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. K besedi se oglaša 
dr. Rastko Močnik, član ustavne komisije. 

Dr. Rastko Močnik: Tovariš predsednik, tovariši poslanci in tova- 
rišice poslanke. Oglasil bi se k besedi samo zato, da bi popravil nekatere ne- 
točnosti svojega predgovornika. Prvič je netočno, da ste s tem, ko ste sprožili 
vprašanje ustavnih amandmajev, dobili priložnost, da govorite tudi o zakonu 
o določitvi volilnih enot. To ni res, ker 160. člen ustave pravi: »Vsak zbor ima 
pravico, da obravnava predlog zakona družbenega plana itd., če to smatra za 
potrebno.« Torej ta predlog zakona bi lahko redno obravnavali in kolikor iz 
današnje razprave izhaja in kot so, mislim., ugotovili vsi predgovomiki, v bistvu 
res ne gre za vprašanje ustavnih amandmajev, ampak za določitev volilnih enot. 

Se eno netočno trditev tovariša predgovomika bi popravil, ko je govoril 
v tem smislu, naj ustavna komisija popravi svoj predlog glede določitve volilnih 
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enot. Ustavna komisija nikoli ni izdelala takega predloga. Ta predlog je dal 
izvršni svet in kolikor bi, recimo, vaš zbor danes zahteval, da obravnava vpra- 
šanje volilnih enot, kar vedno lahko zahteva, bi morali odgovarjati potem tudi 
predstavniki, ki so sestavili ta predlog; mi tukaj tako od republiškega zbora 
kot od ustavne komisije, ki predloga nismo sestavljali, tudi težje dajemo po- 
jasnila in odgovore na vprašanja, ki so bila tukaj danes postavljena. Kolikor 
bi to zahtevah, bi dobili res kvalificirane odgovore. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala. Dalje, še kdo želi? Izvolite, 
prosim, tovariš dr. Vilfan. 

Dr. Joža Vilfan: Zavedam se, da je že dolga ta naša obravnava, 
hotel pa bi opozoriti samo na eno stvar. 

Verjetno ni upravičena nota resignacije in utrujenosti, ki je prišla do 
izraza v nekaterih intervencijah. Mislim, da je napačno reči, da je bitka 
izgubljena, ali pa da je prosvetno-kulturni zbor peto kolo. 

Tovariši in tovarišice, poglejte pristojnosti, ki jih dobiva na osnovi amand- 
majev ravno prosvetno-kulturni zbor. 2e do sedaj ste imeli pravico vse obrav- 
navati in sporočati svoja mnenja, niste pa imeli pravice odločanja, na čemer 
je vztrajala tovarišica podpredsednica, in na tem tudi najbrž ostali vztrajate. 
Vaše področje soodločanja se sedaj raztegne na vsa osnovna vprašanja. Mislim, 
da je tovariš Jamar pojasnil, kako se bo v prihodnje o vseh osnovnih pricipih 
glede delitve družbenega proizvoda odločalo z vašim sodelovanjem. Odločalo, 
ne le razpravljalo. Torej bitka je dobljena, uveljavili ste se sedaj kot soodlo- 
čujoč element v osnovnih odločitvah družbe in tudi glede osnovnih proporcev 
delitve družbenega proizvoda. Torej ne peto kolo! Naša skupščina bo imela 
sedaj štiri zbore, imamo voziček s štirimi popolnoma enakopravnimi kolesi, in 
rad bi, da bi vsebina sprememb, ki jih amandmaji vnašajo v ustavo, bila res 
jasno prisotna in da bi se odločali z zavestjo popolne enakopravnosti. 

Mislim, da bo glede na glavno določilo amandmajev sedaj v vaši pristoj- 
nosti tudi obravnavanje volilnega zakona, ne pa le pravica do mnenja, kot je 
to bilo do sedaj. V bodoče, mislim, bo to tema enotnega zbora vseh delovnih 
skupnosti. V amandmaju piše: »temeljna vprašanja družbeno-političnega siste- 
ma«. Vprašanje koncepcije volilne enote, vprašanje natančne formule, kako 
kombinirati teritorialni in funkcionalni princip, je pa temeljno vprašanje druž- 
beno-političnega sistema in, po mojem mnenju, je to tudi vaša kompetenca. 
Drugič sem že rekel in podčrtal, da po mojem mnenju. Vsi pa smo si na jas- 
nem, in mislim, da sta dva tovariša to tudi izrecno rekla, da bo seveda natančna 
razmejitev stvar poslovnika. Poslovnik bo igral izredno važno vlogo in v zvezi 
s tem bo imelo tudi predsedstvo skupščine v določanju kompetenc posameznih 
zborov čisto drugačno vlogo kakor do sedaj. 

Ne bi hotel zavlačevati to obravnavo. Lahko bi morda polemiziral s to 
ali drugo trditvijo, z izraženim občutkom npr., da je bila tukaj namenoma 
izvajana diskriminacija, da je šlo tukaj za volilno geometrijo in podobno. 
Vsemu temu se odpovem in želim resnično poudariti ravno to, da se s temi 
ustavnimi amandmaji vloga prosvetno-kulturnega zbora, ne bom rekel iz 
osnove menja, ampak gotovo, uveljavlja. Ona postaja res enakopravna pri vseh 
osnovnih družbenih odločitvah. To mislim, tovarišice in tovariši, da je tisto 
osnovno, kar bi bilo treba imeti pred očmi. Hvala. 
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Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Se morda kdo? Sicer 
mislim, da bi lahko sklenili današnjo razpravo, za katero menim, da ni nepo- 
membna, kljub temu, da smo se morali zaradi tako postavljenega dnevnega 
reda prvenstveno in predvsem držati samo ustavnih amndmajev. 

To, da se je drugi del razprave prevesil na neke vrste rekapitulacijo na- 
šega dela, na neke vrste oceno dosedanjega položaja prosvetno-kulturnega zbora 
in njegovega mesta v prihodnje, jasno kaže na veliko, polna prizadetost vseh 
naših poslancev. Položaj, kakršnega je imel naš zbor v skupščinski praksi, je 
porajal nenehno, vztrajno zahtevo po enakovrednem in enakopravnem treti- 
ranju vseh družbenih dejavnosti, kar je bil nenehni moto na številnih zase- 
danjih in v številnih razpravah. Priznajmo — in v tem se jaz približujem oceni 
tovariša Vilfana — da je bil glede tega dosežen velik napredek. Položaj, kakrš- 
nega bo v prihodnje imel prosvetno-kulturni zbor, bistveno spreminja njegove 
možnosti vplivanja, ki so bile do sedaj, to lahko v resnici priznamo in odkrito 
povemo, sila slčromne in omejene na pripovedovanje in govorjenje samemu 
sebi, na dajanje pripomb, ki so se največkrat zgubile ob moči direktnega od- 
ločanja matičnih zborov in tudi samega republiškega zbora. 

No, zaradi tega mislim, da je ta resignacija našega, sicer izredno priza- 
devnega poslanca tovariša Goloba bolj odmev na prehojeno pot in ne toliko 
pogled v prihodnost, za katero vendar trdim, da še ne bomo povsem enako- 
pravni in enakovredni, da pa je vendarle z ustavnimi spremembami dosežen 
velik korak naprej. 

Sedaj bi moral preiti na naše konkretne ugotovitve: najprej se bom zadržal 
pri VI. amandmaju in zahtevah po drugačni strukturi oziroma po drugačnih 
proporcih in po drugačni razdelitvi volilnih enot. Mislim, da moramo načelno 
izkoristiti to, kar je objektivno možno in dano v tem trenutku in apelirati na 
izvršni svet in na komisijo v skupščini, ko bosta obravnavala sam predlog 
volilnega zakona, da upoštevata vse naše pripombe. Sedaj pa se konkretno do- 
govorimo. Postavimo v tej naši sugestiji tudi določene kvantitativne pokazatelje; 
bodisi 50, 50, kot je predlagala tovarišica podpredsednica, bodisi da predlagamo 
75, 50, kar je predlagal poslanec tovariš Vute. 

Ali smatrate, da je prav, če vsa naša stališča, ki so bila izražena danes v 
razpravi, posredujemo kot naš prispevek k čim bolj ustreznemu oblikovanju 
volilnega zakona, ali pa, da se konkretneje opredelimo? Pri tem pa mislim, da 
bi bilo prav tako krivično, kot je bilo do sedaj do nekaterih dejavnosti, mislim 
predvsem znanost, univerzo, akademije, študente itd., če bi se držali funkcio- 
nalnega principa za manj razvite oziroma manjše občine. Zato naj le-ta res 
ne prevlada, razum naj presodi pri odločitvi odgovornih institucij, pri tem 
mislim izvršni svet in naše skupščinske zbore, da to sorazmerje čim ustrezneje 
ustvarijo. 

Ce smo za takšno solucijo, potem ne bi dajal na glasovanje konkretnega 
predloga. Toliko o amandmaju VI, druga točka, drugi odstavek. 

> Glede VII. amandmaja je bilo že v razpravi ugotovljeno, da ne moremo 
ničesar spremeniti in da tako, kot je sprejeto', ostaja toliko časa, dokler ne 
bomo ponovno pristopili k ustavnim spremembam. Vendar pa mislim, da je 
treba izkoristiti to zavzetost, kakršna je bila danes izražena, za vse tiste napore, 
ki jih bo moral tudi naš zbor poleg vseh ostalih zborov in ki jih bodo morali 
tudi naši poslanci poleg ostalih poslancev vložiti za nov poslovnik. Tu bodo 
morala seveda biti vsa ta načela in stališča in vse te spremembe, ki jih ustavni 
amandmaji prinašajo, in med njimi tudi pozitivne za naš zbor, izražena v 
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konkretno preciziranih formulacijah. Ta naša naloga je šele pred nami in vse, 
kar je bilo danes izraženo, nam bo prišlo prav in bomo s pridom tudi uporabili. 

Priznati moramo, da je bil vendarle sam postopek do tiste mere manj 
demokratičen, da smo soglašali v našem zboru s tekstom, ki pa je danes v, svoji 
končni formulaciji drugačen, tu mislim na VII. amandma. K prvotnemu bese- 
dilu nismo imeli pripomb, ker je po naši oceni v resnici zagotavljal popolno 
enakopravnost. No, to je, po mojem mnenju, sedaj drugače in ugotovili ste že, 
da nam sedaj ni omogočeno enakopravno odločanje pri primarni delitvi druž- 
benega proizvoda. Naša enakopravnost je pravzaprav prisotna na drugi stopnici, 
to je v tako imenovani sekundarni delitvi družbenega proizvoda. 

S tem se osebno prav tako ne morem strinjati, čeprav pojasnilo člana 
komisije tovariša Jamarja nekoliko izboljšuje mojo oceno glede položaja in 
pravic republiškega in gospodarskega zbora. Vendarle menim, da je tisto, proti 
čemer smo se ves čas trudili in kar je v veliki meri spremenjeno, vendarle le 
deloma ohranjeno. To je ohranjanje mentalitete delovnih ljudi kot proizva- 
jalcev in delovnih ljudi kot potrošnikov. V naslednji fazi in v nadaljnjih napo- 
rih bomo morali prav to miselnost odpraviti, da bomo vsi za vse odgovorni. Vsi 
za vse. V tem je tudi vsa teža enakopravnosti in tudi vsa teža našega samo- 
upravnega sistema, katerega želimo čim idealneje uveljaviti v naših družbenih 
relacijah in tudi v samem skupščinskem sistemu. 

No, naj končam. Tudi takšne spremembe v ustavi Socialistične republike 
Slovenije pomenijo za naše dejavnosti, to je za področje vzgoje in izobraževa- 
nja, kulture in znanosti korak naprej na poti do njihovega resnično samo- 
upravnega in enakovrednega tretiranja in tako prispevajo k nadaljnjemu utrje- 
vanju in usklajevanju skupščinskega sistema in organizacije naše skupščine. 
Sam torej ocenjujem ustavne amandmaje, zaključujem tudi po razpoloženju in 
sami razpravi v našem zboru, kot pomemben prispevek k ugledu naše republike 
in v nemajhni meri, na kar ni slučajno opozoril tovariš Vilfan, k njeni enotno- 
sti v vseh nadaljnjih ustvarjalnih naporih. V temeljnih rečeh se kažeta soglas- 
nost in solidarnost z vsemi ostalimi zbori, saj je sama razprava o ustavnih 
spremembah dokazala, da smo si v sami aplikaciji, v samem uporabljanju 
ustavnih sprememb morda nekoliko različni, da pa smo vsi enotni v tem, da 
je treba vse dejavnosti, vse zvrsti in vsa območja naše republike tretirati, ena- 
kovredno in enakopravno. 

Kolikor ima kdo k tej moji zaključni misli še kakšno pripombo, prosim, 
ker sicer bi končal razpravo o tej točki. (Ne javi se nihče.) Mislim, da lahko 
smatramo, da soglašamo s sprejetimi ustavnimi amandmaji. S tem končujem 
razpravo tudi o tej točki in zaključujem današnjo sejo, pri čemer bi opozoril 
člane vseh treh odborov — le-ti bodo namreč po odmoru takoj pričeli z delom, 
da ne pozabijo na to svojo obveznost. Hvala lepa. 

(Seja je bila končana ob 12.10.) 
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Začetek seje ob 9.10. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Tovarišice in tovariši poslanci. 
Pričenjam 45. sejo soeialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: dr. Milan Istenič, Milan Loštrk, dr. Mar- 
jan Komar, Ivanka Strmole, Anton Debevc, Nikolaj Sabjan in Mirna Borov- 
šak. 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, zakonodajno«pravnei komisije Skupščine SR 
Slovenije, komisije za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije, repu- 
bliškega sveta zveze sindikatov Slovenije, republiške konfernce SZDL, izvrš- 
nega odbora Zveze študentov, univerze v Ljubljani, višje šole za socialne 
delavce in glavnega odbora Rdečega križa Slovenije. 

Goste pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo v razpravi. 
Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 44. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. osnutek splošnega zakona o zdravstvenem zavarovanju in o zagotav- 

ljanju obveznih oblik zdravstvenega varstva prebivalstva; 
4. predlog zakona o zdravstvenem varstvu študentov; 
5. socialno-varstvena dejavnost v SR Sloveniji; 
6. temelji zakonodajne politike republike; 
7. predlog odloka o ustanovitvi skupne komisije vseh zborov Skupščine 

SR Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika Skupščine SR Sloveni- 
je in 

8. predlog odloka o izvolitvi oziroma o imenovanju predsednika, podpred- 
sednika, članov ter sekretarja skupne komisije vseh zborov Skupščine SR 
Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika Skupščine SR Slovenije. 
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Se strinjate s predlaganim dnevnim, redom? Ima kdo kakšen spreminje- 
valni ali dopolnilni predlog? (Ne.) 

Ugotavljam, da je dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, tojena odobritev zapis- 
nika 44. seje zbora. Zapisnik ste prejeli hkrati s sklicem za to sejo. Ima morda 
kdo kakšno pripombo k zapisniku? (Ne.) 

Ugotavljam, da je zapisnik odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. Na vprašanje poslanke Brigite Mavser bo odgovoril tovariš Jože Božič, 
republiški sekretar za delo. 

Jože Božič: Tovariš prdsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Na vprašanje, kdo vodi pregled o tem, kako so delovne organizacije akcep- 

tirale drugo novelo temeljnega zakona o invalidskem zavarovanju, ali se je od 
tedaj dalje zaposlilo več invalidov kot prej ter koliko je v Sloveniji trenutno 
rehabilitiranih in nezaposlenih invalidov, ki ga je postavila tovarišica poslanka 
Brigita Mavser, bi pojasnil naslednje: 

V času, ko je bilo Izvršnemu svetu posredovano to vprašanje, je republiški 
sekretariat za delo posredoval informacijo odboru za invalidsko varstvo in 
invalidsko-pokojninske zavarovanje tega zbora, tako da sta se vsebinsko ti dve 
vprašanji, o katerih bi bilo treba tukaj razpravljati, križali. V informaciji smo 
dali v glavnem odgovor na vprašanje tovarišice poslanke. Ta informacija je v 
ponedeljek na dnevnem redu omenjenega odbora. V Zaključkih predvsem pred- 
lagamo, naj federacija izda splošni zakon o zaposlovanju invalidnih oseb, da bi 
lahko republika sama podrobno določila merila, stimulanse in podobno glede 
zaposlovanj a. vseh vrst invalidnih oseb, kar je mnogo več, kot pa je sedaj ure*- 
jeno z novelo temeljnega zakona. Ta zajema le tiste osebe, ki so bile v času, 
ko je nastala invalidnost, v delovnem razmerju z delovno organizacijO'. Ni pa 
rešeno vprašanje zaposlitve drugih vrst invalidov, ki so odvisni bolj ali manj 
od dobre volje delovnih organizacij, ali jih zaposlijo ali ne. Točnega odgovora 
na vprašanje, koliko je v Sloveniji trenutno rehabilitiranih in nezaposlenih 
invalidov, tudi v tej informaciij nismo dali, ker nimamo organizirane ustrezne 
evidence. Imamo podatke za nekatere vrste invalidov, njihove poklicne rehabi- 
litacije ipd. Pač pa bo v kratkem pomagala odgovoriti na to vprašanje posebna 
anketa, ki jo je te dni republiški sekretariat za delo poslal vsem komunalnim 
zavodom za socialno zavarovanje in vsem komunalnim zavodom za zaposlovanje. 
Ta anketa je namenjena pripravi posveta pri podpredsedniku izvršnega sveta 
tovarišu Hafnerju o dosedanjih uspehih in problemih rehabilitacije in zaposlo- 
vanja invalidov v Sloveniji. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli poslanka Brigita Mavser posta- 
viti še dopolnilno vprašanje? (Ne želi.) Na vprašanje poslanca Štefana Sreša 
bo odgovorila tovarišica Zora Tomič, član izvršnega sveta. 

Zora Tomič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Poslanec socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije tovariš 

Štefan Sreš je postavil 13. 2. 1969 izvršnemu svetu naslednji poslanski vpra- 
šanji : 
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1. Ali morajo skladi zdravstvenega zavarovanja kmetov odstopiti 10 "/o 
sredstev od tistih sredstev, ki jih dobijo na osnovi predpisanega 810/o republiškega 
prispevka, ki ga je republika v celoti odstopila skladu zdravstvenega zavarova- 
nja kmetov. 

2. Ce morajo, ali je to v skladu s cilji, ki smo jih hoteli doseči, da bi skla- 
dom zdravstvenega zavarovanja kmetov določili sofinancerje'zaradi tega, ker v 
breme skladov koristijo zdravstveno varstvo tudi osebe, ki se v nobenem pri- 
meru ne morejo prištevati med kmetijske proizvajalce? 

Na prvo vprašanje dajem naslednji odgovor: 
Zakon o uvedbah in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks 

določa, da odstopa republika od vseh republiških dohodkov, ki jih občanom 
odmerjajo in pobirajo občinske davčne uprave, 10 °/o za napredek organizacije 
in za delo teh organov v občini in to pred odvodom dohodkov V republiški pro- 
račun oziroma ustrezen sklad. Ker gre za republiški prispevek od kmetijstva, 
je tudi v tem primeru treba odvajati povračilo za delo občinskih organov. Res 
pa je, da je to povračilo višje, kot pa je tisto, ki je določeno s pogodbami o 
povračilu za odmero in pobiranje prispevka za zdravstveno zavarovanje med 
komunalnimi zavodi in skupnostmi zdravstvenega zavarovanja kmetov ter 
občinskimi skupščinami. 

Odgovor, na drugo vprašanje se glasi: Čeprav je tako stanje, to ne pomeni, 
da je ogrožen duh in črka zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov, saj ta 
prispevek pomeni pomemben vir financiranja skladov zdravstvenega zavarova- 
nja. V okviru republike je bilo namreč do leta 1968 zbranih 20 371 707 din od 
vseh lastnikov zemljišč, od tistih, ki pa ne uživajo zdravstvenega varstva iz 
tega naslova, pa 8,3 milijona dinarjev, kar prav gotovo ne kaže podcenjevati. 
Prav sedaj oblikujemo nov sistem zdravstvenega zavarovanja in prav posebej 
proučujemo tudi zdravstveno zavarovanje kmetov. Imeli bomo torej še obilo 
možnosti, da opredelimo tako status kmeta kot tudi materialno osnovo tega 
zavarovanja. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli tovariš poslanec postaviti še 
dopolnilno vprašanje? 

Besedo ima poslanec Štefan Sreš. 

Štefan Sreš: Ob sprejemanju zakona smo računah na to, da bodo 
kmečki skladi dobili sofinancerja od tistih, ki ne koristijo zdravstvenega 
varstva. Ugotovil sem, kakšna je situacija glede tega sofinanciranja na našem 
območju in sem siguren, da na drugih območjih ni bistvenih razlik. Z odgo- 
vorom se ne morem strinjati prav zaradi tega, ker . so z zakonom o skladu 
zdravstvenega zavarovanja kmetov že prej dodeljena oziroma odstopljena vsa 
sredstva, ki se zberejo z 8l0/o prispevkom. Zaradi tega predlagam v svojem 
imenu in v imenu poslancev dr. Stjepana Bunte, dr. Dolfeta Vojske, Jožeta 
Nereda, dr. Mitje Mrgoleta, Adija Sarmana, Bojana Volka, dr. Štefana Dru- 
škovnjaka, Jožeta Oblaka in dr. Cirila Kumlja, da se vprašanje plačevanja za 
izterjavo 8% prispevka obravnava kot posebna točka dnevnega reda na eni 
prihodnjih sej zbora. Nadalje predlagam, da republiški sekretariat za finance 
in sekretariat za delo predložita skupščini analizo o tem, kakšen je finančni 
rezultat sofinanciranja kmečkega zavarovanja na območju vse republike, z 
upoštevanjem .vseh obveznosti, ki jih ti skladi imajo do Skopja, davčnih 
uprav itd. 
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Predsednik dr. Vinko Mozetič: Slišali ste predlog tovariša poslanca 
Sreša. Zeli kdo razpravljati o njegovem predlogu? (Ne.) Če ne, vprašam zbor, 
ali se strinja s tem, da pride ta točka dnevnega reda na eno prihodnjih sej 
zbora. Kdor je za to, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog tovariša Sreša sprejet in prosim sekretariata, 
da pripravita tozadevno gradivo za to točko dnevnega reda. 

Na vprašanje poslanca dr. Dušana Misa, postavljeno na 43*. seji zbora, 
bo odgovorila tovarišica Zora Tomič, članica izvršnega sveta. 

Zora Tomič: Tovarišice in tovariši poslanci. 
Poslanec socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije tovariš 

dr. Dušan Mis je postavil 6. januarja tega leta poslansko vprašanje v zvezi z 
družbeno intervencijo na področju prometa z zdravili in nekaterimi ukrepi za 
zaščito zdravja prebivalstva nasploh. Na vprašanje, kakor veste, ni bilo mogoče 
takoj odgovoriti, ker smo prosili za nekatere pomembnejše podatke in mnenja 
zavod SR za zdravstveno varstvo, inštitut za kriminologijo pri pravni fakulteti 
v Ljubljani, republiški sanitarni inšpektorat in republiški veterinarski inšpek- 
torat. Zato dajem popolen odgovor šele danes. 

Na prvo vprašanje, kaj je mišljeno pod pojmom »prosta prodaja zdravil« 
s 43. seje izvršnega sveta, dajem naslednji odgovor: 

Izvršni svet po veljavnih predpisih tega vprašanja še ne more urejati, ker 
je v zvezni pristojnosti in je torej sklep izvršnega sveta razumeti tako, da se 
išče prenos pooblastil od federacije na republiko, da bi ta vprašanja sploh lahko 
urejali. Ce to dosežemo, kar je nujen pogoj, pa bo izvršni svet prav gotovo 
konzultiral strokovne organe, ko bo urejal celotno vprašanje distribucije, pro- 
izvodnje in prodaje zdravil. 

Republiški zdravstveni center ima letos v programu problematiko zdravil, 
v okviru tega vprašanja pa tudi obravnavanje celotnega kompleksa proste 
prodaje — poudarjam — nekaterih zdravil. Poudarjam, da je bila napaka in ves 
ta čas tudi nesporazum okoli tega, da ne gre za prosto prodajo zdravil na- 
sploh, temveč za prosto prodajo nekaterih zdravil, ki so že sedaj v prodaji 
brez recepta. Ponovno pa poudarjam, da tudi če dobimo tako pristojnost, ne 
bomo ničesar storili v nasprotju z že oblikovanimi strokovnimi kriteriji na 
tem področju. 

Na drugo vprašanje, kaj je mišljeno v istem zapisu pod pojmom, »monopol 
lekarn«, ki naj bi ga odpravili, dajem naslednji odgovor: 

Ta pojem je razumeti v smislu našega pogleda na prosto prodajo zdravil, 
kot sem ga obrazložila v odgovoru na prvo vprašanje in k temu nimam kaj 
dodajati. 

Na tretje vprašanje, kakšne so poznane dimenzije toksikomanij v SR 
Sloveniji, kakšni ukrepi so storjeni za ugotavljanje in proučevanje teh druž- 
beno patoloških pojavov in kakšne so realne možnosti in konkretizacija ustrezne 
družbene akcije zoper to zlo, dajem naslednji odgovor: 

Kolikor nam je znano, se ne vodi nobena evidenca o toksikomanij ah v 
SR Sloveniji. Zavod SR Slovenije za zdravstveno varstvo ima evidenco samo 
za tiste primere, pri katerih je bila potrebna zdravniška pomoč v zdravstvenem 
zavodu. Tudi ta evidenca se vodi skupno za vse vrste toksikomanij, tako da 
tudi za te primere ni mogoče ugotoviti, kolikšno je število etilizma in kolikšen 
narkomanije. 
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Ce izločimo alkoholizem, na področju toksikomanije, ni bilo doslej v Slo- 
veniji kakšnih posebnih raziskav, kajti tudi sam problem po oceni strokovnih 
institucij še ni tolikšen, da bi lahko vsaj zaenkrat povzročali kakšno posebno 
zaskrbljenost. Zato so po mnenju strokovnih institucij vesti, ki jih občasno 
objavlja dnevno časopisje o narkomanijah, pretirane in ne slonijo* na vero- 
dostojnih podatkih, iz katerih bi lahko sklepali, da je narkomanija postala 
družbeni problem. Za utemeljitev tega stališča navajajo nekaj podatkov za 
ljubljansko območje, ki so verjetno še bolj znani tovarišu poslancu in jih zaradi 
tega ne bi navajala. 

Klasičnih toksikomanij (morfij in druga sredstva ter njihovi surogati), s 
katerimi se je še pred leti srečavala zdravstvena služba te regije, zdaj med 
pacienti praktično ni. V Sloveniji niso znani primeri zasvojenosti posameznikov 
z narkotiki. 

Pri omenjenih številkah o »toksikomaniji« gre predvsem za zlorabe analga- 
tikov, v manjšem obsegu pa tudi za zlorabo pomirjevalnih sredstev in uspaval. 
Med temi osebami je največ zaposlenih žensk-gospodin j. Razen tega pa so bili 
ugotovljeni tudi posamezni primeri zasvojenosti s prelu dinom. Oseb', ki bi bile 
zasvojene v pravem smislu toksikomanije, med pacienti ni bilo<. Precej pa se je 
razširilo uživanje tako imenovanih poživil oziroma medikamentov, ki imajo 
enforični učinek, če so zaužite v prevelikih oziroma neustreznih količinah. V 
neznatnem obsegu so začeli uživati nekatere narkotike tudi redki mladoletniki, 
ki so jih kupovali od tujcev ali domačinov, pri čemer pa je šlo včasih tudi 
za goljufivo prodajo sredstev, ki niso bila mamila. 

Nadzorstvo nad mamili v prodaji na debelo opravlja po zakonu o mamilih 
republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo, medtem ko kontrolira 
promet v lekarnah republiški sanitarni inšpektorat. Pri izvajanju nadzorstva 
niso bile dosedaj ugotovljene niti v prvem niti v drugem primeru kakršnekoli 
nepravilnosti in ravna naša lekarniška mreža s temi sredstvi po predpisih. 

Alkoholizem pa je res nacionalno zlo, če mislimo pri tem na hude posledice, 
saj je kriv za številna kazniva dejanja, mnoge samomore, do neke mere pa 
morda celo za večjo smrtnost naše moške populacije. Prav zato, ker je ta pro- 
blem tako pereč, je bila dana pred kratkim v razpravo študija »Alkoholizem 
na Slovenskem«. O njej je tekla razprava tudi že v naši skupščini in tudi v 
tem zboru, zato tega problema v odgovoru ne bi obširneje omenjala. 

Na četrto vprašanje, kakšni ukrepi so storjeni, da bi z ustreznim siste- 
mom zdravstvenega nadzorstva nad živili in predmeti splošne rabe ugotavljali, 
kako je s sledovi pesticidov, detergentov, antibiotikov in hormonov, pia tudi 
drugih aditivov v živilih, ki jih dajejo v promet in kakšni so praktični ukrepi, 
da bi varovali zdravstveno neoporečnost živil, dajem naslednji odgovor: 

Okvirno zakonsko določilo o zaščiti zdravja potrošnikov pred škodljivim 
delovanjem živil, ki vsebuje zgoraj omenjene snovi, zajema besedilo 10. člena 
temeljnega zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad živili v točki 2, 7 in 8. 

Posamezni pravilniki o kakovosti živil so uporabo nekaterih aditivov pre- 
povedali ali pa določili za njih maksimalno dovoljeno količino v določenih živi- 
lih. Tako so na primer prepovedana vsa sredstva, ki preprečujejo napihovanje 
sirov, v mesnih izdelkih pa je postavljena gornja meja za dovoljeno količino 
nitritov in polifosfatov, gornja meja askorbinske kisline in podobno'. Glede vse- 
bovanja antibiotikov v živilih imamo le pravilnik o kakovosti mleka in mlečnih 
izdelkov, nimamo pa zadevnih predpisov ostalih živil živalskega izvora — mesa, 
rib, jajc itd. 
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Glede vsebovanja hormonov nimamo v Jugoslaviji še nobenih zakonskih 
določb, ki bi prepovedovali uporabo hormonov pri. klavnih živalih. Kot veste pa 
moramo pri izvozu mesa v Italijo upoštevati predpise italijanske republike in v 
certifikatu posebej deklarirati, da živali niso bile hranjene s temi hormoni. 

Vprašanje pesticidov ureja pravilnik o maksimalno dovoljenih količinah 
pesticidov v živini, ki bo začel veljati s 1. majem letos. Tudi nimamo nobenih 
predpisov o vsebovanju detergentov v živilih. 

Sistematičnega nadzorstva nad sredstvi, ki jih omenja poslansko vprašanje, 
ni niti v SR Sloveniji niti v drugih republikah. 

Po jugoslovanskem standardu količine dodatkov antibiotikov, ki se pred- 
vsem dodajajo krmi za pitanje mlade živine ter kokošim, niso predpisane. V 
praksi se dodaja le do 15 miligramov na 1 kg. 

Doslej nobeden izmed laboratorijev ne ugotavlja residnov antibiotikov, 
razen v znanstvene namene zavod za zdravstveno varstvo SR Hrvatske v 
Zagrebu. 

Republiški sanitarni inšpektorat je že pred časom opozoril na dogajanje 
antibiotikov in hormonov pri vzreji živali in na morebitno zdravstveno škodo, 
ki bi utegnila nastati zaradi tega. Tudi k osnutku zakona o pospeševanju živi- 
noreje in zdravstvenem varstvu živine je predlagal, da se v zakonu prepove 
uporaba antibiotikov in hormonov pri vzreji živine. 

Strokovno mnenje zdravstvenih delavcev pri nas, kakor tudi v svetu, je, da 
bi ,se dodajanje antibiotikov in hormonov sploh prepovedalo, razen uporabe 
v kurativne namene. Verjetno je, da pri oblikovanju standarda, ki dovoljuje 
uporabo določenih antibiotikov, niso sodelovali zdravstveni strokovnjaki. 

Prav tako ni kontrole na residne detergente, ki se uporabljajo vse mogoče 
in nemogoče vrste. Kontrola detergentov je samo občasna. Residuuma deter- 
gentov na pripravah, ki se uporabljajo pri pripravi živil, se ne ugotavlja. Glede 
aditivov moramo pripomniti, da je s pravilniki za posamezne skupine živil 
predpisano, kateri aditivi so dovoljeni. Razvoj znanosti pa marsikdaj preraste 
veljavne predpise. Tako so v svetu dovoljeni marsikateri aditivi, ki so pri nas 
prepovedani in obratno, da so pri nas dovoljeni aditivi, za katere so pozneje 
ugotovili, da so škodljivi. Potreben bi bil poseben strokovni mehanizem, ki bi 
sproti usklajeval v strokovnem pogledu zastarele določbe z izsledki znanosti. 
Prepočasno reševanje teh vprašanj lahko povzroči tako gospodarsko kot zdrav- 
stveno škodo. 

Kot sem že povedala, pri nas ne opravljamo nad temi sredstvi sistematič- 
nega nadzorstva. Statistični podatki nam povedo, da je nadzorstvo v zadnjih 
letih celo nazadovalo. Vprašanje nadzorstva pa postaja vse bolj pereče tudi 
zaradi vedno večje industrijske proizvodnje živil in razvoja obratov družbene 
prehrane. Vendar pa se število vzorcev, ki jih pošiljajo inšpekcijske službe v 
laboratorijsko preiskavo, iz leta v leto manjša. To pomeni, da inšpektorji od- 
vzamejo vzorce le takrat, ko že domnevajo, da gre za neustrezno ali pokvarjeno 
živilo. Med njimi pa so največkrat mesni in mlečni izdelki. Ob tem se nam 
nehote vsiljuje vprašanje, zakaj ni naša inšpekcijska služba bolj učinkovita. 
Vzroka sta v glavnem tale: 

1. analizo, zlasti še predmetov splošne rabe, ki ni poceni, plača občina, če 
se ugotovi neoporečnost vzorca. Ker pa občine odmerijo v te namene le mini- 
malna sredstva, inšpektor vzorcev ne odvzame; 

2. živilska industrija ima svojo laboratorijsko službo in zato ne uporablja 
javnih laboratorijev, v katerih so cene za analize razmeroma visoke. Industrij- 
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ski laboratoriji pa preizkušajo živila bolj iz tehnološkega postopka, le redko 
pa tudi njihovo zdravstveno in biološko neoporečnost. 

i Posledica takega stanja, ki navsezadnje lahko tudi ogrozi zdravje prebi- 
valstva, je, da sistematske kontrole sploh ni, zato tudi ne poznamo prehram- 
bene vrednosti živil v proizvodnji, predelavi in prometu. 

Da res premalo skrbimo za zdravstveno kontrolo živil, nam povedo pri- 
merjalni podatki z nekaterimi drugimi državami. Nadalje pri nas veterinarska 
inšpekcija kontrolira uporabo posameznih adetivov v proizvodnji. 

Veterinarska inšpekcija tudi občasno kontrolira mleko na prisotnost anti- 
biotikov, pa tudi detergentov. Z energičnimi ukrepi, to pomeni s kaznovanjem, 
je uspelo zreducirati prisotnost antibiotikov v mleku od 6®/» v letu 1965 na 
manj kot 0,1 v letošnjem letu. Zaradi pomanjkljivosti zakonodaje ne moremo 
izvajati enakih ukrepov tudi pri ostalih živilih: meso, jajca, ribe, kakor tudi 
ne moremo izvajati uspešnih ukrepov v zvezi z vsebovanjem hormonov. Po 
pregledu pesticidov doslej veterinarska inšpekcija ni povzela takšnih ukre- 
pov, ker niso bile predpisane tako imenovane tolerance. S 1. majem pa bodo 
začele redno pregledovati živila na prisotnost pesticidov. 

Zelo učinkovita se je pokazala stalna kontrola uporabe aditivov na licu 
mesta v sami proizvodnji, ker je kontrola živil v samem prometu lahko pre- 
pozna in se omeji le na kaznovanje proizvajalca. Zadnje čase so pri proizva- 
jalcih vedno močnejše težnje, da se spremenijo obstoječi zakonski predpisi in 
dovoli uporaba posameznih aditivov (barv, konservatov), ki niso bili doslej 
dovoljeni ali so bih celo prepovedani. Menimo, da bodo morali zvezni organi 
pri sprejemanju tozadevnih predpisov biti zelo previdni. 

Tovarišu poslancu je že bil vročen pismen odgovor .na vprašanje, ki je 
nekoliko obširnejši, na vpogled pa so mu tudi originalna mnenja konzultiranih 
institucij. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Želi tovariš poslanec postaviti dopol- 
nilno vprašanje? (Ne.) Želi še kdo postaviti poslansko vprašanje? Besedo ima 
poslanec dr. Samo Pečar. 

Dr. Samo Pečar: Pred dvema mesecema je naš zbor obširno obravnaval 
alkoholizem. Ker se bojim, da bo ostalo vse le pri načelni deklaraciji, prosim 
za odgovor na vprašanje: »-Ali in kaj je bilo doslej storjenega, da bi na tem 
področju prešli od besed k dejanjem.« 

Poleg alkoholizma pa je pri nas izredno razširjeno kajenje. Ne gre le za 
ogromne dinarje, ki se skadijo v zrak, ampak predvsem za hudo zdravju škod- 
ljivo razvado. Resne in obširne znanstvene raziskave na tem področju so poka- 
zale, da je kajenje najpomembnejši dejavnik pri nastanku raka na dihalih in 
kroničnega bronhitisa, ki sta oba značilna in pogosta, pa tudi resna bolezen 
naših dni. Naj omenim Terryjevo poročilo, ki temelji na dognanjih pri 
1 123 000 Američanih, ter delo Dolla in Hilla, ki sta zasledovala iste cilje pri 
600 000 angleških zdravnikih. 

Posledice kajenja se ne pokažejo tako hitro in tako neposredno kot pri 
alkoholizmu, — so pa zla zdravstveno stanje prebivalstva gotovo prav tako 
važne. Glavno spodbudo, da postavim naslednje vprašanje, pa so mi dali 
podatki o kajenju mladine, ki so objavljeni v zadnji številki zdravstvenega var- 
stva. Ker je po mojem mnenju zadeva zelo pomembna in resna in bi bilo prav, 
da bi o njej razpravljal zbor, prosim za odgovor na vprašanje: 
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Ali in kaj je bilo doslej pri nas organizirano že storjenega, da se omeji 
kajenje in kaj bi bilo mogoče storiti? 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Ali želi predstavnik sedaj odgovoriti? 
Prosim, besedo ima sedaj tovarišica Majda Gaspari, republiški sekretar za 
zdravstvo in socialno varstvo. 

Majda Gaspari: Odgovorila bi samo na prvi del, oziroma na prvo 
vprašanje — kaj je bilo storjenega na osnovi analize o stanju alkoholizma na 
Slovenskem. 

Mislim, da smo vam že v načelni debati predočili, da mora tej analizi 
nujno slediti akcijski program ukrepov za preprečevanje alkoholizma, ki mora 
predvideti tudi konkretne nosilce izvajanja teh ukrepov. Na osnovi javne raz- 
prave, ki jo na nek način že zaključujemo, se že pripravlja akcijski program in 
bo predložen skupščini, ker predvidevamo, da bi moral biti sprejet kot skupščin- 
ski dokument. 

Kar zadeva drugo vprašanje, mislim, da se je treba za odgovor nanj pri- 
praviti in da najbrž tega ni mogoče narediti brez koordinirane akcije večih 
dejavnikov. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Se tovariš poslanec strinja z odgo- 
vorom? Zeli še kdo postaviti vprašanje? Besedo ima poslanec Jože Oblak. 

Jože Oblak: Na skupščinskih komunalnih skupnosti zdravstvenega 
zavarovanja kmetov se vedno pogosteje zahteva, da je treba čimprej urediti 
status kmeta, ker sedanja praksa ne ustreza današnjemu dejanskemu stanju. 

V zvezi z navedenim, prosim izvršni svet za odgovor na naslednje vpra- 
šanje: 

»Kakšno je stališče izvršnega sveta do statusa kmeta v današnjih razmerah 
in kakšni so minimalni pogoji za pridobitev oziroma ohranitev statusa? 

Prosim za odgovor na prihodnji seji zbora. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima tovarišica Zora Tomič, 
članica izvršnega sveta. 

Zora Tomič: Dovolite, da takoj odgovorim, ker tudi na prihodnji seji 
ne bi mogli nič drugega povedati, kot da podskupina za sistem zdravstvenega 
zavarovanja posebej, kot sem že prej dejala, proučuje zdravstveno zavarovanje 
kmetov in kot najpomembnejša naloga pri tem je jasna opredelitev statusa 
kmeta. Moram pa povedati, da to ni tako preprosto in da potrebujemo socialno- 
ekonomsko študijo*, na osnovi katere bi lahko v današnjih razmerah opredelili 
ta status. Tovarišu poslancu bo odgovor na to dan takrat, ko bomo prišli pred 
skupščino z dokumentom o tem, koga smatramo za kmeta. 

/Predsednik dr. Vinko Mozetič: 2eli tovariš poslanec postaviti dopol- 
nilno vprašanje? (Ne.) Zeli še kdo besedo? Besedo ima poslanec Dolfe Vojsk. 

D ol f e Vojsk: 2e na 43. seji sem postavil vprašanje, kdaj bo zbor raz- 
pravljal o poteku sanacije kliničnih bolnic. Takrat je bilo zagotovljeno zboru, 
da bomo sanacijo obravnavali na prihodnji seji zbora. Danes je že druga seja 
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za tem, pa sanacije še nimamo na dnevnem redu. Zato ponovno postavljam 
vprašanje: »Kdaj bo zbor razpravljal o sanaciji? 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Prosim, besedo ima tovarišica Zora 
Tomič, član izvršnega sveta. 

-Zora Tomič: Po našem zadnjem dogovoru s predsedstvom vašega 
zbora je bil določen rok za obravnavo poročila o sanaciji kliničnih bolnic med 
20. in 25. marcem t. 1., torej še v tem sklicu zbora. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli poslanec postaviti dopolnilno 
vprašanje? (Ne.) Zeli še kdo postaviti vprašanje? Besedo ima poslanec dr. Adolf 
Drolc. 

Dr. Adolf Drolc: Želel bi postaviti dvoje vprašanj, na prvi pogled 
morda nebistvenih, vendar takih, ki' nam — dosedaj še nerešeni in nerazčiščeni 
povzročata precejšnje težave pri našem finančnem poslovanju, kot tudi pri 
usklajevanju odnosov med zavodi. Rešitev prvega vprašanja je trenutno mnogo 
bolj aktualna kot rešitve drugega, kar predvsem zadeva financiranje službe. 

Zdravstvena služba se nahaja pred sklepanjem pogodb z glavnimi plačniki 
— komunalnimi skupnostmi socialnega zavarovanja in občinskimi skupščinami. 
Posebno težko nalogo pri tem imajo zdravstveni domovi, ki si morajo poleg 
sredstev, potrebnih za ostalo dejavnost, zagotoviti še sredstva za preventivo, za 
katero pa vemo, da ni primernega razumevanja pri tistih, ki naj jo financirajo. 
Imamo sioer številne predpise, ki posredno obravnavajo to financiranje. Zlasti 
predpisi iz zadnjih let, v katerih se pojavlja nova svojstvena terminologija ozi- 
roma ne dovolj precizirani pojmi individualna in širša ali kolektivna preven- 
tiva, mik jer pa ni dovolj jasno rečeno, kaj spada pod eno in kaj pod drugo. Ni 
točne razmejitve med njima, prepletata se med seboj in ker ni jasnosti v njih 
vsebini tudi ni jasnosti glede plačnika. 

Prvo naj bi plačeval komunalni zavod, drugo pa občine. Tako prihajamo v 
situacijo, da komunalni zavod zvrača obveznost na občine in, nasprotno, zdrav- 
stveni domovi pa ne razpolagajo z zadostnimi sredstvi za izvajanje preventivne 
dejavnosti. Na bazenskem posvetu o financiranju zdravstvene službe, ki je bilo 
proti koncu lanskega leta v Mariboru, je bil na ta problem, opozorjen predstav- 
nik izvršnega sveta, ki je vodil posvet. Obljubljeno je bito, da se bo stvar 
razčistila še pred sklepanjem pogodb, do česar pa ni prišlo. Zato bi vprašal 
republiškega sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo, ali se bo k temu pri- 
stopilo in ali bo republiški zdravstveni center dobil nalogo, da točno strokovno 
precizira, kaj je individualna in kaj splošna preventiva ter ali bodo na tej 
podlagi izdani dodatni predpisi o obveznostih plačnikov za financiranje posa- 
meznih vrst preventive. 

Drugo vprašanje: V temeljnem zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list 
SFRJ št. 17 iz leta 1965 oziroma prečiščeno besedilo Uradni list SFRJ, št. 43 
iz leta 1966) je določeno, da imajo delavci, ki delajo na delovnih mestih, na 
katerih se dela v posebnih delovnih pogojih, kjer se njihov škodljivi vpliv na 
delovne sposobnosti in zdravje z varstvenimi ukrepi ne more popolnoma odvr- 
niti pravico do delovnega časa, krajšega od 42 ur tedensko. Za posebne delovne 
pogoje se po tem citiranem zakonu šteje poleg ostalega tudi delo, izpostavljeno 
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ionizirajočim žarčenjem. Temeljni zakon o delovnih razmerjih tudi določa, da 
je delovna organizacija dolžna začeti postopek, da se preiščejo in zagotovijo 
posebni delovni pogoji, tudi na zahtevo delovne enote, sindikalne organizacije 
in pristojnega organa za delo. 

Delovna organizacija določa v soglasju s pristojnim republiškim organom 
posebne delovne pogoje in stopnjo njihovega vpliva na zdravstveno in delovno 
sposobnost delavcev ter določa za ta delovna mesta krajši delovni čas soraz- 
merno vplivu ugotovljenih posebnih delovnih pogojev. Po sprejemu temelj- 
nega zakona o delovnih razmerjih se je več zdravstvenih zavodov v Sloveniji 
obrnilo na sekretariat za delo s prošnjo, da v smislu 38. člena temeljnega zakona 
o delovnih razmerjih da soglasje k skrajšanju delovnega časa delavcem, ki 
delajo pri rentgenskih aparatih. Odločitev za skrajšanje delovnega časa so 
sprejeli v. teh zavodih organi upravljanja. 

Republiški sekretariat za delo, kot pristojni organ za podelitev soglasja, 
je v glavnem zavzel odklonilno stališče do skrajšanja delovnega časa delavcem 
pri rentgenskih aparatih. Sele, ko so nekateri zdravstveni zavodi sprožili upravni 
spor in je tudi vrhovno sodišče Slovenije razglasilo odločbo sekretariata za delo, 
s katero je zavrnil soglasje, kot nezakonito, je bil republiški sekretariat po 
zakonu dolžan spremeniti svoje odločbe ter je skrajšal delovni čas delavcem, 
ki delajo pri rentgenskih aparatih. Ni pa ugodil prošnjam zdravstvenih zavodov, 
katerih organi upravljanja so za ta delovna mesta, za delavce, ki delajo stalno 
pri rentgenskih aparatih, skrajšali delovni čas na 5 ur dnevno. Prizadeti delavci, 
ki delajo na teh delovnih • mestih, so s tako odločitvijo nezadovoljni ter na 
delovnih in drugih sestankih neprestano postavljajo upravi ter organom uprav- 
ljanja vprašanja, zakaj je bil skrajšan delovni čas samo na 6 ne pa na 5 ur 
dnevno. 

Prizadeti delavci so sprožili upravni spor tudi pred vrhovnim sodiščem Ju- 
goslavije, ter sedaj čakajo odločitev tega sodišča. Iz razprav je razvidno, da 
se tudi ne strinjajo s strokovnimi argumenti, ki so navedeni v odločbah o skraj- 
šanju delovnega časa, da je utemeljeno skrajšanje na 6 ur ne pa na 5 ur. Tako 
navajajo, da republiški sekretariat za delo baje ni zaprosil za strokovno mnenje 
laboratorij za dozimetrijo inštituta za medicinske raziskave in medicino dela 
jugoslovanske akademije znanosti in umetnosti v Zagrebu, zavod za varstvo 
pri delu v Ljubljani (sektor za radiološko zaščito), ter nuklearni inštitut Jožef 
Štefan v Ljubljani (oddelek za radiobiologijo). Ekspertize teh inštitutov so baje 
pokazale, da je 5-urni delavnik dnevno pri delavcih, ki imajo opravka z ionizi- 
rajočimi sevanji, edino primeren. Ne bi se rad spuščal v vprašanje, ali je 6 ur 
dela pri rentgenu v rednem delovnem času zdravju nevarno in ali 5 ur dela v 
rednem delovnem času, ni nevarno. Želel bi le dati svojim sodelavcem na 
njihova neprestana vprašanja enkrat dokončen odgovor. Zato postavljam repu- 
bliškemu sekretarju za delo naslednje vprašanje: ali namerava dati bolj po- 
drobno obrazložitev, kot ta izhaja iz samih odločb o skrajšanju delovnega časa, 
oziroma obrazložitev, iz kakšnega vzroka ni pristal na skrajšanje delovnega 
časa na delovnih mestih pri rentgenskih aparatih na 5 ur dnevno. 

Prosim za pismeni odgovor. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Ali lahko predstavnik republiškega 
sekretariata odgovori na prvo vprašanje? Besedo ima tovarišica Majda Gaspari, 
republiški sekretar za zdravstvo. 
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Majda Gaspari: V navodilu republiškega sekretariata za zdravstvo 
in socialno varstvo iz leta 1967, ki še velja za sklepanje pogodb med komunal- 
nimi skupnostmi socialnega zavarovanja in. zdravstveno službo, so navedene 
naloge iz kompleksa preventivnega zdravstvenega varstva, ki naj bi jih finan- 
cirale družbeno-politične skupnosti. Očitno so naloge tam pregloboko navedene 
in neprestano povzročajo spore med družbeno-političnimi skupnostmi in komu- 
nalnimi skupnostmi socialnega zavarovanj a. Zar adi tega smo si v preteklem, 
letu prizadevali, ko smo pripravljali informacijo o obveznostih družbeno- 
političnih skupnosti pri financiranju preventivnega zdravstvenega varstva, da 
bi natančneje razmejili obveznosti in da bi naloge podrobneje definirali. Ven- 
dar vas moram opozoriti, da so naloge izrazito strokovne narave, zaradi česar 
smo se obrnili na pristojne strokovne organizme, ti pa nam v tem času niso 
mogli dati natančnejšega strokovnega odgovora glede tega vprašanja. Zato 
sekretariat ni mogel precizirati navodila za sklepanje pogodb za leto 1969 glede 
te točke. 

To vprašanje se proučuje, ker bomo morali v predpisih, ki bodo zadevali 
financiranje zdravstvenega varstva v naši republiki in jih bo sprejela skupščina, 
zelo natančno razmejiti dolžnosti družbeno-političnih skupnosti in pa komunal- 
nih skupnosti. Predvidevamo1, da bo to vprašanje lahko ustrezno strokovno raz- 
jasnjeno šele prihodnje leto. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Želi poslanec postaviti dopolnilno 
vprašanje? (Ne.) Besedo ima Jože Babič, republiški sekretar za delo-. 

i Jože Božič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. V zvezi 
z vprašanjem poslanca, ki sicer zahteva pismeni odgovor, bi opozoril, da gre 
za mnogo širši problem. Zato predlagam, da bi predložili širšo informacijo vsem 
članom tega zbora, ker posamezne zdravstvene organizacije ta pojav različno 
obravnavajo in ker niso tudi razčiščena strokovna in druga vprašanja, pogojev 
dela na zdravju škodljivih delovnih mestih. Ponekod to povzroča tudi določene 
družbene konflikte na tem področju. 

Pred 7 dnevi je odbor za socialno politiko izvršnega sveta že obravnaval 
zelo podrobno informacijo sekretariata za delo o tem vprašanju in je sprejel 
določene zaključke in program dela na tem področju, ki bi predvsem šel v smeri 
intenzivnega dogovarjanja in razgovarjanja s pristojnimi zdravstvenimi — tako 
strokovnimi institucijami — kot s posameznimi delovnimi organizacijami. V 
sodelovanju z njimi bi ponovno obravnavali zaposlovanje zdravstvenih delavcev 
na zdravju škodljivih delovnih mestih in sprejeli rešitev na podlagi samouprav- 
nega dogovarjanja in skupnega razčiščenja te problematike. Menimo, da je tak 
način reševanja umestnejši, kot da bi z zakonom določili delovni čas ali z 
določenimi diskreacijskimi pravicami sekretariata za delo. Ta ima namreč po 
temeljnem zakonu, ki ga je omenil poslanec, v tem primeru pravico urejati dol- 
žino delovnega časa. Sekretariat se ni odločil za ta postopek, ker smo menili, da 
lahko pridemo do zadovoljive rešitve problemov le na osnovi sodelovanja z 
delovnimi organizacijami. Če bi uporabili diskreacijsiko pravico1, to je, da bi 
enostavno določili čas, bi prihajalo do še večjih sporov. Menim, da bi bilo prav, 
če bi to informacijo dobili v vednost vsi poslanci socialno^zdravstvenega zbora. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Tovariš poslanec vztraja, da dobi 
pismen odgovor tudi na, to vprašanje. Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje? 
Besedo ima poslanka dr. Bogomila Kranj c-Rošker. t 
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Dr. Bogomila Kranj c-Rošker: Tovariš predsednik, tovariši po- 
slanci. Slovenija je razdeljena na 9 zdravstvenih regij in ima še vedno 9 komu- 
nalnih skupnosti. Kaj to pometii za zavarovance na eni strani in za zdravstveno 
službo na drugi strani, vsi vemo. Vemo tudi, koliko sporov ter koliko nepotreb- 
nih konfliktov in problemov je že zaradi tega nastalo. Zato postavljam naslednje 
vprašanje: 

»Koliko časa borno v Sloveniji še imeli 9 zdravstvenih regij in 9 komunalnih 
skupnosti ter kaj se dela na tem, da bi se to število zmanjšalo? 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli predstavnik izvršnega sveta 
odgovoriti na vprašanje? Besedo ima tovarišica Zora Tomič, član izvršnega 
sveta. 

Zora Tomič: Tovarišica poslanka bo dobila odgovor na svoje vprašanje 
takrat, ko bomo sprejeli republiški zakon o zdravstvenem zavarovanju, ki bo 
določil kriterije, na osnovi katerih se lahko oblikujejo komunalne skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli poslanka postaviti dopolnilno 
vprašanje? (Ne.) Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje? (Ne.) 

Ker ni novih vprašanj, zaključujem 2. točko dnevnega reda. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo osnutka 
splošnega zakona o zdravstvenem zavarovanju in o zagotavljanju obveznih 
oblik zdravstvenega varstva prebivalstva. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste dne 30. 1. 1969 prejeli osnutek 
omenjenega splošnega zakona, s sklicem za današnjo sejo pa ste prejeli skupno 
poročilo odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje našega zbora, odbora 
za zdravstvo in socialno politiko republiškega zbora ter delovne podskupine za 
proučitev sistema zdravstvenega zavarovanja. 

■ Namen današnje razprave je, da zbor s svojimi stališči, pripombami in 
predlogi pomaga pri oblikovanju zveznega zakona. Kot sem obveščen, bo so- 
cialno-zdravstveni zbor zvezne skupščine o osnutku tega zakona razpravljal 
prihodnji mesec. 

Zeli predstavnik odbora še ustno dopolniti poročilo odbora? (Ne želi.) Zeli 
morda predstavnik delovne podskupine? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec dr. Drago 
Plešivonik. 

Dr. Drago Plešivčnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci. 

S svojimi besedami želim obuditi razpravo o bolečem pojavu v našem 
družbenem življenju. Nanašajo se na 16. člen osnutka splošnega zakona o zdrav- 
stvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva prebivalstva, 
ki govori o pravici zavarovanih oseb do proste izbire zdravstvenega zavoda in 
zdravnika. Določilo ni novo. Na papirju ga poznamo že vrsto let. Današnja 
praksa pa kaže, kako znamo dobronamerna določila klavrno obračati. 

Občan, ki skuša uveljaviti to pravico, pogosto naleti na nepremagljive 
ovire tako znotraj zdravstvenih ustanov, kot tudi s strani komunalnih zavodov, 
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če skuša potovati iz ene regije v drugo. In ker predlagani člen zakona inklinira 
k popuščanju tem negativnim tendencam, bi bilo treba določilo jasneje zasta- 
viti. Drugi in tretji odstavek 16. člena govorita o pogojih, pod katerimi lahko 
občan to pravico uveljavlja. Določitev pogojev sodi po tem členu skoraj v 
izključno domeno skupnosti komunalnega zavoda za socialno zavarovanje. Pri 
njim pa so že sedaj ugotovili odklone od teh načel, ki so nastali pod pritiskom, 
da morajo uskladiti izdatke z dohodki skladov zdravstvenega zavarovanja. To 
nadalje pomeni, da z besedo veliko obljubljamo, z dejanjem pa trgamo in kra- 
timo pravice, kakor se najbolj da. Imam veliko dokazov, ko zdravnik na željo 
zavarovanca ni hotel izdati napotnice niti za zdravljenje v ustanovi iste regije 
in to iz čisto osebnih razlogov. Zavarovanec je moral na zdravljenje tja, kot je 
zahteval zdravnik. Ta skuša svoje dejanje navzven seveda spretno obleči v 
strokovni plašč. Imam veliko dokazov, ko se bolniku proti njegovii volji določi 
na napotnici ustanova, kamor mora na zdravljenje. Ti pacienti se potem s 
strahom obračajo na druge ustanove z vprašanji, če bi jih kljub temu sprejeli 
na zdravljenje, čeprav imajo v napotnici označen drug zavod ter kakšne posle^ 
dice bodo zaradi tega trpeli. Da bi še to migracijo preprečili, ponekod bolniku 
sploh ne dajo več napotnice v roko, ampak jo pošlje zdravstvena ustanova kar 
po pošti tja, kamor mora po njihovem mnenju bolnik na zdravljenje. Njemu 
le sporoče, da je bila napotnica zanj že poslana- na določen zavod. V samih 
zdravstvenih ustanovah ovira prosto izbiro zdravnika pogosto le pretirano, 
hierarhično samoljublje ali slaba organizacija dela ali oboje hkrati. 

Zelo mi je žal, da teh pojavov zdravniško društvo doslej še ni obravnavalo. 
Prepričan sem, da jih še bo, ker je to društvo prav v zadnjem času pokazalo 
precejšen posluh za zdravstvene, pa tudi za družbene probleme. To so pojavi, 
najmileje rečeno, nečastni za zdravstvene delavce. Ce pa bi bila večina sloven- 
skih zdravstvenih delavcev drugačnega mnenja — v kar ne verjamem — in bi 
odobravali takšne, po mojem globokem prepričanju, socialistični družbi škod- 
ljive pojave, potem bi bilo bolje, da ponovno uzakonimo privatno zdravniško 
prakso-, da bi lahko občan vsaj po tej poti legalno uveljavljal svoje želje in 
zahteve. 

Privatno ordinacijo smo ukinili, da bi preprečili špekulacije, izkoriščanje 
bolnika in nizko strokovnost. V zameno naj bi dali boljše kvalitetnejše zdrav- 
stvene usluge v dobro organizirani in medsebojni povezani mreži zdravstvenih 
institucij s sodobno opremo, ki jo posameznik ne bi mogel imeti. Vendar ali 
ni opisani teror, zastarela oprema po ustanovah, zlasti pa nerazumevanje za 
želje in zahteve zavarovancev večje zlo, kakor vsa možna špekulacija v privatni 
ordinaciji? Toliko glede same zdravstvene službe. 

Skupnosti .zdravstvenega zavarovanja skušajo zopet po svoje krojiti to 
pravico. Od tu izhajajo navodila zdravstveni službi, naj ljudi ne pošiljajo dru- 
gam, zaradi česar pride do takšnih deformacij, kot sem jih opisal. Verjetno pa 
nastopajo še v drugačnih oblikah, ki meni niso znane. Nadalje skupnosti spre- 
jemajo finančne predpise, ki onemogočajo zavarovancu realizacijo pravice do 
proste izbire zdravnika ali zdravstvenega zavoda. 2e nekaj časa se ponekod 
pojavlja tako imenovana cena sklada kot obračunska osnova za plačilo oskrb- 
nega dne v zavodu izven regije. Ni mi znano, na kak način se ta cena formira. 
Vsekakor je dosti nižja, tako da se za to ceno zavarovanec nikjer ne more 
hospitalizirati, ne da bi moral sam še dodatno precej globoko seči v žep. In 
vendar plačujejo isti zavodi precej višje cene — različno po oddelkih — za 
oskrbni dan v zdravstvenih ustanovah na svojem območju. Te iste skupnosti, 
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v svoji veliki skrbi za zavarovančev dinar, plačujejo brez prigovora bolniški 
stalež tuđi po mesec dni in več, dokler mora zavarovanec čakati za sprejem na 
zdravljenje v ustanovo lastne regije. V tem času mora zavarovanec trpeti svoje 
.težave,, če pa si sam išče pomoč drugod in bi to pomoč tudi dobil, mora še 
naprej precej dodatno plačevati. 

Takšna so dejstva in zahtevajo od nas brezkompromisno odločitev. Možni 
sta samo dve alternativi; ali smatramo prosto izbiro zdravnika in zdravstve- 
nega zavoda za pravico, ali za privilegij, domišljavost, nergaštvo, luksus itd. 
Ce se odločimo za prvo varianto potem mora biti ta pravica uzakonjena na 
tak 'način, da bo onemogočeno vsako popačenje zakona. Kdor bi pa še kljub 
temu to pravico odvzemal, mora biti kaznovan, saj bi se pregrešil zoper člo- 
vekove pravice. Če pa se odločimo za drugo varianto in smatramo prosto iz- 
biro za luksus, potem moramo uzakoniti, da v slovenski republiki proste izbire 
zdravnika ni. Zavarovanec se mora zdraviti samo znotraj svoje regije, samo pri 
zdravniku, ki ga določi komunalna skupnost, kdor pa si hoče privoščiti luksus 
in gre na zdravljenje izven regije, mora kriti del stroškov zdravljenja. 

Menim, da bi bila taka, čeprav težavna odločitev bolj poštena do naših 
občanov, kot da jih z lepimi besedami odvračamo od krute resnice. To so zelo 
neljubi pojavi v našem družbenem življenju in bi želel o njih informirati 
tudi republiški in organizacij sko-politični zbor. Hvaležen sem tistim pravnikom, 
ki skušajo takim pojavom narediti konec po ustavni poti. Hvaležen sem tistim 
novinarjem, ki skušajo buditi to krivico v zavest. Seveda slišim že vnaprej 
jezno nasprotovanje zagovornikov teh pojavov. V prvi vrsti bodo terjali od 
mene recept, kako naj potem uredijo svoje finančno poslovanje in kako naj 
uskladijo izdatke z dohodki. To je zelo preprosta stvar. Zavarovalna skupnost, 
ki ni sposobna zagotoviti zavarovalni osebi prosto izbiro zdravnika, tudi ni 
sposobna samostojnega obstoja. Menim, da je tak pogoj mnogo bolj življenjski 
kriterij, kot vsi ostali, ki smo jih sprejemali ter jih vsak po svoje prikrojevali 
in zagovarjali ob ustanavljanju zdravstvenih regij. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Če je kdo med vami ob mojih izvajanjih 
začutil bodico, ne jemljite tega osebno', ker ne gre za to. Nisem imenoval ne 
ljudi ne krajev, čeprav so v dokumentih znani, ker moj namen ni napadalen. 
Na pretresu je pomemben družben princip in ne obračun. V tem je bistvo. 
Osebno se zavzemam za tako družbeno ureditev, da bi živeli v čim večji 
medsebojni harmoniji, kot svobodni ustvarjalci. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Kdo še želi besedo? Besedo ima 
poslanec dr. Vojteh Pertot. 

Dr. Vojteh Pertot: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! 

Iz osnutka splošnega zakona o zdravstvenem zavarovanju in obveznih ob- 
likah zdravstvenega varstva prebivalstva, zlasti iz 14. člena, ki zagotavlja ob- 
vezne oblike zdravstvenega varstva, se zrcali celotna zdravstvena slika v naši 
federaciji. Zakon daje splošne smernice za saniranje največjih problemov v 
tej zdravstveni problematiki. Za našo republiko pa navedeni minimum ne za- 
došča. Druga točka določa, naj bi bilo odkrivanje, preprečevanje, zatiranje in 
zdravljenje tuberkuloze in veneričnih bolezni brezplačno1. Menim, da je tako 
določilo kar v redu, če upoštevamo, kakšen problem so bile te bolezni. Pred- 
vsem mislim na tuberkulozo, ki je bila še pred kratkim pomemben epidemio- 



45. seja 281 

loški in terapevtski problem in je bolnik s to boleznijo predstavljal vir infek- 
cije za svojo okolico. Vendar ta bolezen ni več množična bolezen. V na,ši repu- 
bliki pa so v porastu maligna obolenja. Kot veste, gremo pO' poti, da bo kmalu 
vsak peti prebivalec naše republike bolan za to boleznijo. Zato menim, da bi 
morali tudi tem obolenjem določiti ustrezno mesto v okviru obveznega mini- 
malnega zdravstvenega varstva. V naši republiki so danes maligna obolenja 
večji problem kot tuberkuloza, dočim je v drugih republikah, kot je znano, 
tuberkuloza še vedno pred malignimi obolenji. 

Dejstva so se spremenila in menim, da bi se s tem v zvezi morala spremeniti 
tudi zakonodaja. Celotno zdravljenje in odkrivanje malignih obolenj bi moralo 
biti za nezavarovane osebe brezplačno zato, da bi bilo dovolj intenzivno. S 
tem v zvezi bi se tudi omogočil študij vseh terapevtskih problemov takih bo- 
lezni. Zavarovanci, ki so v bolniškem staležu zaradi teh obolenj, naj bi pre- 
jemali denarno nadomestilo brez odtegljajev. Kot veste, nimamo nobenega spe- 
cifičnega sredstva za zdravljenje teh obolenj in je za zdravljenje izredno po- 
membno dviganje fizične kondicije obolelega, seveda pa bi vsak odtegljaj ne- 
gativno vplival na to. 

Enako kot maligna obolenja je v porastu tudi diabetes. Ali je to bolezen 
civilizacije ali bolezen starostnikov, tega danes povsem še ne vemo, mogoče 
je tudi večje število obolenj vezano na podaljšano življenjsko dobo. Gre za 
izrazito kronično bolezen, pri kateri je potrebna stalna laboratorijska kontrola 
in stalno jemanje medikamentov, sočasno pa dietno hranjenje, ki je zelo 
drago. Neustrezno in pomanjkljivo zdravljenje pa vodi do obolenja ožilja in 
drugih zapetljajev. Tudi diabetes je verjetno v naši republiki po socialnem 
pomenu že presegel tuberkulozo. Zato menim, da niti malignih obolenj niti 
diabetesa ne moremo odpraviti iz neko negotovo formulacijo, kot izhaja iz 
osnutka zakona in sicer: organizirano delo za zgodnje odkrivanje malignih obo- 
lenj in diabetesa ter njihovo zdravljenje zunaj bolnišnic. Menim, da je to pre- 
malo. Z zakonom bi morali zagotoviti sredstva za odkrivanje malignih obolenj 
in diabetesa. 

Zakon bi s tem pridobil na smotrnosti in bi odražal stanje v naši repu- 
bliki, kolikor seveda ne bo republiški zakon tega osnovnega varstva ustrezno 
razširil. Ta možnost bi morala biti v zveznem zakonu zagotovljena, česar ne 
najdem v tem osnutku. 

Kar zadeva 16. člen, ki govori o pravici zavarovane osebe do proste izbire 
zdravstvenega zavoda in zdravnika in o čemer je zelo obširno govoril moj 
predgovornik, bi omenil samo naslednje. Prav po letu 1962, odkar je v veljavi 
zakon, ki je tako pravico uzakonil, so bile postavljene bistvene ovire, ki jih 
pred tem zakonom ni bilo. V mislih pa nimam samo ovir med tako imenova- 
nimi regijami, ampak tudi med republikami. Republiške meje so se ostro začr- 
tale v že prej formirano zaledje različnih zdravstvenih centrov. V mislih imam 
koprske zdravstvene ustanove z njihovim naravnim zaledjem, ki je vedno 
obsegalo tudi občine Buje, Umag in Novigrad, ki se nahajajo v naši sosednji 
republiki. Prebivalci teh občin so se z veseljem posluževali naših zdravstvenih 
ustanov. Kasneje so bili v večini primerov proti svoji volji kanalizirani v od- 
daljenejše centre, naših pa se poslužujejo le v izrednih primerih. 

Želeti je, da bi nov zakon jasno določil, da imajo občani tudi v takem pri- 
meru pravico do proste izbire zdravstvene ustanove, kar jim je bilo doslej 
onemogočeno kljub njihovi želji, kljub zakonskemu določilu in baje tudi kljub 
ustavni pravici, ki jo obsega 6. člen ustave republike Hrvatske. 
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Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima poslanec dr. Stjepan 
Bunta. 

Dr. Stjepan Bunta: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice po- 
slanci! 

O materiji, o kateri danes ponovno razpravljamo, smo seveda na osnovi 
drugačnih materialov že precej govorili, saj razprave o zveznih tezah teko že 
malo manj kot dve leti. Poleg tega sem sodeloval v našem odboru, ki je pri- 
pravljal pripombe na predložen osnutek splošnega zakona; te pripombe v ce- 
loti podpiram. Kljub temu, da je bilo dosedaj izrečeno že veliko različnih 
mnenj o teh tezah in o predloženem osnutku, bi hotel izraziti neki pomislek, ki 
se nanaša na 6. poglavje zakona o izvajanju zdravstvenega zavarovanja, rekel 
bi tudi na organizacijo zdravstvenega varstva. To poglavje sicer ne more imeti 
takega naslova, vendar v bistvu obravnava to materijo. Gre namreč za re- 
šitev, ki je skozi te člene prejudicirana, oziroma se postavlja kot definitivno 
sprejeta, glede katere pa nisem prepričan, če se bo izvajala tako, kot je do- 
ločeno z zakonom. Menim, da mi o tej rešitvi nismo še dovolj spregovorili. 
Namreč skozi te člene zakona se postavlja zdravstvena služba, torej izvajalci 
zdravstvenega varstva — obveznih oblik zdravstvenega varstva in oblik, za 
katere se zavarovanec zavaruje — predvsem v potrošniške odnose. Res, da smo 
marsikdaj deklarirali, da je treba v odnose med zdravstvenim zavarovanjem in 
zdravstvom vnesti načela ekonomike. Toda kljub temu menim, da ni sprejemljiv 
ta odnos, ki ga tukaj zasledimo, mogoče ne tako jasno, ampak se ga da zaslediti. 
Gre za izrazito potrošniške odnose med zdravstvenim zavarovanjem in zdrav- 
stveno službo in se zdravstvena služba še vedno obravnava kot nek objekt, 
čeprav naj bo subjekt. To pomeni, da lahko zavarovancu s tem posredništvom 
kupimo toliko in toliko zdravstvenega varstva v taki in taki obliki, ki se nam 
bo zdela primerna oziroma za katero bomo imeli glede na dogovorjene 
cenike sredstva. V teh členih manjka nekaterih dostavkov, ali pa bi vsaj 
v obrazložitvi napisali, da bo tudi v prihodnje zdravstvena služba koordinirano 
vodena in da. izvaja zdravstveno varstvo in da ne prodaja uslug iz zdravstve- 
nega varstva tako kot izhaja iz omenjenih členov — kot da gre za obrtne 
ali druge uslužnostne delavnice, v katerih se lahko kupi to ali ono, odvisno 
pač od tega, kakšne pravice imam v okviru svojega zavarovanja zagotovljene 
v tem servisu oziroma v tej zdravstveni službi. V teh členih se nikjer ne 
omenja nekega koordinatorja, nekega telesa, ki bi organizirano planiralo zdrav- 
stveno varstvo. Tu in tam se sicer omenja v prvih členih, toda v členih, ki 
govorijo o izvajanju zavarovanja, se ne omenja niti zdravstveni center.'To 
pomeni, da smo ga praktično likvidirali. 

Čeprav gre za splošni zakon, ki nas v določenih stvareh obvezuje, pa nam 
daje velike možnosti, da v republiškem merilu urejamo te stvari na način, ki 
se nam bo zdel primeren. Menim, da predstavlja osnutek zakona velik korak 
naprej v primerjavi s tezami in bi morah biti na te stvari pozorni že sedaj ob 
sprejemanju splošnega zakona, še posebno pa ob pripravi republiškega zakona 
o zdravstvenem zavarovanju in zakonu o organizaciji zdravstvene službe in 
zdravstvenega varstva. Menim, pa naj še tako govorimo o vnašanju čistega 
računa in ekonomskega poslovanja v zdravstveno službo in zdravstvene za- 
vode, da je treba temeljito premisliti, ah gremo v socialistični družbi na te 
odnose, katere celo v nekaterih kapitalističnih državah, kjer jih sicer imajo, 
obsojajo kot nesprejemljive za človeka, ker človeka spreminjajo čedalje bolj 
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v potrošnika neke dobrine, ki jo on kupuje in si ne morejo privoščiti tega, 
s čimer smo se hvalili toliko časa, to je, da imamo organizirano zdravstveno 
varstvo s poudarkom na preventivo. Tega pa si ob taki poti najbrž v prihodnje 
ne bomo mogli obetati. 

Seji zbora ne prisostvujem kot predstavnik slovenskega zdravniškega dru- 
štva, ker pa je bilo to društvo že omenjeno v neki drugi zadevi, bi vas samo 
obvestil, da se društvo prek nekaterih svojih komisij intenzivno ukvarja prav 
z vprašanji teh odnosov v zdravstveni službi oziroma v zdravstvu, kot tudi z 
nekaterimi negativnimi pojavi, ki spremljajo to našo dosedanjo pot, z nekate- 
rimi pojavi, o katerih je zadnje dni pisal tudi naš tisk in ki na vsak način 
mečejo zelo slabo luč na zdravstvene delavce, posameznike. Društvo bo svoja 
stališča posredovalo tudi predstavniškim organom, ko bodo ta stališča izobli- 
kovana. Menim pa, in to je tudi zaključek dosedanjih razprav na zdravniškem 
društvu, da so mnoge teh deviadj, ki smo jim sedaj priča, pa celo dogodki, 
ki mečejo slabo luč na posamezne zdravstvene delavce, v resnici posledica tega, 
kar še naprej delamo, spreminjati zdravstvenega delavca, ki naj skrbi za zdrav- 
stveno varstvo v regiji, v uradnika, ki naj izvaja določene predpise zavarova- 
nja ali pa svojega kolektiva in šele nato lahko izvaja to, kar bi moral kot 
zdravstveni delavec po kodeksu zdravniške etike. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima 
tovariš poslanec Bojan Volk. 

Bojan Volk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Uvodoma bi želel poudariti, da sem z osnutkom splošnega zakona o zdrav- 

stvenem zavarovanju in zagotavljanju obveznih oblik zdravstvenega varstva 
prebivalstva relativno zadovoljen. Predvsem zaradi tega, ker menim, da nam 
ta splošni zakon na sedanji stopnji družbenega in ekonomskega razvoja, da je 
manevrski prostor za samoupravno urejanje teh vprašanj na vseh nivojih, se- 
veda če bo to smotrno in družbeno utemeljeno. Menim, da je tak koncept oce- 
njen tudi v skupnem poročilu delovne podskupine obeh zborov. Poročilo si 
sioer nekoliko nasprotuje, saj uvodoma ugotavlja, da so bila slovenska stališča, 
sprejeta 23. junija lansko leto, v glavnem upoštevana, pozneje pa ugotavlja, da 
niso bile upoštevane pripombe, ki jih je dala delovna skupina na širšem posvetu 
dne 14. januarja letos. Zdaj mi ni jasno, ali niso usklajena stališča naše skup- 
ščine s stališči delovne skupine, ali pa stališča delovne skupine niso usklajena 
s stališči zvezne skupščine. Menim, da gre le za nesporazum, kar zaključujem 
tudi iz konkretnih pripomb k posameznim členom. Sicer pa moram reči, da v 
celoti podpiram izhodišča, izražena v načelnih pripombah poročila. Menim le, 
da jih bo treba nekoliko drugače formulirati, oziroma nekatere celo opustiti, 
ko gre za dilemo, ali je splošni zakon po svoji vsebini splošni zakon ali vsebuje 
tudi norme temeljne zakonodaje. Menim, da se moramo vprašati, ali področje 
socialnega zavarovanja res lahko uredimo le s splošnim zakonom. Po 161. členu 
zvezne ustave je področje socialnega zavarovanja v zakonodajni pristojnosti fe- 
deracije, ki ga ureja s temeljno zakonodajo, področje zdravstvenega varstva pa 
lahko federacija ureja samo s splošnim zakonom, deloma tudi z drugimi akti 
resolucijami itd. V konkretnem primeru urejamo tvarino zdravstvenega zava- 
rovanja s splošnim zakonom, seveda pa imajo posamezsne določbe značaj te- 
meljne zakonodaje, saj so formirane tako, da se obvezno uporabljajo. Če smo 
se že odločili za to, da na ravni federacije določimo posamezne pravice zava- 
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rovanih oseb — menim, da smo se za to odločili — oziroma za obvezni minimum 
zdravstvenega varstva, potem moramo računati s tako ureditvijo. Zato bi mo- 
rali ocenjevati ali te norme v konteksu vseh odnosov, ki se postavljajo s tem 
zakonom, po svojem pomenu in teži dajejo možnost samoupravnim organom 
in družbenopolitičnim skupnostim, da realizirajo načela, ki smo jih določili 
z zakonom. Po moji oceni te določbe ne ogrožajo načela samoupravljanja in nje- 
gov nadaljnji razvoj na tem področju, pa tudi ne vloge in položaja družbeno- 
političnih skupnosti glede urejanja tipičnih potreb in konkretnih možnosti. Pri- 
pombe so siceir možne v tej smeri, da je mogoče najti gotovo ustreznejše for- 
mulacije. Lahko tudi opozorimo na potrebo, da se nomre, ki imajo značaj te- 
meljne zakonodaje, posebej označijo. Morda tudi zato, ker so nekatere zakonske 
določbe, kot to velja za 15. člen, za 18. do 22. člen itd. urejene z mednarodnimi 
konvencijami in jih je treba obvezno uporabljati, tudi če v samem zakonu niso 
navedene. 

Drugi kompleks vprašanj, ki se veže na prvo vprašanje, je položaj repu- 
blike in občin — glede urejanja specifičnih potreb in možnosti. Naša kritika 
osnutka splošnega zakona gre v tej smeri, naj se republika ne obvezuje k 
urejanju določenih vprašanj in naj se zato take določbe črtajo. Na drugi strani 
pa je v poročilu stališče, naj občina ne bi imela možnosti določanja obveznih 
oblik zdravstvenega varstva. Hkrati podskupina in oba odbora podpirajo re- 
šitev v zakonu, da občine s svojimi odloki predpisujejo širše pravice iz zdrav- 
stvenega varstva. Menim, da ta neskladnost v stališčih izvira v bistvu iz raz- 
lage 4. člena osnutka zakona, kjer je določeno, da lahko tudi občine določajo 
obseg zdravstvenega varstva. Po mojem je jasno, da ga ne morejo določiti na 
nižjem nivoju, kot ga določa zakon. Menim, da ne gre za diskrecijo občin ali 
bodo ah ne bodo zavarovale obveznih oblik zdravstvenega varstva, ki so že 
itak predpisane z zakonom — tako bi si lahko razlagal stališče v poročilu — pač 
pa zato, da lahko glede na konkretne prilike določijo višji nivo tega varstva 
oziroma druge obvezne oblike. Zato podpiram rešitev, ki je podana v splošnem 
zakonu, zlasti v 4., 37. in 38. členu. Kolikor menimo, da je 37. člen splošnega 
zakona neprecizen, bomo pač morali princip, izražen v drugem odstavku tega 
člena v republiškem zakonu konkretizirati in ga tudi jasneje precizirati. 

Kar zadeva sistem instrument pozavarovanja deloma soglašam s stališčem 
v poročilu. Podpiram namreč mnenje, da na ravni federacije pozavarovanje ni 
potrebno, ker primere pozavarovanja na ravni federacije, ki ima neko opra- 
vičilo, obravnava 3. odstavek 37. člena. Zlasti ne vidim potrebe, da na nivoju 
federacije obvezno zavarujemo rizike večjih elementarnih nesreč, kot so potresi, 
poplave in podobno. Jasno je, da elementarne nesreče povzročajo ogromno ma- 
terialno škodo vsej družbi in da ožje družbene skupnosti same ne morejo trpeti 
te škode. Vendar pa je pomembno, kakšna škoda pri tem nastaja, da bi ta 
rizik pozavarovali. Po mojem v teh primerih ne gre za bistveno povečane 
stroške v zvezi z izvajanjem zdravstvenega varstva, pač pa za materialno škodo, 
za ogromna sredstva, ki so potrebna, da se nadomestijo porušeni domovi, vzpo- 
stavijo normalni pogoji življenja in bivanja itd. To pa po mojem mnenju ne 
more biti rizik zdravstvenega varstva, temveč predvsem dolžnost vse druž- 
bene skupnosti. Bližnja zgodovina nam je to najbrž nedvomno potrdila. Pa 
tudi sicer teh rizikov, ki jih obravnava splošni zakon v 32. členu, ne poznamo 
v drugih sistemih socialnega zavarovanja. Druga pa je situacija, kadar gre za 
hujše rizike, ki utegnejo nastati v izvajanju zdravstvenega zavarovanja, pou- 
darjam, v izvajanju zdravstvenega zavarovanja. Pri tem moramo izhajati iz 



45. seja 285 

načela vzajemnosti in solidarnosti ter na ekonomski podlagi pozavarovati te ri- 
zike. Vprašanje pa je, na kateri ravni. Načelo vzajemnosti in solidarnosti se nam 
v socialnem zavarovanju kaže — tako je tudi opredeljeno v predloženem osnut- 
ku splošnega zakona — predvsem v obveznem zavarovanju, v združevanju zar 
varovancev in njihovih sredstev v samoupravne skupnosti, v obveznem pro- 
porcionalnem prispevku ob enakih pravicah in pod enakimi pogoji v isti skup- 
nosti, v zagotovitvi obveznih oblik zdravstvenega varstva za vse prebivalstvo, 
v zavarovanju delavcev za nesreče pri delu in poklicne bolezni in v pozavaro- 
vanju hujših rizikov. 

Ce upoštevamo listo rizikov, ki utegnejo v izvajanju zdravstvenega zava- 
rovanja nastati zaradi ekonomskih-demografskih in zdravstvenih pogojev, po- 
tem menim, da je nacionalni prostor tista rizična skupnost, v okviru katere 
bomo razvijali načelo vzajemnosti in solidarnosti. Ne glede na dilemo o eni 
ali več komunalnih skupnostih, — odločitev o tem bomo morali najbrž podre- 
diti konceptu ustavnega in pa družbeno-političnega sistema - pa funkcije po- 
zavarovalnega sklada ne moremo obravnavati na relaciji obvezno-prostovoljno. 
Ce sem za obvezno pozavarovanje ,na nivoju republike, s tem seveda še nisem 
za to, da dobi pozavarovalni sklad funkcijo avtomatičnega pokrivanja stroškov, 
ki nastajajo v zvezi z izvajanjem zdravstvenega zavarovanja v posameznih ko- 
munalnih skupnostih, če naj stališče o neposrednosti obveznega poza varovanj a 
na ravni republike, ki je nakazano v poročilu, pomeni neki privid glede števila 
komunalnih skupnosti v naši republiki, potem moram reči, da sem proti temu, 
da bi skozi mala vrata uvajali odločitve, ki jih nismo v zadostni meri proučili. 

Na koncu še nekaj besed glede same uveljavitve oziroma uporabe novega 
sistema zdravstvenega zavarovanja. Zakon predvideva, da bi se nov sistem 
pričel izvajati v vsej državi najkasneje z novim prihodnjim letom. Oba odbora 
in podskupina pa so mnenja — kar izhaja iz poročila, da se izvajanje prolon- 
gira eventualno še za eno leto. Strinjam se s tem mnenjem, kolikor pogoju- 
jemo izvajanje s sprejetjem splošnega zakona. Če pa bo splošni zakon sprejet 
v marcu ali aprilu letos, v tem primeru ni tehtnih razlogov za to, da odlašamo 
s sprejemom republiških predpisov in da si v nedogled jemljemo čas, da ure- 
dimo nekatera: vprašanja, ki bi jih po mojem mnenju — pa ne samo po mojem, 
temveč tudi po vašem mnenju — že morali imeti urejena. Na ureditev teh 
vprašanj je že opozoril tovariš Loštrk, ki ga sicer danes ni, da bi konkretiziral 
vprašanje, ki ga je zadnjič postavil. Vprašanja, ki bi jih morali urediti na 
nivoju republike — pa ne mislim samo na sekretariat ah pa na izvršni svet — 
so naslednja: kadrovski normativi za posamezne vrste zdravstvenih zavodov; 
predpisi o organizaciji bolnišnic na podlagi verifikacijskih normativov in na- 
menska razporeditev teh kapacitet, vloga in mesto participacije, za razširitev 
katere se sicer zavzemamo-, nismo pa proučili njenega vpliva; predpis o poseb- 
nih pogojih za oblikovanje in deliteV dohodka zdravstvenih zavodov, za katere 
smo pooblaščeni s temeljnim zakonom, predpis o kliničnem centru; stanje in 
problemi nadomestil do 30 dni; standarizacija opreme glede na razne vrste 
zdravstvenih zavodov oziroma njihovo tipizacijo ali pa tipe zavodov, kalkula- 
tivni normativi za določanje cen zdravstvenih storitev itd. 

Razumem, da neurejenost teh vprašanj resno ogroža prehod na nov sistem 
zdravstvenega zavarovanja. Toda praksa nam kaže, če za ureditev teh vprašanj 
določimo petletni rok, da bomo v letu 1975 ugotavljali skorajda isto kot danes 
— oziroma da ne bomo dosti dalje kot smo danes. Odlaganje uveljavitve novih 
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odnosov v zdravstvenem zavarovanju na konec prihodnjega leta lahko pomeni 
večkratno družbeno škodo in sicer zaradi tega: 

1. ker nas demobilizira za hitrejše urejevanje nerešenih vprašanj; 
2. ker nas je dosedanja praksa na tem področju, pod pritiskom nerešenih 

vprašanj financiranja, pripeljala na rob ustavnosti in pričenja diskriditirati 
odnose na relaciji zavarovanec, združeno delo asociacij zavarovancev in zdrav- 
stvena služba, o katerih je tudi predgovomik govoril; 

3. ker ni nobenih upravičenih razlogov za to, da še nadalje zanemarjamo 
vključitev socialnega zavarovanja kot celote v proces družbene in gospodarske 
reforme. V tem smislu nas zavezujejo kongresna stališča Zveze komunistov 
Slovenije in osnutki dokumentov 9. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije. 
In končno — roko na srce — ali se nismo na štirideseti seji našega zbora za- 
vezali, da bomo čimprej uveljavili nove odnose. Citiram sedmo točko stališč: 
»Nesprejemljivo je stališče zveznega predloga, na podlagi katerega naj bi se 
uveljavile predvidene spremembe v zdravstvenem zavarovanju šele z letom 
1970. Zato je treba še v letu 1968« itd. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima 
poslanec Dolfe Vojsk. 

Dolfe Vojsk: Moramo priznati, da pomeni ta osnutek zakona velik 
napredek v primerjavi s tistim, ki smo ga pred dvemi leti prvič dobili v raz- 
pravo in da ima veliko dobrih rešitev. Samo dve pripombi bi dal. 

1. V zvezi z rešitvijo, o kateri je že bilo govora in v razpravi podano, 
namreč že decidirano naštevamo skupne rizike, potem podpiram ta predlog, da 
bi morali biti vsi riziki, ki nastopajo zaradi različnih pogojev oziroma različnih 
zdravstvenih okoliščin v posameznih območjih Jugoslavije našteti oziroma de- 
finirani. 

2. Kar zadeva pričetek izvajanja izpopolnjenega sistema zdravstvenega za- 
varovanja — ali čimprej ali pa čez dve leti — bi opozoril, da vsi tisti, ki smo 
sodelovali pri razpravah o načrtovanju zdravstvenega varstva na določenem 
območju bodisi za eno leto ali pa daljše razdobje, smo ugotavljali, da osnovni 
problem ni rešen. Kaj je bil osnovni problem? Osnovni problem je bil ta, da 
smo se takoj začeli pogovarjati o financiranju izvajanja zdravstvenega varstva 
s predstavniki posameznih zdravstvenih institucij. To vprašanje v tem zakonu 
ponovno ni rešeno. Kot veste, imamo tudi po tem zakonu predvidenih več vrst 
zavarovalnih skupnosti in nobena zavarovalna skupnost — delavcev ali kmetov 
— ne bo zavarovala celotne populacije. Ni jasno kdo sprejema program zdrav- 
stvenega varstva za celotno populacijo na določenem območju. Zaradi tega bodo 
nastale določene težave v odnosih med skupnostmi zavarovanja in posameznimi 
izvajalci zdravstvenega varstva. Osnutek zakona sicer določa, da v končni fazi 
arbitraža razsoja o višini posameznih postavk, če lahko tako rečem, iz delov- 
nega programa posameznega izvajalca. Vendar je v praksi vedno bil ta pro- 
blem, da je arbitraža, majhno telo, hote ali nehote, s tem ko je tako ali drugače 
dokončno odločila, — pritožba ni bila dopustna — hkrati odločila tudi o po- 
litiki zdravstvenega varstva na določenem območju. Vedno je namreč šlo za 
sorazmerja med posameznimi zdravstvenimi institucijami, ki so imele tudi 
na določenem okolišu različne naloge, oziroma različno vlogo. Skratka v osnutku 
zakona ni določena institucija, ki bi določila politiko zdravstvenega varstva na 
določenem območju. Menim, da bi moral prav ta zakon to vprašanje rešiti. 
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Marsikdo bo relkel, to je več ali manj jasno. Posledica te jasnosti ali nejasnosti 
pa je bila ta, da družbeno-politične skupnosti o nekaterih rečeh razpravljajo 
in da imajo na tem področju nekatere pravice, po drugi strani pa tudi zavaro- 
valne skupnosti. Menim, da niso jasno razmejene funkcije posameznih orga- 
nizmov glede zdravstvenega varstva in da bi moralo v tem zakonu biti to pre^- 
cizneje določeno. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima poslanec dr. Dušan 
Mis. 

Dr. Dušan Mis: Spoštovano predsedstvo1, tovarišice in tovariši po- 
slanci! v 

Ne bi se spuščal v splošno oceno osnutka tega zakona. To so že dobro 
opravila skupščinska telesa, ki so sodelovala pri sestavi poročila, ki smo ga 
prejeli. Vendar bi rad dodal nekaj vsebinskih in morda formalističnih pripomb, 
k osnutku, pri tem pa se zavedam, da bom morda ponavljal to, kar je že bilo 
vsaj deloma rečeno oziroma, ker nisem pravnik, morda ne bom dovolj eksakten. 

Osnutek ima določene slabosti in pomanjkljivosti, oziroma neskladja, zato 
je očitno, da ga bo treba še »prečesati«. To je potrebno toliko bolj, ker so v 
njem določbe, ki imajo značaj temeljne zakonodaje. Tako ni mogoče trditi, 
da gre izključno za splošni zakon. V obrazložitvi je ta posebnost omenjena, ni 
pa natančneje razčlenjena. Kdor ni pravnik, težko zanesljivo izlušči določbe, 
ki imajo značaj temeljne zakonodaje, ki jih je treba upoštevati pri oblikovanju 
republiških zakonov oziroma samoupravnih aktov skupnosti zavarovancev. Iz 
tega izhaja, da uporablj-ena zakonodajna tehnika oziroma metodologija ni vselej 
najbolj posrečena. Vendar ta splošna ugotovitev ne jemlje osnutku njegove 
prave vrednosti. Ta je v tem, da odpravlja sedanjo kopico zakonov in predpisov 
za področje zdravstvenega zavarovanca, ki povzročajo dokaj zmede in imajo 
skoraj vsi elemente temeljne zakonodaje, celo v primerih, kjer ne bi bilo prav 
nobene potrebe in bi lahko prišlo do protiustavnosti. \ 

Osnutek opredeljuje pojem delavca, kmeta in osebe, ki opravlja samostojno 
dejavnost, — čeprav se takoj nato vidi, da je poglavitna kategorizacija na 
zavarovance in njihove družinske člane. Ne rešuje pa aktualnega vprašanja 
zdravstvenega zavarovanja rednih študentov, temveč jim samo zagotavlja 
zdravstveno varstvo, če gre za zavarovane osebe. Omenjeni so pod točko f) 
v 14. členu. Ta rešitev ni v skladu z zahtevami študentov in aktualnimi potre- 
bami današnjega časa. 

Zagotovitev dvostopnosti odločanja o pravicah zavarovanih oseb v okviru 
skupnosti zdravstvenega zavarovanja pomeni v bistvu ohranitev sedanjega pri- 
pravljalnega postopka. S tem, da ima zavarovana oseba pravico do tožbe pri 
sodišču splošne pristojnosti zoper dokončno odločbo, ki jo izda skupnost zdrav- 
stvenega zavarovanja, ini izključena uporaba upravnega postopka, kakor se 
zatrjuje v obrazložitvi. V resnici je upravni postopek izključen le v tem, da -ni 
upravnega spora. To pomeni, da bo zavarovana oseba še naprej odvisna od 
pripravljalnega postopka in od pritožbene poti v okviru skupnosti, da lahko 
sproži pravdo-. To ni kvalitetna izboljšava, posebno še, če bo na prvi stopnji 
odločala služba skupnosti. 

iOsnutek pušča tudi odprto vprašanje, kdo odloča o zavarovančevi pravici 
do nadomestila, ki ga plačuje delovna organizacija. Zakon bi moral tudi določiti, 
kako naj se zavarovanci izjavijo o predlogu statuta skupnosti ter kaj se zgodi 
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z njihovimi pripombami. Določil naj bi tudi, na kak način je treba zavarovane 
osebe seznaniti s statutom in splošnimi akti. Izkušnje kažejo, da deklarativnost 
zakona ne zagotavlja resnične obravnave in zanesljive obveščenosti. Pozava- 
rovanje je v osnutku še vedno močno poudarjeno in je v bistvu obvezno, celo 
na ravni federacije, — o čemer je bilo že dosti govora — in to kljub obvezni 
rezervi, ki jo določa 41. člen, ob soudeležbi družbeno-političnih skupnosti pri 
zagotavljanju sredstev za kritje stroškov zdravstvenega varstva, oziroma pri- 
spevku federacije za nezadostno razvita območja, ki ga določa 37. člen. Ti ele- 
menti bi morali poleg samoupravnega dogovora v okviru skupnosti najbrž vpli- 
vati tudi na sistem poza varovanj a. 

Osnutek, kot kaže, loči več instrumentov za razmerja na relaciji skupnost 
zdravstvenega zavarovanja in zdravstveni zavodi. V 43. členu namreč govori 
o sporazumno določenih dolgoročnih programih in načrtih o uresničevanju in. 
pospeševanju zdravstvenega varstva in skladnega razvoja zdravstvene službe. 
Hkrati določa, da ta skupni dogovor ali skupni program sprejmejo le skupnosti 
in zdravstveni zavodi, čeprav je v 8. členu na splošno navedena obveznost, da 
skupnosti sodelujejo tudi z družbenopolitičnimi skupnostmi. Menim,, da gre 
v tem primeru za izrazit primer družbenih dogovorov, katere bi morali po 
osnutku dokumentov za 9. kongres sklepati na vseh nivojih od komune do 
federacije. Zato podpiram ideje in stališča, ki sta jih jasno izrazila že poslanca 
dr. Bunta in Vojsk. 

V osnutku zakona tudi ni postavljena relacija nasproti družbenemu pla- 
niranju, na katerega se sedaj tako resno pripravljamo. Osnutek govori dalje 
o ceniku, ki ga sprejmejo zdravstveni zavodi posameznega območja. Menim, 
da gre za primer samouupravnega dogovarjanja med posameznimi zdravstve- 
nimi zavodi na določenem območju. Kakšno bo to območje, menim, da bo do- 
ločeno z republiško zakonodajo in da ni zadeva tega splošnega zakona. Nadalje 
govori osnutek o pogodbah na enakopravni podlagi, o pogodbeni opredelitvi 
načina in postopka za reševanje spornih vprašanj ter o reševanju spornih vpra- 
šanj v zvezi s ceno za zdravstvene storitve pred arbitražo. V teh določilih ni 
vselej subjekta in je zakon pomanjkljiv ali pa so celo očitna neskladja, ki bi 
jih bilo treba razrešiti s tem zakonom. Osnutek ne upošteva dosedanjih sploš- 
nih sporazumov — najbrž se ne zde več potrebni. Osnutek se tudi ne ozira na 
družbene dogovore po temeljnem zakonu o ugotavljanju in delitvi dohodka, 
temveč se zadržuje na posebnostih za zdravstvene zavode z gledišča cenika za 
posamezna območja in iz njega izpeljane cene za zdravstvene storitve. To je 
sicer možno, ker bo predpisal zakon, vprašanje pa je, ali bo smotrno in ali ne 
bo ostalo zgolj pri deklaraciji. Vloga arbitraže je omejena na sporna vprašanja 
v zvezi s ceno. Odločba arbitraže je dokončna in obvezna, vendar ni povsem 
zanesljivo, ali se skupnost in zdravstveni zavod ne moreta odločiti za drugačno 
pot pri reševanju spornih vprašanj? Zakon bi moral biti bolj jasen glede tega, 
ter določiti, ali ima v mislih obvezno arbitražo samo tedaj, ko še ni prišlo do 
pogodbe prav glede na nesoglasje v ceni za zdravstvene storitve. 

Pri odločanju o začetku izvajanja novega zakona bo odločilno zlasti to, 
kdaj bo splošni zakon sprejet in uveljavljen ter ah bo tedaj še vedno dovolj 
časa za republiške zakone, družbene dogovore, samoupravne dogovore in akte 
ter za številne prilagoditve, katere čakajo vse udeležence v tem procesu. To je 
dokaj zamotano delo, ki je v marsičem prav pomembno, če. že ne bistveno za 
bodoče delo. 
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Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeti še kdo razpravljati? Besedo ima 
poslanec Štefan Sreš. 

Štefan Sreš: Tovarišice in tovariši poslanci! 
-Menim, da je kljub vsemu ponovno treba poudariti zahtevo, naj bo zakon 

splošen in ne temeljni. Ne bi se popolnoma strinjal v tovarišem Volkom, ko 
pravi, da lahko kombiniramo. Navajam samo en primer. Ce pustimo določbe 
o družinskih članih take kot so, — so maksimalne — po katerih so zavarovani 
samo ožji družinski člani, to je otroci in pa zakonec, glede staršev pa ima 
samouprava samo pravico določiti pogoje, ob katerih so zavarovani, nimamo več 
v Sloveniji nobene možnosti, da bi zavarovali druge družinske člane kljub 
temu, da imamo danes zavarovane tudi brate, sestre, vnuke itd. Menim, da je 
zahteva komisije, naj bi bil zakon splošni zakon in da je treba omogočiti re- 
publikam, da sprejmejo konkretne rešitve skladno s svojimi specifičnostmi, ki 
jih imajo na tem področju, popolnoma upravičena. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo besedo? Besedo ima to- 
varišica Zora Tomič, članica izvršnega sveta. 

Zora Tomič: Tovariš predsednik, tovarišice poslanke in tovariši po- 
slanci. 

Menim, da lahko v imenu naše podskupine rečem, da so vse pripombe, ki 
so jih poslanci danes dali, izredno pomembne in upoštevanja vredne. Vendar 
dovolite, da vas opozorim na eno stvar, in sicer na naša že osvojena stališča, 
ki so bila sprejeta tudi v tem zboru in sicer na osnovno, to je, da želimo čimbolj 
splošen zakon — sklicujemo se na resolucijo o zakonodajni politiki federacije 
— torej tak zakon, ki nas ne bo oviral, da si izoblikujemo tak sistem, ki nam 
bo najbolj ustrezal. To se prav, da želimo čimbolj proste roke zato, da bomo 
oblikovali zakon skladno z našimi razmerami. Moram reči, da pa vrsta pred- 
logov in pripomb gre v smeri, da naj bi iz tega zakona v bistvu naredili te- 
meljni zakon, to je tisto, proti čemur že dve leti protestiramo kot republika. 
Vedeti moramo, kaj je splošni zakon in da si vse tisto, kar v tem zakonu ni 
prepovedano ali ni napisano, lahko uredimo tako, kot sami menimo, da je 
najbolj prav. Zato menim, da bo morala naša delovna podskupina vaše pri- 
pombe temeljito upoštevati pri pripravljanju republiškega predpisa, glede ka- 
terega ni treba, da smo tako skeptični, ko<t je bil poslanec dr. Mis. Delovna 
skupina namreč na teh stvareh dela, saj so oblikovane posebne ekspertske 
skupine. Tudi vaš zbor je potrdil program dela te skupine. Če vedno ne pri- 
hajamo s poročilom, da delamo, to ne pomeni, da ne delamo. 

Poudarjam, da tudi ta zakon ne bo vseh stvari urejal in, da bodo hkrati 
s tem dokumentom v federaciji sprejeti tudi drugi zakoni, zlasti splošni zakon 
o zdravstvenem varstvu in zdravstveni službi, ki bo lahko uredil številna vpra- 
šanja, ki so bila tudi danes omenjena. Kot sem že rekla, so priprave v republiki 
že tako daleč, da bo tudi ta zbor dobil prvo delovno zasnovo republiških pred- 
pisov, še preden bo potekel mandat tej skupščini. 

Predsednik dr. V i n k o Mozetič: Želi še kdo besedo? (Ne.) Če se nihče 
več ne javi k besedi, mi dovolite, da še sam spregovorim nekaj besed. 
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Ugotavljam, da je bilo v razpravi danih več predlogov, mnenj in stališč. 
Zato predlagam zboru, da se dogovorimo o načinu dokončne redakcije stališč, 
ki naj bi jih naš zbor poslal socialno-zdravstvenemu zboru zvezne skupščine. 

(Obveščam zbor, da sem poročilo skupne seje odborov in podskupine že 
posredoval predsedniku socialno-zdravstvenega zbora zvezne skupščine s pri- 
pombo, da jim stališča in predloge socialno-zdravstvenega zbora z današnje 
seje pošljemo naknadno1, kolikor bi prišlo do bistvenih sprememb oziroma do- 
polnitev. 

Predlagam zboru, da se odloči za način, kako bi opravičili dokončno redak- 
cijo stališč. Načinov je več: 

1. da se odbor sestane med odmorom in formulira stališča, ki jih potem 
zbor verificira; 

2. da zbor pooblasti odbor, da ta stališča kasneje formulira. 
Opozarjam zbor, da ne bo mogel verificirati teh stališč na prihodnji seji, 

ker je predvideno, da bo seja socialno-zdravstvenega zbora zvezne skupščine 
sredi marca. 

Predlagam torej, da zbor oziroma tudi odbor odloči o tem, kako naj opra- 
vimo dokončno redakcijo teh stališč. Hkrati bi tudi sam poudaril, naj bo naša 
splošna orientacija, naj bo zvezni zakon splošni zakon, ne pa temeljni zakon. 
Izvajanje tovarišice Tomičeve bi dopolnil s tem, kar mi je sama povedala, da 
so v zveznem pravnem svetu, kjer so o tem zakonu razpravljali, pravniki dali 
zelo veliko pripomb prav na posamezne člene, češ da so po svoji vsebini ele- 
ment temeljnega, ne pa splošnega zakona. Torej iz te plati bo pravna služba 
imela še veliko pripomb in spreminjevalnih predlogov. 

Vprašam zbor, ali naj se odbor sestane, da bi zbor po odmoru verificiral 
stališča odbora, ali pooblastim odbor, da kasneje formulira stališča? (Zbor po- 
oblasti odbor.) Prosim tovariša Benčino, ki je predsednik odbora republiškega 
zbora in tovarišico Tomičevo, predstavnico podskupine, da bi sodelovala pri for- 
muliranju stališč, ker je bilo prvo poročilo, kot veste, skupno poročilo vseh treh 
teles. Se strinjate s tem. (Poslanci se strinjajo.) Menim, da se strinjate s tem, 
da je osnova za stališča poročilo odbora, ki sem ga predsedniku zbora že po^- 
sredoval. Prosim zbor, da glasuje, ali je za tak predlog, kot sem ga podal, to 
se pravi, da je poročilo podlaga za končna stališča našega zbora, ki jih bomo 
poslali zveznemu socialno-varstvenemu zboru, odbor pa bo moral upoštevati 
tudi predloge in mnenja iz današnje diskusije. Kdor je za ta predlog, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sprejet. S tem zaključujem 3. točko dnevnega 
reda in odrejam polurni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.55 in se je nadaljevala ob 11.35.) 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Prehajamo na 4. točko dnev- 
nega reda, to je na predlog zakona o zdravstvenem varstvu študentov. 

Kot gradivo- za to točko dnevnega reda ste 23. 1. 1969 prejeli osnutek 
zakona o zdravstvenem varstvu študentov, s sklicem za to sejo pa ste prejeli 
predlog izvršnega sveta, da se predloženi zakon obravnava po skrajšanem po- 
stopku kot zakonski predlog, predlog predsedstva, da se zakonski osnutek 
obravnava kot zakonski predlog, ne glede na roke, poročilo odbora za zdrav- 
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stvo in zdravstveno zavarovanje ter poročilo zakonodajno-pravne komisije 
Skupščine SR Slovenije. 

V skladu s poslovnikom Skupščine SR Slovenije prosim poslance, da izja- 
vijo, ali se strinjajo, da se osnutek zakona obravnava po skrajšanem postopku 
kot zakonski predlog in ne glede sna roke. Kdor je za ta predlog, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet. 
Uvodno obrazložitev k predlogu zakona bo v imenu izvršnega sveta dala 

tovarišica Zora Tomič, član izvršnega sveta. 

Zora Tomič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Predlog zakona o zdravstvenem varstvu študentov, ki ga danes obravna- 

vate, je korak k izboljšanju socialnega in ekonomskega položaja študentov, 
tako zaradi števila upravičencev, ki jih bo zajel, kot zaradi pravic, ki jih daje. 
Predlog zakona predstavlja prvo fazo v urejanju zdravstvenega varstva štu- 
dentov. Delo na izdelavi zakona je teklo od septembra dalje. Vseskozi pa se 
je postavljala dilema, ali urediti zdravstveno zavarovanje študentov na osnovi 
statusa, — kar nam bi morala omogočiti federacija z dopolnitvijo oziroma 
spremembo 27. člena temeljnega zakona o zdravstvenem zavarovanju, ker pa 
je pred federacijo sprejetje novega sistema zdravstvenega zavarovanja in uza- 
konitev nekaterih obveznih oblik zdravstvenega varstva prebivalstva, nismo 
mogli pričakovati, da bo federacija zakon spremenila — ali takojšnje sprejetje 
republiškega zakona o zdravstvenem varstvu študentov, s katerim bo nezava- 
rovanim in le delno zavarovanim študentom ter njihovim družinskim članom 
zagotovljeno varstvo na ravni zavarovanih oseb delavskega zavarovanja. V 
bistvu je bila navidezna dilema, ali naj imajo študentje pravice iz naslova 
statusa študenta-zavarovanca, ali zagotoviti zdravstveno varstvo študentom in 
njihovim družinskim članom zaradi tega, ker so študentje. Torej ni šlo za 
dilemo vse ali nič. Tudi formalno priznanje statusa študenta kot zavarovanca 
ne pomeni glede na obseg zdravstvenega varstva prav ničesar. Tak status smo 
dejansko s tem zakonom priznali in tega so se v polni meri zavedali tudi štu- 
dentje, ki so imeli do predloga zakona, kot je pred nami, sprva negativno 
stališče in so ga odklanjali tudi kot prvo fazo o urejanju teh vprašanj. Sele 
v mesecu decembru so na študentskem zboru svoje stališče spremenili v toliko, 
da so ga sprejeli kot začasno rešitev, da je pa treba v bodoče v novem sistemu 
zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenega varstva urediti njihovo zdrav- 
stven« varstvo na osnovi statusa študenta. Delovna skupina za proučitev sistema 
zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenega varstva proučuje možnosti za ures- 
ničitev te njihove zahteve tako glede obsega zdravstvenega varstva, virov in 
načina financiranja in samouprave. S predloženim zakonom ustvarja republika 
pravno osnovo za zdravstveno varstvo študentov in njihovih družinskih članov, 
— zakoncev in otrok, — ki niso zavarovani, ali pa so zavarovani za manjši obseg 
zdravstvenega varstva, kot ga imajo zavarovane osebe delavskega zavarovanja. 

Tako smo prvotno predvidevali — podatke nam je dala univerza v Ljubljani 
— da bo na tej osnovi imelo pravico do zdravstvenega varstva okoli« 1822 
nezavarovanih študentov in okoli 937 študentov, otrok kmečkih zavarovancev, 
kar pomeni okrog 18®/o študentov v Ljubljani in v Piranu ter 8 "/o študentov 
v Mariboru — o njihovih družinskih članih žal, ni bilo podatkov in da bi 
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potrebovali 222 227 N dinarjev. Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno 
varstvo ter republiški zavod za socialno zavarovanje sta nas že takrat opozorila, 
da je ocena univerze o številu študentov — upravičencev preskromna in da 
bomo potrebovali okrog 897 000 dinarjiev. Ker gre za precejšnjo razliko v oceni 
o potrebnih sredstvih, ki niso predvidena niti v republiškem proračunu, niti pri 
republiški izobraževalni, skupnosti, smo ponovno zaprosili univerzo v Ljubljani 
in združenje visokošolskih zavodov v Mariboru, da popišejo bodoče upravičence. 
Čeprav je bil popis zaključen šele 25. februarja, nas že preliminirane številke 
opozarjajo, da je na visokošolskih zavodih v Ljubljani 18 l0/o ali 2205 študentov 
brez zdravstvenega zavarovanja in 11,5 ®/o ali 1339 študentov v zdravstvenem 
zavarovanju kmetov. Na visokošolskih zavodih v Mariboru je 6,5 "Vo ali 167 
študentov brez zdravstvenega zavarovanja in kar 12®/o ali 307 študentov v 
zdravstvenem zavarovanju kmetov. Tem številkam moramo dodati še 336 ne- 
zavarovanih in 130 v kmetijsko zavarovanje vključenih družinskih članov. Po- 
datkov o nezavarovanih družinskih članih študentov — zavarovanih oseb, de- 
lavskega zavarovanja pa dejansko nimamo. To pomeni, da moramo povečati 
prvotno številko 2759 kar na 4544, kar pa ne pomeni, da je tudi ta številka 
dokončna. Ta številka nam pove dvoje: 1. da gre za sorazmerno veliko skupino, 
ki ni imela polnega zdravstvenega varstva in je bila prav gotovo v tem pogledu 
ogrožena; 2. da.bo za te namene potrebno dati več denarja,' čeprav je študentska 
populacija razmeroma zdrava in potrebuje manj kurative in več preventivnega 
zdravstvenega varstva. Zaradi tega lahko računamo z manjšimi poprečnimi 
letnimi izdatki za zdravstveno varstvo, kot jih ima delavsko zavarovanje. 
Univerza predlaga, naj računamo le 80 °/o tega poprečja, torej le 1 130 000 dinar- 
jev. Študentje bodo še vnaprej prispevali določen delež, ta delež je bil v pre- 
teklem letu le 55 000 dinarjev. 

V zakonu smo zapisali, da stroške zdravstvenega varstva v obsegu, ki ga 
predpisuje ta zakon, krije republiška izobraževalna skupnost, ki sklene o tem 
pogodbo s skladom za zdravstveno varstvo študentov. Kot sem že omenila, 
letos s tem izdatkom niti republika, še manj pa republiška izobraževalna skup- 
nost ni računala, zato ji bo potrebno v ta namen dodatno zagotoviti sredstva. 
Povedala sem tudi, da gre za petkrat večjo vsoto, kot je prvotno računala uni- 
verza. Pravzaprav bo morala republiška izobraževalna skupnost akontirati in 
šele letni obračun s skladom zdravstvenega zavarovanja študentov nam bo dal 
povsem jasno sliko o tem, koliko nas dejansko stane kurativno zdravstveno 
varstvo te kategorije upravičencev. 

Pomembno vlogo pri zagotavljanju zdravstvenega varstva po tem zakonu 
bo imel sklad za zdravstveno varstvo študentov, ki bo postal samostojna pravna 
oseba. Z njim bo opravljal poseben 17-članski upravni odbor, ki ga bodo 
sestavljali predstavniki visokošolskih zavodov in združenj študentskih orga- 
nizacij in drugi. Sklepal bo pogodbe z zdravstvenimi zavodi, zlasti za preven- 
tivno zdravstveno varstvo. Študentje bodo po tem zakonu uveljavljali zdrav- 
stveno varstvo z zdravstveno izkaznico, sicer pa se bodo smiselno uporabljale 
določbe predpisov delavskega zavarovanja in zakona o splošnem upravnem 
postopku. Nadalje jie še določilo, da sta univerza v Ljubljani in združenje viso- 
košolskih zavodov v Mariboru dolžna izpeljati postopek za ustanovitev sklada. 
Moram reči, da so v teku že vse priprave, tako da bi lahko začeli zakon v pred- 
pisanem roku tudi uporabljati. Izvršni svet je sprejel pripombe in amandmaje 
odbora za zdravstvo in socialno politiko republiškega zbora, odbora za zdravstvo 
in zdravstveno zavarovanje socialno-zdravstvenega zbora in zakonodajno-prav- 
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ne komisije ter tovariša Jožeta Packa tako kot so bili sprejeti na seji republi- 
škega zbora, ker ne spreminjajo vsebine!, temveč ji dajejo le večjo jasnost. 

V imenu izvršnega sveta predlagam, da zakonski predlog sprejmete. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Odbor za zdravstvo in zdravstveno 
zavarovanje je na današnji seji obravnaval amandma, ki ga je na seji republi- 
škega zbora dal poslanec Jože Pacek. 

Prosim poročevalca odbora, da seznani zbor s stališči odbora do tega 
amandmaja. Besedo ima poslanec dr. Albin Pečavar. 

Dr. Albin Pečavar: Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje 
je na svo>ji seji dne 27. februarja 1969 obravnaval amandma poslanca repu- 
bliškega zbora Jožeta Packa k osnutku zakona. Ta amandma je sprejel repu- 
bliški zbor na seji dne 17. in 18. t. m. Amandma poslanca Jožeta Packa k 7. a 
členu se glasi: V 7. a členu naj se doda nov drugi odstavek, ki naj se glasi: 
»Univerzitetni svet in svet združenja mariborskih visokošolskih zavodov spo- 
razumno določita število predstavnikov posameznih organizacij iz drugega 
odstavka 5. a člena v začasnem upravnem odboru sklada. Začasni upravni 
odbor sprejme statut, na podlagi katerega se imenuje in konstituira upravni 
odbor sklada.« 

Odbor se je strinjal z navedenim amandmajem poslanca Jožeta Packa in 
predlaga zboru, da ga sprejme. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Preden preidemo k razpravi, bi 
zbor opozoril, da je odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje v prilogi 
svojega pismenega poročila dal prečiščeno besedilo predloga zakona, ki zajema 
vse v tem poročilu navedene amandmaje'. V tem prečiščenem besedilu pa še 
ni zajet amandma, o katerem je poročevalec odbora pravkar poročal. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če se nihče ne javi k raz- 
pravi, zaključujem razpravo. 

V skladu s poslovnikom mora zbor najprej glasovati o predloženih amand- 
majih. Da bi skrajšali in racionalizirali postopek, predlagam, da glasujemo 
skupno o vseh amandmajih. Se strinjate s tem predlogom? (Poslanci se stri- 
njajo.) Ker ni ugovora, dajem na glasovanje amandmaje, ki sta jih v svojih 
poročilih navedla odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje ter zakon o- 
dajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije. Amandmaji teh teles so med- 
sebojno usklajeni. Kdor je za te amandmaje, naj prosim dvigne roko>. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji sprejeti. Posebej dajem na glasovanje 
amandma, ki ga je sprejel republiški zbor in s katerim se odbor za zdravstvo 
in zdravstveno zavarovanje strinja. Besedilo tega amandmaja, ki ste ga danes 
prejeli, se glasi: V 7. a členu naj se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Univerzitetni svet in svet združenja mariborskih visokošolskih zavodov spo- 
razumno določita število predstavnikov posameznih organizacij iz drugega od- 
stavka 5. a člena v začasnem upravnem odboru sklada. Začasni upravni odbor 
sprejme statut, na podlagi katerega se imenuje in konstituira upravni odbor 
sklada.« 

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

Ugotavljam, da je tudi ta amandma ssprejet. 
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Prehajamo na glasovanje o celotnem predlogu zakona. Kdor je za predlog 
zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) / 

Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet. Obveščam zbor, da je republiški 
zbor sprejel predlog zakona v enakem besedilu. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na socialno-var- 
stveno dejavnost v SR Sloveniji. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste 23. 1. 1969 prejeli informacijo 
republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo o socialno-varstveni 
dejavnosti, s sklicem za to sejo pa ste prejeli poročilo odbora za socialno 
varstvo. . 

Ali želi predstavnik republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno 
varstvo predloženo infomacijo še ustno obrazložiti? (Da.) Besedo ima tovari- 
šica Majda Gaspari, republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo. 

Majda Gaspari: Tovariši in tovarišioe poslanci. Informacija o social- 
no-varstveni dejavnosti, o kateri danes razpravljate, je bila pripravljena z na- 
menom, da v njej odgovorimo na vprašanje, ali obstoja sistem socialnega var- 
stva ali ga moramo šele zasnovati. 

Pri koncipiranju informacije smo izhajali iz resolucije o nalogah komune 
na področju socialnega varstva, ki jo je leta 1961 sprejela republiška skupščina. 

V tem skupščinskem dokumentu je opredeljeno socialno varstvo kot druž- 
bena dejavnost, ki ima namen odstraniti ali preprečiti motnje, ki utegnejo 
nastati ali so že nastale v življenju posameznika, družine ali skupine prebival- 
stva. S o ci alno-varstvena dejavnost je integralni del socialne varnosti, ki jo poj- 
mujemo kot celotni sistem ukrepov, od uresničevanja pravice do dela, iz katere 
izvira položaj človeka v družbi ter pomeni osnovo za ustvarjanje materialnih 
razmer za življenje posameznika in družbene skupnosti, pa do šolanja, zdrav- 
stvenega in otroškega varstva, varnosti v primeru bolezni, invalidnosti in sta- 
rosti, ki si ga delovni ljudje oblikujejo in uresničujejo upoštevajoč pri tem ele- 
mente vzajemnosti in solidarnosti. V tem okviru je socialno varstvo osredoto- 
čeno predvsem na skrb za človeka, ko še ne more ah ne more več skrbeti zase 
in varovati svoje pravice. Glede na to je njegovo razvitost mogoče realno oceniti 
le, če jo opazujemo iz vidika doseženih uspehov v utrjevanju posameznih siste- 
mov socialne varnosti, zlasti zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja ter 
otroškega varstva, ker razvitost teh sistemov zmanjšuje oziroma preprečuje 
nastajanje takih življenjskih situacij posameznikov in družin, ki terjajo posebne 
socialno-varstvene posege. Zato mi dovolite, da najprej navedem nekaj najbolj 
vidnih uspehov v utrjevanju sistema socialne varnosti za obdobje od sprejema 
skupščinske resolucije o socialno-varstveni dejavnosti. 

V tem času se je število aktivnih zavarovancev povečalo za 98 000, upoko- 
jencev in invalidov pa za 60 000. V zdravstvenem zavarovanju delavcev uživa 
pravico iz tega naslova za četrt milijona več delavcev, kot leta 1960. Razvilo 
se je zdravstveno zavarovanje kmečkega prebivalstva, ki zajema skoraj 340 000 
prebivalcev. S posebnim zakonom je bilo zdravstveno varstvo zagotvoljeno tudi 
tistim osebam, ki ne pripadajo nobenemu od obeh zavarovanj in same ne 
morejo kriti teh stroškov. Izoblikovan je tudi sistem, ki zagotavlja ustrezne 
življenjske razmere udeležencem narodnoosvobodilne vojne. Na podlagi repu- 
bliških predpisov je 30 500 borcev uveljavilo dodatek za zaposlene borce, do- 
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datek pokojnini, popolno zdravstveno varstvo ali republiško priznavalnino'. V 
tem sklopu je izrednega pomena tudi nov sistem otroškega dodatka in otro- 
škega varstva. S sprejemom republiškega zakona je dana možnost, da se del 
v ta namen zbranih sredstev porabi za razširitev zmogljivosti otroškega varstva 
in za vzdrževanje njegove dejavnosti. Iz tega vira, ki bo letos dal že 3 in pol 
milijarde S dinarjev, bo mogoče omiliti socialne razlike med otroci, ki izivirajo 
iz položaja njihovih staršev in bolj učinkovito urejati socialne probleme otrok 
iz tistih družin, ki so se iz različnih razlogov znašli v posebno težavnem social- 
nem položaju. Republiška skupščina je sprejela še dva posebna predpisa, ki 
zagotavljata varstvo nekaterih kategorij žrtev vojne in materialno pomoč dru- 
žinam kadrovcev, ko so ti na odsluženju vojaškega roka. Kot vidimo, je sistem 
socialne varnosti že zelo razvejan in vključuje veliko število prebivalstva, 
zdravstveno varstvo pa dejansko že vso populacijo. V njegov sklop lahko uvr- 
stimo tudi tiste predpise, ki so sicer socialno varstvene narave in se z njimi 
trajno zagotavljajo osnove za življenje nekaterih skupin prebivalcev. 

Napore za razširitev sistema socialne varnosti je treba pozitivo oceniti. 
S tem, da si delovni ljudje sami, izhajajoč iz rezultatov dela in upoštevajoč 
načela solidarnosti, snujejo osnovo svoje varnosti za slučaj bolezni, invalidnosti 
in starosti, se v največji meri krepi njihovo dostojanstvo, saj so tako pravice 
iz teh naslovov povezane z njihovim naporom in deležem. Takšna prizadevanja 
pa bodo tudi v bodoče bistvena sestavina socialne politike in sistem socialne 
varnosti bo treba razširiti na še večji krog in na nove skupine prebivalcev. 
Pri tem mislim zlasti na pokojninsko varstvo kmetijskih proizvajalcev. Pod 
tem vplivom se je na socialno-varstvenem področju vedno bolj ožil in se bo 
še obseg problemov, ki so izvirali iz posledic prejšnje ureditve, vojn in vojnih 
vplivov ter nerazvitosti socialnega zavarovanja. Nastajali pa so in bodo novi 
problemi, ki jih prinašajo s seboj sodobni, v svojem bistvu pozitivni procesi 
kot so1: industrializacija, urbanizacija, krčenje družine in podobno. Ti procesi 
vplivajo na naloge socialno^varstvene dejavnosti, ki vedno bolj prerašča iz 
ozke skrbi za materialno nepreskrbljene skupine prebivalstva v preprečevanje 
in odpravljanje problemov, ki niso ali vsaj ne povsem materialnega značaja, 
temveč so posledice spremenjenih življenjskih in delovnih razmer. Obseg in 
pestrost teh problemov sega do prilagojevanja ljudi v novo življenjsko okolje 
do osamelih starih ljudi, težkih stanovanjskih vprašanj in neurejenega varstva 
otrok. Te problem pa je možno uspešno reševati le tam, kjer nastajajo, torej 
tam, kjer ljudje delajo in živijo in le, če so postali sestavni del aktivnosti vseh 
družbenih dejavnikov določenega območja. Iz te predpostavke izhaja tudi 
skupščinska resolucija, ki je opredelila občino z njenim celotnim samoupravnim 
mehanizmom kot temeljnega nosilca socialno-varstvene dejavnosti.4 Prav tu 
se lahko med ljudmi najbolj neposredno oblikujejo in izražajo odnosi solidar- 
nosti in bogatijo norme medsebojnega sožitja pomoči. 

Zato nas najbolj zanima, kako se je občina uveljavila v tej svoji funkciji. 
Iz dokumentacije, ki nam je bila na razpolago, smo lahko razbrali, da so se 
občine v vse večji meri angažirale, da bi se čimbolj uveljavil socialni vidik 
družbenega napredka. Njihovi družbeni plani so predvidevali urejanje stano- 
vanjskih vprašanj, izboljševanje materialne osnove zdravstvenega varstva, šo- 
lanja in otroškega varstva, ter ustanavljanje socialnih zavodov, torej tistih 
vprašanj, od katerih urejenosti so v mnogočem odvisni življenjski pogoji po- 
sameznika in družine. V ta namen so občinske skupščine izdelale tudi mnoge 
programe za reševanje posameznih vprašanj in na ta način spodbudile in po- 
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vezale v skupni akciji delovne organizacije, osnovne šole, krajevne skupnosti 
in druge dejavnike. V zadnjem času lahko opažamo večjo zavzetost delovnih 
organizacij za ureditev življenjskih razmer delavcev in njihovih družin. Znatno 
se je povečala tudi aktivnost osnovnih šol in varstveno^ vzgojnih ustanov v 
skrbi za zdrav razvoj otrok. Ta usmerjenost je vedno bolj prisotna tudi v 
samoupravnih dokumentih delovnih organizacij. Občinske skupščine pa so spre- 
jele tudi posebne samoupravne akte, s katerimi urejajo podeljevanje družbene 
denarne pomoči občanom, ki so zašli v težaven socialni položaj, pa si na 
drug način ne morejo preskrbeti sredstev za preživljanje. To obliko uživa 
okrog 12 000 občanov, med njimi je največ ostarelih ljudi s podeželja, ki ne 
morejo več obdelovati zemlje in skrbeti za svoje preživljanje. 

S temi samoupravnimi akti je izpolnjen in zaokrožen sistem, ki zagotavlja 
človeku varnost v okolju, kjer živi. Ce vsa ta dejstva upoštevamo, pridemo do 
zaključka, da je socialno-varstvena funkcija že vključena v aktivnost številnih 
samoupravnih dejavnikov in da je postala integralni del družbenoekonom- 
skega sistema. To pa še ne pomeni, da smo bili v preteklem obdobju dovolj 
uspešni pri reševanju nastajajočih socialnih problemov in da smo glede na naše 
materialne možnosti dosegli optimalne učinke. Nasprotno, še mnogo je proble- 
mov, ki smo jih sioer zaznali, vendar jih še ne rešujemo dovolj uspešno, neka- 
terim pa v naših prizadevanjih še nismo priznali pravega mesta. Zato se nam 
ob tem postavlja vprašanje, ali je hitrejše reševanje socialno-varstvenih pro- 
blemov iskati v drugačnem sistemu, v sistemu, ki bi težil k odrivanju samo- 
upravnega urejanja in k utrjevanju zakonodajne iniciative republike ali celo 
federacije. 

Menimo, da takšna usmeritev nikoli ne bi mogla nadomestiti kreativne 
moči celotnega samoupravnega mehanizma in bi bila tudi v nasprotju z ustavno 
koncepcijo položaja delovnega človeka in tudi občine. Zato se v prihodnje ne 
kaže — po našem mnenju — več izčrpavati v abstraktnih razpravah o tem, ali 
imamo ali nimamo sistema socialnega varstva. Praksa sama dokazuje njegov 
obstoj in tudi pravilnost njegove zasnove. Gre torej le za to, da ga ustvarjalno 
razsvijamo tnaprej in da čim hitreje odstranjujemo ovire, ki so na poti podružab- 
ljanju soeialino-varstvene funkcije. S tem v zvezi je zlasti potrebno omogočiti 
občini, da bo lahko samostojno oblikovala svojo materialno osnovo in iz do^ 
hodka, ki so ga ustvarili njeni občani in ob upoštevanju njihovih interesov 
hitreje in bolj uspešno zadovoljevali socialne potrebe svojih občanov in njihovih 
družin. To naj bi dosegla z ustreznim razporejanjem sredstev, s katerimi bi 
razpolagala in tudi z združevanjem sredstev občanov in delovnih organizacij 
za financiranje posameznih akcij iz tega kompleksa. 

Takšno angažiranje občinske skupščine in vseh samoupravnih organov na 
njenem območju pa bo močno odvisno od uspešnosti delovanja socialnih služb. 
Upravljalci hočejo biti prepričam v smiselnost delovanja in koristnost svojih 
odločitev. Do teh pa lahko pridejo samo na osnovi temeljitih analiz, predlogov 
in načrtov. Te naloge bodo socialne službe v občini lahko uspešno opravljale 
le, če jih bomo številčno in strokovno okrepili in jim zagotovili ustrezno ma- 
terialno osnovo za njihovo delovanje. V utrjevanju socialnih služb je sicer 
viden stalen napredek, zlasti kar zadeva strokovno usposobljenost njihovih 
delavcev, je pa še vedno prepočasen. Socialni delavci so danes z operativnimi 
nalogami tako preobremenjeni, da celo teh ne morejo opravljati v skladu 
s strokovnimi navodili, za pripravo analiz in programov pa skoraj nimajo 
potrebnega časa. To torej nujno terja ojačenje socialnih služb v večini občin 
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in močnejšo uveljavitev strokovnih timov pri proučevanju posameznih in kom- 
pleksnih socialnih problemov. 

Tako začrtana smer v utrjevanju sistema socialnega varstva nas navaja k 
zaključku, da ni utemeljenih razlogov za to, da bi republiški skupščini predlagali 
sprejem zakona o socialnem varstvu. Socialno—varstvena problematika se po^ 
javlja zelo specifično na posameznih območjih, pač glede na njihovo razvitost 
in sodalino-ekonomsko strukturo in vse njene pestrosti sploh ne bi mogli 
zajeti v enem samem zakonu. Zato je že dosedaj Skupščina SR Slovenije 
usmerjala razvoj socialnega varstva z resolucijo in priporočili ter sprejela več 
novih normativnih aktov, s katerimi je uredila posamezna vprašanja s tega 
kompleksa, pomembna za vso republiko. Menimo, naj bi se tudi v bodoče v tej 
smeri razvijala vloga republike na tem področju. Zato predlagamo: 

1. da se aktualizirata resolucija o nalogah na področju socialnega varstva 
in priporočilo o ustanavljanju centrov za socialno delo in združita v nov 
usmerjevalni dokument Skupščine SR Slovenije, s katerim bodo dane smernice 
za nadaljnji razvoj socialno-varstvene dejavnosti v naši republiki in utrjevanje 
njenega sistema; 

2. da Skupščina SR Slovenije sprejme program razvoja in ureditve tistih 
socialnih institucij, ki imajo pomen za vso republiko in zagotovi sredstva za 
njegovo realizacijo; 

3. da se novelira zakon o socialnih zavodih in s tem omogoči izpeljava 
verifikacije teh institucij ter izboljšanje materialne ofcnove za njihovo delovanje. 

Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo že dela na kon- 
kretizaciji navedenih predlogov in jih bo predložil skupščini v obravnavo, čim 
bodo pripravljeni. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli poročevalec odbora za socialno 
varstvo še ustno obrazložiti predloženo poročilo? (Ne želi.) Pričenjam razpravo. 
Kdo želi besedo? Besedo ima Zinka Jenko. 

Zinka Jenko: Tovariši in tovarišice poslanci. 
Iz materialov, ki so nam bili posredovani s področja socialno-varstvene 

dejavnosti, smo dobili samo okvirni pregled o tem, kako naša družba ureja 
probleme s tega področja, kakšni predpisi so bili sprejeti za urejanje posa- 
meznih vprašanj, koliko sredstev nameni družba za to dejavnost in kakšen 
je kadrovski sestav službe. Premalo pa je obdelano in prikazano dejansko' 
stanje na terenu, oziroma kaj vse se dogaja v praksi. Verjetno ni znano, s 
kakšnimi problemi se srečujejo službe pri delu, zaradi tega tudi prevladuje 
mnenje, naj se splošni zakon o socialnem varstvu ne sprejme. Za področje 
socialnega varstva je značilno, da stalno zaostaja za družbenoekonomskim 
razvojem. Za to je več vzrokov. Eden od pomembnih je ta, da ni izdelanih kon- 
cepcij o mestu in vlogi socialnega varstva. Zaradi tega se ne morem strinjati 
z ugotovitvijo, da v naši republiki vsaj zaenkrat ni potrebe po sprejemu sploš- 
nega zakona o socialnem varstvu. Vsiljuje se vpraašnje, ali področje socialnega 
varstva ni toliko družbeno pomembno in zato družbeno ni priznano? Kljub 
temu, da obstajajo na tem področju predpisi — resolucija o nalogah komune 
na področju socialnega varstva, priporočila o ustanavljanju centrov ter drugi 
zakonski predpisi in samoupravni akti, še vedno niso rešena številna vprašanja 
in sicer: enotnost načel, splošni principi dela, organizacija socialnih služb, finan- 
ciranje, status socialnih služb. Zaradi tega razni organi različno pojmujejo in 



298 Socialno-zdravstveni zbor 

upoštevajo te službe. Od same službe je torej odvisno, kako in na kakšen 
način bo reševala socialne probleme in je to potem samo dogovor z določenimi 
organi. V primeru pritožbe noben tak dogovor ne velja, ker ne temelji na 
predpisu in je brez pravne podlage. Menimo, da je preuranjeno reči, da 
zakona ni treba sprejeti. Treba bi bilo analizirati prakso, konzultirati službe 
na terenu, ki to problematiko najbolj občutijo in poznajo, sočasno pa tudi 
ugotoviti, kako se uveljavljajo zakoni v drugih republikah. Menda ima ljudska 
republika Srbija že tak zakon. 

Od vseh dosedaj obstoječih socialnih služb imajo še najbolj trdno podlago 
centri za socialno delo. Le-ti delajo na podlagi dosedaj izdanih predpisov s 
področja socialne varnosti. Socialne službe v gospodarskih organizacijah, v 
zdravstvu in v šolstvu, kolikor obstojajo, so prepuščene same sebi in delajo 
več ali manj uspešno, odvisno seveda od razumevanja vodstva in samoinicia- 
tive delavcev na tem področju. Za področje socialno-varstvene dejavnosti ne 
obstaja v republiki znanstveno-analitično usmerjevalni organ. Tak organ bi 
morali čimprej ustanoviti, če želimo, da se bo ta družbena dejavnost razvijala 
v skladu s splošnim družbenim razvojem. 

Imam še en predlog, ki je hkrati tudi predlog občinske skupščine Kranj. 
Sredstva, ki se zbirajo iz denarnih kazni od prekrškov zoper javni red in mir 
in se sedaj zbirajo v republiški proračun - prvotno so se zbirala v sklad za 
socialne zavode — naj bi se namensko zbirala za ustanovitev republiškega zavo- 
da za resocializacijo alkoholikov. Delavci v socialnih službah namreč čutimo ne- 
odložljivo potrebo po ustanovitvi takšnega republiškega zavoda. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo razpravljati? Besedo 
ima poslanka Brigita Mavser. 

Brigita Mavser: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Predložena informacija prikazuje soicalno-varstveno dejavnost v Sloveniji 

na splošno, ne omenja pa posebej delovanja socialnih služb v delovnih organi- 
zacijah in v družbenih dejavnostih. Zato bi želela povedati nekaj besed o 
socialnem delu v zdravstvu. 

V Uradnem listu LRS 24/60 je bilo v pravilniku o vrstah in nalogah zdrav- 
stvenih strokovnih enot v bolnicah določeno, da se mora organizirati v vseh 
bolnicah, ki imajo 250 postelj, socialna služba, lahko pa se organizira tudi v 
bolnicah, ki nimajo toliko postelj. Ista določila vsebuje tudi strokovno navodilo 
o organizaciji in delu socialne službe v zdravstvenih zavodih, ki ga je dal svet 
za zdravstvo v soglasju s svetom za socialno varstvo maja 1963. Ce hočemo 
bolnika popolnoma in vsestransko obdelati ter poiskati in poskušati odstraniti 
vse faktorje, ki so povzročili nastanek in razvoj bolezni, potem je nujno, da 
sodeluje v teamu, ki obravnava bolnika, tudi socialni delavec. Dobro vemo, 
da so vzroki za marsikatero kronično bolezen, kot na primer TBC in še druge, 
neurejene socialne in ekonomske razmere, v katerih bolnik živi. Zato bi bilo 
brezuspešno, če bi take bolnike zdravili samo z medicinske strani, ker bi bilo 
zdravljenje dolgotrajno in zato drago, na koncu pa neučinkovito. Socialni dela- 
vec bo kot zdravstveni sodelavec v tem primeru tisti, ki bo poskušal sanirati 
tako imenovano socialno plat bolezni oziroma problem signaliziral pristojnim 
službam na terenu, ki pa bodo do povratka bolnika uredile razmere. Ob spo- 
znanju, da je ta služba v zdravstvenih zavodih potrebna, so jo uvedle skoraj 
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vse specialne, klinične in splošne bolnice v Sloveniji. Toda na žalost je bila 
socialna služba ob reformi prva, ki so jo začeli ukinjati. Morda je bil ponekod 
temu vzrok tudi plačevanje socialnih storitev s strani komunalnih zavodov 
za socialno zavarovanje. Zdravstveni zavodi so namreč te storitve prikazovali 
posebej oziroma so zahtevali zanje posebno plačilo. Če je socialni delavec zdrav- 
stveni sodelavec oziroma če je socialna služba v bolnici servisna služba, ki dela 
za vse oddelke, zakaj potem zahteva po posebnem plačilu, saj tudi za druge 
zdravstvene sodelavce in servisne službe, kot so rentgenska in laboratorijska ne 
zaračunavajo storitev več posebej. Zakaj se ne bi stroški za storitve socialne 
službe vkalkulirali v oskrbni dan, dokler je ta še osnova za plačevanje zdrav- 
stvenih storitev. Ne morem se strinjati z dejstvom, da doslej ni nihče raziskoval 
vzrokov, zakaj so socialni delavci odhajali iz zdravstvenih zavodov ali pa so se 
prekvalificirali in zakaj so ravno to službo ali delo socialne službe začeli uki- 
njati, ko je z uspehi v svojem desetletnem delovanju vendar upravičila svoj 
obstoj. Menim, da republiškemu sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo, 
kot vrhovnemu nosilcu socialne politike v republiki, ne bi smelo biti vseeno, 
da se dejavnost, ki je komaj dobro zaživela, že ukinja. Predlagam, da se prouči 
in analizira obstoječe stanje socialne službe in socialnega delavca v zdravstvenih 
zavodih in da se na osnovi tega izdela program nadaljnjega dela in razvijanja 
te službe. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo razpravljati? Besedo 
ima poslanka Milka Pogačar. 

Milka Pogačar: Tovarišice in tovariši poslanci. V razpravi v zvezi 
s predloženo informacijo o socialno-varstveni dejavnosti bi se omejila le na 
dvoje vprašanj, medtem ko je tovarišica sekretar govorila o socialni varnosti 
nasploh. 

Prvič, na ugotovitev, da je temeljni nosilec socialnega varstva občina z 
vsemi svojimi samoupravnimi organizacijami oziroma z vsem svojim samo- 
upravnim mehanizmom, dalje na vprašanje ali imamo sistem socialnega varstva 
oziroma ali je treba sistem socialnega varstva šele izoblikovati. Lahko bi odgo- 
vorili, da imamo sistem socialnega varstva, da pa nimamo zagotovljenih primer- 
nih sredstev za utrditev in razvoj tega sistema. Menim, četudi je glavni nosilec 
dejavnosti socialnega varstva občina, se vseeno ne smemo do tega vprašanja 
brezbrižno obnašati v tem smislu, da bi prepuščali vse stvari občini kot taki 
s poudarkom na njeno sedanjo ekonomsko zmogljivost. Vemo, da je ekonomska 
zmogljivost naših občin zelo različna. Ce pogledamo statistične biltene, vidimo, 
da so proračunski dohodki na prebivalca po posameznih občinah zelo različni, 
imaš občutek, da postajajo v Sloveniji zelo neenaki. Ta neenakost se odraža 
tako na področju izobraževanja kot na področju socialnega varstva. Sistem 
zdravstvenega varstva sicer imamo, vendar to republiko ne odvezuje od' neka- 
terih stvari, to je predvsem od proučevanja primernosti dosedanjega sistema 
in osnov, na katerih je sistem dosedaj zgrajen, ter njene investicije glede 
potreb po korekturi ali po dopolnjevanju tega sistema. Zavzemam se za stališče, 
da je republika predvsem dolžna pri reševanju tega problema biti pozorna 
na naslednja vprašanja: da mora proučevati in dati odgovor na vprašanje 

ali so osnove, na katerih sistem bazira, primerne, in drugič, da da večji 
poudarek nadaljnjemu razvijanju sistema otroškega varstva tako z vsebinskega 



300 Socialno-zdravstveni zbor 

i 

kot materialnega vidika. Menim, da v okviru sistema otroškega varstva lahko 
rešujemo zelo veliko socialnih problemov predvsem v okviru družine. 

Nadalje je potrebno, da republika sprejme nekatere zakone za ureditev 
določenih vprašanj, kot na primer: habilitacija otrok iz kmečkih družin, — 
informacijo o tej problematiki pripravlja republiški sekretariat za zdravstvo 
in socialno varstvo — in poklicno usposabljanje duševno manj razvitih oseb. 
Zavzemam se tudi za ustanovitev sklada za socialne zavode. 

Na takšen način bi prispevali k izenačevanju življenjskih pogojev v posa- 
meznih krajih Slovenije, kar je danes razdeljeno na veliko občin, od katerih 
so nekatere ekonomsko zelo močne, druge pa šibke. Poglabljanja obstoječih 
nesorazmerij, tudi na področju socialnega varstva enako kot izobraževanja ne 
moremo več trpeti. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima poslanka Anica Okršlar. 

Anica Okršlar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Opozorila bi samo na nekaj stvari, o katerih sem razpravljala s pristojnimi 

organi na občini, ki delajo na področju socialnega varstva. Ne bi si upala trditi, 
da so to sprejeta stališča, ker je o tem razpravljal tudi pristojni svet, ki dela na 
tem področju. Gre le za mnenja. Mnenja so, da ni potreben poseben zakon, 
ker bi bil le-ta več ali manj zbir zakonov, ki že sedaj obstajajo za področje 
socialnega varstva, pač pa bi bilo treba določene predpise sproti dopolnjevati v 
skladu z našim družbenim razvojem. Delavci, ki delajo v službi socialnega var- 
stva, so zlasti poudarili, da je potrebno okrepiti službo socialnega varstva, zlasti 
v krajevnih skupnostih. Nadalje so poudarili potrebo po večji koordinaciji med 
vsemi dejavniki, ki delajo na področju te dejavnosti, to je med krajevnimi 
skupnostmi, delovnimi organizacijami, šolami, občinami itd., da se ne bi neka- 
tere stvari ponavljale, druge pa puščale ob strani. Odločno so proti sprejetju 
zveznega zakona, glede republiškega pa sem že povedala njihovo mnenje. Po- 
udarjam, da to ni stališče sveta. Se posebej so poudarili, da bi morali okrepiti 
materialno bazo teh temeljnih družbenih skupnosti. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima poslanec Slavko 
Osredikar. 

Slavko Osredkar: Predvsem bi rad poudaril eno izhodiščno pred- 
postavko in sicer da z vidika družbene pomembnosti ni razlike med zakonom in 
pa resolucijo. Po mojem mnenju gre samo za vprašanje, kaj je v dani situaciji 
za urejevanje določenega problema najbolj primerno, kar naj bi za gotovo 
pospešilo razvoj zadeve, katero hočemo urediti. Ce izhajam iz take predpostavke, 
je pripomba, ki jo je dala poslanka iz Kranja — ali področje socialnega varstva 
ni toliko pomembno oziroma vredno, da bi lahko to področje uredili z zakonom 
v Sloveniji — odveč. Ne gre namreč za vprašanje vrednosti oziroma pomemb- 
nosti določenega področja, ampak za vprašanje, kar je najbolj primerno, da bi 
na tem področju zagotovili nadaljnji razvoj oziroma hitrejše reševanje določenih 
vprašanj. V dosedanjih razpravah v zvezi s pripravo gradiva za današnjo sejo 
se je izoblikovalo stališče, da republiški zakon ni potreben, da pa je treba 
resolucijo, ki je bila dosedaj premalo upoštevana, aktualizirati. Menim, da ta 
resolucija zagotavlja, da se tudi na področju socialnega varstva lahko stvari 
hitreje urejajo seveda v mejah možnosti, ki so v posameznih občinah. Poudar- 
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jam, da je prav problematika na področju socialnega varstva po posameznih 
občinah zelo različna. Občine so reševale te probleme, seveda pa so pri reše- 
vanju morale upoštevati lastne razmere in težave. Menim, da ne gre za pod- 
cenjevanje tega problema, čeprav se morda tudi tukaj pojavlja vprašanje, ah se 
zavedamo problema socialnega varstva v vsej njegovi širini, ali ne. Moram po- 
udariti, ko sem sam sodeloval pri teh pripravah, sem šele prišel do spoznanja, 
kako kompleksna je problematika socialnega varstva, dosti kompleksnejša, kot 
pa se pojmuje v laičnem progu. Pod problemom socialnega varstva so včasih 
pojmovali ozek krog najbolj perečih problemov, v resnici pa to področje zajema 
širšo problematiko. 

Mnenja sem in bom vedno podpiral mnenje odborov, da zakon ne bi rešil 
problemov v republiki, ampak bi morda v nekaterih ozirih celo zavrl njihovo 
reševanje, vsaj v tistih občinah, ki so glede razvoja socialnega varstva dosegle 
nadpoprečno stopnjo razvoja. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo besedo? 
Morda bi bilo prav, če bi opozoril zbor na razprave, ki so bile prav v tem 

odboru, — ko je razpravljal o konceptu družbenega in regionalnega razvoja Slo- 
venije. Takrat je bilo poudarjeno, da v republiki potrebujemo institucijo, ki bi 
proučevala in spremljala problematiko socialnega varstva. Izrečeno mnenje pa 
je bilo tudi mnenje, da zaenkrat verjetno ni pogojev za ustanovitev samostoj- 
nega zavoda, zato naj bi se pri ekonomskem inštitutu formirala grupa strokov- 
njakov, ki bi proučevala ta vprašanja. Člani odbora so menih, — naj me prosim 
korigirajo, ker takrat nisem bil prisoten, na seji — da bi prav ta grupa, če bi 
bila pri tem inštitutu, zagarantirala integracijo tega sistema v naš družbeno- 
ekonomski sistem in da bi, če bi formirali samostojen zavod, obstajala nevar- 
nost, da ne bi prišlo do tesnejšega sodelovanja. Menim, da je koncept dolgo- 
ročnega ekonomskega razvoja tesno povezan s konceptom razvoja socialne 
politike. Naš družbenoekonomski razvoj spreminja razmere v naši družbi. S 
porastom življenjskega standarda se prav gotovo spreminja tudi problematika 
socialnega varstva. Od ozkega pojmovanja socialnega varstva, — ko smo samo 
v ekonomsko-socialnih problemih videli bistvo socialnega varstva, smo prišli 
do širše koncepcije socialnega varstva. Problemi materialne narave niso najbolj 
pomembni, saj imamo danes številne probleme v odnosih med delavcem in 
delovno organizacijo in druge probleme, ki jih pogojuje naš razvoj. Zato je 
dejansko vprašljivo, ali bi bilo možno urediti sistem socialnega varstva z zako- 
nom. Bojim se, da bi tak zakon v bistvu pomenil le kodifikacijo obstoječih pred- 
pisov, kot pa dejansko uzakonitev vsesplošno veljavnih in uporabnih načel. 
Bojim se tudi, da bi nekatera načela ostala le na papirju in jih v praksi ne bi 
mogli realizirati. 

V razpravi je bilo tudi omenjeno vprašanje ekonomske zmogljivosti občin. 
Res je, da imajo nekatere občine številne pereče probleme in da jih le s težavo 
rešujejo. Vendar menim, da je reševanje tega vprašanja tesno povezano s kon- 
ceptom republiškega proračuna in proračuna nasploh ter s konceptom vloge 
posameznih skladov. Naj še povem, da se sedaj nasploh zahteva ustanavljanje 
skladov in ne le za področje socialnega varstva. Zato bi se danes izredno težko 
opredelil za to, ali naj ustanovimo republiški sklad, če ne razčistimo vprašanje 
vloge proračunov in medsebojne povezanosti proračun—sklad. 

Ta problem se nam odpira tudi na drugih področjih. Tudi kultura in pro- 
sveta postavlja vprašanje ustanovitve sklada. Dobili smo predlog, da bi se usta- 
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novil republiški sklad za priznavalnine borcev itd. To se pravi, da obstajajo 
številna vprašanja, ki jih je treba predhodno razčistiti, da ne bi nastal problem 
financiranja sklada. 

Drugo pa je vprašanje delovanja takega sklada v okviru družbenega dogo- 
vora in samoupravnih dogovorov, ker sicer ne dosežemo soglasja. Znane so 
vam razprave o delitvi družbenega proizvoda, ki so tekle v gospodarskem in 
našem zboru in katerih posledice smo čutili na svoji koži. To vprašanje postaja 
izredno aktualno, če hočemo, da bodo vse družbene službe, socialno varstvo, 
zdravstveno varstvo itd. dejansko tudi del našega družbenoekonomskega 
sistema. 

Menil sem, da je prav, da odgovorim na vprašanje, kaj je z republiško 
institucijo, ki naj bi spremljala ta vprašanja. Odbor je o tem vprašanju že zavzel 
jasno stališče, ko je dal mnenje h konceptu dolgoročnega razvoja. Glede skladov 
pa sem povedal svoje osebno mnenje. Menim, da bi bila zahteva po ustanovitvi 
takega sklada vprašljiva, če ne bi prej rešili vseh teh vprašanj, ki se postav- 
ljajo. Mimogrede naj povem, da so skupščinska telesa že razpravljala o tem 
predlogu za ustanovitev republiškega sklada za socialne zavode; odbori repu- 
bliškega zbora so izrekli iste pomisleke in se niso izrekli za ustanovitev sklada. 

Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ce ne, bi prosil zbor, da se izjasni o tej dilemi, 
ki je bila danes postavljena. Menim, da je to bistveno vprašanje, če hočemo 
zavzeti enotno stališče glede nadaljnje orientacije vseh organizmov na pod- 
ročju socialnega varstva. 

Predlog imamo in zbor se je z njim strinjal, da zaenkrat ni potrebe po 
sprejetju zakona o socialnem varstvu in da aktualiziramo resolucijo iz leta 1961 
in priporočila za ustanovitev centrov za socialno delo. Iz teh dveh dokumentov 
naj bi aktualizirali vse tiste elemente, ki so danes še prisotni, jih dopolnili z 
novimi elementi in sprejeli v zboru le en akt, ki bi bil nadaljnja orientacija za 
naše delo. Na drugi strani ste pa slišali predlog, ki se zavzema za sprejem repu- 
bliškega zakona o socialnem varstvu. Menim, da se mora zbor o omenjenih pred- 
logih izjasniti, sicer ni jasna orientacija za nadaljnje delo. Dveh tako nasprotnih 
stališč ne moremo hkrati potrditi. Ne vem, ali je potrebno', da se še poročevalec 
odbora izjasni o tem. Tovariš Osredkar, ki je kot predsednik odbora, je povedal 
svoje mnenje, v samem poročilu pa so stališča jasno napisana. Zeli poročevalec 
odbora povedati mnenje? (Ne.) 

Ce nihče ne želi diskutirati, menim, da je prav, če dam na glasovanje pred- 
log ali smo za stališča, ki jih je sprejel odbor in za predloge sekretariata ali za 
predlog, da gre za zakonsko ureditev. Zato prosim poslance, 'ki podpirajo pred- 
loge sekretariata in stališča odbora, da dvignejo roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predloge sekretariata in stališča odbora. 
tMenim, da bo med konkretnimi nalogami za prihodnje predvsem priprava 

dokumenta, ki bi glede na sedanje družbenoekonomske pogoje konkretiziral 
naloge na področju socialnega varstva, upoštevajoč pri tem osnovna izhodišča 
resolucije o nalogah komune na področju socialnega varstva ter priporočilo za 
ustanavljanje centrov za socialno delo. Nadaljnja naloga bo sprejem novele 
zakona o socialnih zavodih, da bi lahko izvedli verifikacijo teh zavodov, uredili 
njihov' status, izpopolnili sistem upravljanja ter izboljšali materialno osnovo 
socialnih zavodov. 
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S tein menim, da smo to točko dnevnega reda zaključili in prehajamo na 
6. točko dnevnega reda, to je na temelje zakonodajne politike repu- 
blike. 

Dne 20. 1. 1969 ste prejeli gradiva, ki jih je predložila zakonodajnopravna 
komisija Skupščine SR Slovenije in sicer osnutek resolucije o temeljih zako- 
nodajne politike republike, teze za razpravo o zakonodajni politiki rep-ublike ter 
prikaz pravne ureditve na posameznih področjih republiške zakonodaje. S skli- 
cem za to sejo pa ste prejeli poročilo skupine poslancev našega zbora k osnutku 
resolucije o temeljih zakonodajne politike republike. 

Zeli predstavnik zakonodajno-pravne komisije ustno obrazložiti predložena 
gradiva? Besedo ima tovariš Jože Pacek. 

Jože Pacek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Mesto republiške zakonodaje v pravnem sistemu Jugoslavije je odraz sploš- 

nega položaja in splošnih funkcij, ki gredo republiki kot nacionalni državni 
in samoupravni skupnosti v okvir federativne skupnosti narodov in republik 
Jugoslavije. Republika je po ustavi državna socialistična demokratična skup- 
nost, torej država, temelječa na oblasti delovnega ljudstva in na samouprav- 
ljanju. 

Ustavna ureditev iz leta 1963 je bila temeljno izhodišče naše zakonodajne 
dejavnosti v preteklem obdobju. Po temeljnih ustavnih načelih se v federaciji 
kot zvezni državi uresničujejo suverene pravice delovnih ljudi in narodov 
Jugoslavij le takrat, kadar je to v skupnem interesu tako določeno z zvezno 
ustavo: V vseh drugih odnosih pa se suverene pravice delovnih ljudi in narodov 
Jugoslavije uresničujejo v republikah. Pri tem republika kot državna in samo- 
upravna skupnost lahko s svojo zakonodajo ureja vse družbene odnose, ki so 
skupnega pomena za politično, gospodarsko in kulturno življenje ter za družbeni 
razvoj v republiki, izvzemši tiste zadeve, ki so po zvezni ustavi pravica in 
dolžnost federacije ter zadeve, ki sodijo v samoupravno področje občin ter 
delovnih in drugih samoupravnih organizacij. 

Ker je republiška zakonodaja del enotnega pravnega sistema Jugoslavije, 
so njene splošne značilnosti praktično v veliki meri odvisne od strukture in kon- 
cepta zvezne zakonodaje. V dosedanji zakonodajni dejavnosti se je v številnih 
primerih izkazalo^, da temeljna ustavna načela v razmerjih med zvezno in repu- 
bliško zakonodajo v praksi niso bila dosledno uresničena. Analize o mestu 
zvezne in republiške zakonodaje v družbeni praksi so pokazale, da se zvezna 
zakonodaja v glavnem ni držala splošnih okvirov, ki so ji bili leta 1963 postav- 
ljena v zvezni ustavi in da je dejansko prišlo do številnih prekoračitev zakono- 
dajnih pristojnosti federacije in to na škodo republike. Praksa nekdanjega cen- 
tralističnega normiranja vseh družbenih odnosov je bila zelo trdovratna in se 
razmere tudi več let po uveljavitvi nove ustave niso 'bistveno spremenile. Repu- 
bliška zakonodaja je na ševilnih pomembnih področjih ostala okrnjena in 
utesnjena z nemalokrat neustreznimi zveznimi normami. Zvezna zakonodaja je 
često posegla celo tako daleč, da je neposredno urejala vprašanja, katerih reše- 
vanje bi sicer sodilo v pristojnost občine ali v samoupravno odločanje delovnih 
ali drugih samoupravnih organizacij. Na drugi strani pa so ostajale pravne 
praznine na pomembnih področjih in nekatera v resnici sistemska vprašanja 
niso bila pravno urejena ali pa so bila urejena pomanjkljivo. Poleg tega pa 
so se v našem samoupravnem sistemu opažale tudi notranje kontradikcije in 
nepopolnosti, ker se pravna ureditev ni ustrezno usklajevala z družbenim razvo*- 
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jem. Toda vsa ta vprašanja so vam najbrž še preveč znana iz vašega dela v 
skupščini. Navedene pomanjkljivosti pa niso značilnost le zvezne zakonodaje, 
temveč celotnega pravnega sistema, vključno z republiško zakonodajo. Tudi v 
republiški zakonodaji, čeprav je po obsegu znatno ožja od zvezne in prav zato 
ne predstavlja celovitega sistema, imamo ponekod še ostanek pretiranega 
normiranja, drugod pa pravne praznine in nejasnosti ter hkrati s tem tudi 
pravno nestabilnost. 

To stanje v našem celotnem pravnem sistemu je vzbudilo v gospodarskem 
in drugem družbenem življenju upravičene kritike in težnje po večji urejenosti, 
jasnosti in stabilnosti pravne ureditve. Družbena in gospodarska reforma je 
še bolj očitno opozorila na nekatere neskladnosti .med zakonodajo in novimi 
družbenimi potrebami. Tem prej, ker so bili z dosedanjim razvojem družbe- 
nega, ekonomskega in političnega sistema uresničeni nekateri nujni materialni 
in družbeni pogoji, ki omogočajo in terjajo globljo in popolnejšo uskladitev 
pravnega sistema z ustavnimi načeli. Preoblikovanje in notranja uskladitev 
pravnega sistema z načeli ustave sta tako postala nujna potreba naše družbe in 
bistven pogoj z nadaljnje uveljavljanje družbenih odnosov na samoupravnih 
temeljih. 

Ob čedalje očitnejši neustreznosti obstoječega pravnega sistema, zlasti pa 
ob analizah razmerij med zvezno in republiško zakonodajo, je bila v programski 
osnovi za delo skupščine socialistične republike Slovenije v novembru 1967. leta 
postavljena naloga, da je treba proučiti obstoječe zakonske predpise in jih pri- 
lagoditi sedanjim družbeno-političnim in ekonomskim odnosom, pri čemer se 
naj upošteva tudi potrebo po ustreznejši ureditvi odnosa med zvezno in repu- 
bliško zakonodajo. Poleg tega je bilo še poudarjeno, da je treba pravne predpise, 
ki se nanašajo na temeljne pravne institucije, obdelati neparcionalno, marveč 
v posameznih sistemskih celotah. 

Zakonodajno-pravna komisija naše skupščine je v uresničevanju te pro- 
gramske naloge neposredno sodelovala v pripravljanju gradiva, — ki ste ga 
prejeli — pri razčiščevanju posameznih vprašanj in oblikovanju stališč zlasti 
glede razmerij med zvezno in republiško zakonodajo. Tako je aktivno sprem- 
ljala priprave tez za obravnavo osnov zakonodajne politike federacije, ter 
sodelovala pri oblikovanju izhodišč resolucije o temeljih zakonodajne politike 
federacije, ki je bila sprejeta v juliju lanskega leta. V razmerju do republike je 
ta resolucija že osvojila načelo, da je treba doslednejše uveljavljati ustavna 
načela o normativnih funkcijah federacije in republik, da bi bil popolneje 
uresničen ustavni položaj in vloga republik na področju urejanja družbenih 
odnosov. Hkrati si je naša skupščina s svojimi predstavniki v zvezni ustavni 
komisiji — v povezanosti z ugotovitvami in stališči republiške komisije za 
ustavna vprašanja glede nujnih sprememb v zakonodajnih pristojnostih fede- 
racije — prizadevala za ustrezne spremembe v zvezni ustavi. Ti napori so bili 
usmerjeni predvsem v sistemske spremembe zakonodajnih instrumentov fede- 
racije, ki zadevajo vlogo republike na področju zvezne popolne zakonodaje, 
omejitev zvezne temeljne zakonodaje na osnovi družbenoekonomskega in poli- 
tičnega sistema, funkcije zvezne splošne zakonodaje in normativnega urejanja 
na področju financiranja družbeno-političnih skupnosti. Ta prizadevanja so bila 
uresničena s sprejetjem amandmajev k zvezni ustavi v decembru 1968. Z njimi 
spremenjene družbene in politične okoliščine ter načelne rešitve, ki neposredno 
spreminjajo vsebino in obseg zvezne normativne funkcije ter dosledneje uve- 
ljavljajo izvirne pravice republike na zakonodajnem področju, postavljajo 
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kot nujno družbeno nalogo uskladitev celotnega pravnega sistema z ustavo 
in z doseženo stopnjo družbenega in političnega razvoja. 

Pri nalogi — uskladiti pravni sistem — si je zvezna skupščina v resoluciji 
o temeljih zakonodajne politike federacije postavila načela za svojo bodočo 
zakonodajno dejavnost, tako da je federacija dolžna opraviti revizijo, raciona- 
lizacijo in kodifikacijo svoje zakonodaje. Vendar je v zadnjih ustavnih spre- 
membah še bolj jasno, da na področju zakonodaje in graditve pravnega sistema 
narašča vloga in odgovornost republik. Zato se naloge, ki jih zastavlja uresni- 
čevanje ustavnih načel na področju zakonodaje, lahko uresničijo le v skupnih 
prizadevanjih federacije in republik. To zahteva ustrezna prizadevanja repu- 
bliških skupščin, ki naj bi zagotovile, da bodo ta načela dosledno in popolno 
uveljavljena in da bodo hkrati postavljena načela za revizijo republiške zako- 
nodaje. V vseh republikah pripravljajo, tako kot pri nas, resolucije, ki določajo 
vsa glavna načela za njihovo zakonodajno politiko v prihodnosti, SR Srbija 
pa je tako resolucijo pred kratkim že sprejela. 

Z resolucijo o temeljih zakonodajne politike republike naj bi republiška 
določila cilje in temeljna načela za svojo nadaljnjo zakonodajno dejavnost. Se 
posebej pa je definiranje republiške zakonodajne politike potrebno, kot izho- 
dišče za izvajanje obsežne revizije republiške zakonodaje. Da bi lahko izobli- 
kovali cilje in načela, ki naj jih postavi resolucija, je zakon oda j no-pr a vna komi- 
sija predložila informativni prikaz pravne ureditve po posameznih področjih 
republiške zakonodaje ter teze za razpravo o zakonodajni politiki republike 
z osnutkom resolucije. Iz tega prikaza je moč razbrati tudi sicer znano dejstvo, 
da je na 'primer celotno področje socialnega zavarovanja urejeno s temeljnimi 
zakoni, ki pa so po svoji vsebini tako podrobni in izčrpni, da imajo dejansko 
značaj popolnih zakonov. Republika lahko na tem področju ureja posamezna 
vprašanja v okviru ozkih pooblastil iz zveznih zakonov. Ker so ta pooblastila 
zelo majhna in heterogena, imamo danes na tem področju več drobnih repu- 
bliških zakonov, ki imajo v bistvu značaj izvršilnih predpisov k zveznim zako- 
nom. Znano vam je, da se prav na tem področju pripravljajo temeljite spre- 
membe v razmejitvah pristojnosti med republiko in federacijo. 

i Vse gradivo, ki vam je bilo predloženo, je komisija pripravila v sodelovanju 
s pravnim svetom izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, sekretariatom izvrš- 
nega sveta za zakonodajo, pravno fakulteto v Ljubljani., visoko šolo za sociolo- 
gijo, politične vede in novinarstvo ter ustrezno službo v republiškem svetu 
Zveze sindikatov. Del gradiva, ki se nanaša na normativno funkcijo občine 
in njeno mesto v zakonodajni politiki, pa je bil pripravljen ob konzultaciji 
občinskih skupščin na področnih sestankih o tej problematiki in po anketi, v 
kateri je sodelovala večina občinskih skupščin. Tako pripravljeno gradivo z 
osnutkom resolucije je bilo hkrati s predložitvijo republiški skupščini poslano 
tudi vsem pravnim institucijam v republiki, tako na primer: ustavnemu sodi- 
šču, vrhovnemu sodišču, višjemu gospodarskemu sodišču, javnemu tožilstvu, 
pravobranilstvu, odvetniški zbornici, pravnemu svetu, pravni fakulteti, katerih 
večina je že posredovala svoje pripombe. Sočasno pa je bilo poslano tudi repu- 
bliškim vodstvom družbeno-političnih organizacij, republiški gospodarski zbor- 
nici, vsem republiškim samoupravnim interesnim skupnostim in občinskim 
skupščinam. Gradivo z osnutkom resolucije naj bi obravnavali vsi zbori skup- 
ščine SR Slovenije ter svoja stališča pripombe in mnenja posredovali zboroma, 
ki sta za sprejem resolucije pristojna, t. j. republiškemu in organizacijsko-poli- 
tičnemu zboru. Na ta način želimo doseči široko izmenjavo stališč, da bi reso- 
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lucija lahko čimbolj ustrezno odrazila hotenja vseh zainteresiranih družbenih 
faktorjev in jih hkrati tudi vključila v odgovorno delo na zakonodajnem pod- 
ročju. 

Ker je revizija republiške zakonodaje brez dvoma tesno povezana z revi- 
zijo zvezne zakonodaje oziroma je tudi močno odvisna od njenega obsega, bo 
morala revizija republiške zakonodaje potekati vzporedno z revizijo zakonodaje 
federacije. V aktivnem sodelovanju z zvezno skupščino in zveznimi organi si 
bo republiška skupščina morala na splošno in v konkretnih primerih še po- 
sebej prizadevati, da bo federacija dosledno uresničila načela ustave in reso- 
lucije o temeljih zakonodajne politike federacije glede zakonodaje. Razdelitev 
zakonodajnih pristojnosti glede urejanja posameznih vprašanj oziroma raz- 
merij je kljub sprejetim načelom v praksi še vedno zelo sporno zaradi različnega 
tolmačenja širših interesov in tega, kaj v konkretnih primerih predstavlja 
osnovo sistema in kaj ne. Ob tem je pomembna naloga pri reviziji republiške 
zakonodaje pravna ureditev tistih področjih, ki načelno sodijo v okvir ustavno 
opredeljenih pravic in dolžnosti republike, so pa danes še pretežno urejena z 
zvezno zakonodajo. Po drugi strani pa bo treba revidirati republiške zakone 
tudi glede določb, ki urejajo vprašanja, za katera ni mogoče trditi, da so sploš- 
nega pomena za republiko, posegajo pa na področje samoupravnih pravic občin 
ter delovnih in drugih samoupravnih organizacij. 

Temeljna usmeritev revizije zakonodaje naj bi bila potemtakem v tem, 
da bi na splošno zoževala področje normativne dejavnosti državnih organov 
in širila prostor za samostojno normativno dejavnost delovnih in drugih samo- 
upravnih organizacij. Kot smo pokazali v osnutku resolucije, morejo republi- 
ški zakoni in drugi pravni akti s svojo vsebino in samim obsegom podpirati 
nadaljnji razvoj samoupravljanja v občini ter zagotoviti pogoje, v katerih bodo 
lahko uresničene z ustavo določene pravice in dolžnosti občin. Vpliv občin na 
formiranje republiške zakonodaje, ki je sicer že v dosedanjem sodelovanju ob- 
čin vedno očitnejši, pa je treba še nadalje krepiti. Prav tako moramo z za- 
konodajno dejavnostjo dosledneje omogočiti delovnim in drugim samoupravnim 
organizacijam, da uresničijo svoje pravice in dolžnosti, katere po določbah 
ustave samostojno urejajo. Hkrati pa je treba krepiti pravno varnost občanov 
ter zagotoviti njihove samoupravne in druge ustavne pravice. Za delo, ki ga 
bo terjala revizija republiške zakonodaje in sodelovanje pri reviziji zvezne za- 
konodaje bo treba sprejeti določene organizacijske ukrepe. 

Menimo, da je treba ustanoviti komisije za revizijo zakonodaje po po- 
sameznih področjih. Te komisije naj bi pri izpolnjevanju svojih nalog tudi ne- 
posredno sodelovale z ustavnimi komisijami federacije. 

Glede formiranja komisij za revizijo republiške zakonodaje obstoja več 
možnosti. Menimo, da bi bilo treba izhajati iz načela, da je težišče zakonodaj- 
nega dela in tudi revizije zakonodaje v sami skupščini. Skupščinska telesa že po 
obstoječi strukturi in delitvi dela praktično pokrivajo vsa področja republiške 
zakonodaje in bi bilo najbolj racionalno, da se tudi delo na reviziji opre na že 
postavljene organizme in njihove redne funkcije. Zato bi bilo primerno spre- 
jeti stališče, da republiške revizijske komisije za posamezna področja ustanovijo 
pristojni odbori republiškega zbora skupaj z odbori ustreznih zborov delovnih 
skupnosti. Sestava komisij bi morala biti taka, da bi omogočala vsestransko 
poglobljeno in kvalitetno delo. Poleg poslancev naj bi komisije sestavljali tudi 
drugi pravni in ostali strokovnjaki na posameznih področjih. Komisije bi so- 
delovale tudi z občinami, z republiškimi upravnimi organi ter strokovnimi in 
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drugimi organizacijami. Delo teh komisij bi usklajevala zakonodajno-pravna 
komisija, pri čemer bi se povezovala predvsem s sekretariatom izvršnega sveta 
za zakonodajo, pravnim svetom ter drugimi pravnimi institucijami v republiki. 

Tovarišice in tovariši poslanci. Revizija republiške zakonodaje predstavlja 
dolgoročno nalogo, ki se bo nepretrgoma uresničevala več let in bo tem uspeš- 
nejša, kolikor bolj jasno bodo postavljeni cilji gospodarskega in družbenega 
razvoja v naši republiki. To delo pa ni le pravne narave, temveč je hkrati 
in predvsem . zelo pomembna politična naloga, ki bo terjala mnogo naporov 
vseh skupščinskih teles, izvršnega sveta in ostalih dejavnikov v zakonodajnem 
procesu. 

Na koncu prosim poslance tega zbora, da temeljito in vsestransko obrav- 
navajo ter ocenijo gradivo, ki ga je predložila naša komisija ter dajo o njem 
svoja mnenja, pripombe in predloge, da bo končno besedilo resolucije čim 
bolj ustrezalo našim skupnim hotenjem in zastavljenemu cilju, to je sistematični 
urejenosti, notranji skladnosti, ustreznosti in stabilnosti našega pravnega si- 
stema. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Preden preidemo k razpravi, naj 
opozorim, da mora naš zbor, kot je že tovariš Pacek omenil, zavzeti mnenje 
k osnutku resolucije in ga posredovati zakonodajno-pravni komisiji, ki bo 
pristojnim skupščinskim zborom podala predlog resolucije. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo. (Nihče.) Ker se nihče ne javi k 
besedi zaključujem razpravo. Predlagam, da zbor sprejme naslednje mnenje: 

Mnenje k osnutku resolucije o temeljih zakonodajne politike republike. 
Socialno-zdravstveni zbor je na seji'dne 27. februarja 1969 obravnaval 

temeljne zakonodajne politike republike na podlagi gradiva, ki ga je predlo- 
žila zakonodajno-pravna komisija Skupščine RS Slovenije. Zbor se v načelu 
strinja z osnutkom resolucije o temeljih zakonodajne politike republike, pri 
tem pa poudarja, da bo treba v zakonodajni politiki republike upoštevati osnov- 
na izhodišča našega dolgoročnega razvoja. Jasno zastavljeni cilji v razvoju 
gospodarstva in družbenih služb bodo namreč omogočili, da bo tudi zakonodaja 
sledila tem ciljem v konkretnem urejanju družbenih odnosov. Zbor poudarja, 
da je treba tudi v zakonodaji v večji meri upoštevati načela racionalnosti, lo- 
gičnosti in družbene koristnosti. Kdor se strinja s takim predlogom mnenja, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o 
ustanovitvi skupne komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije za spre- 
membe in dopolnitve poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli zadevni predlog odloka, 
ki ga predlaga predsedstvo skupščine. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker se nihče ne javi k 
razpravi, zaključujem 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 predlog odloka soglasno sprejet. 
20* 
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Prehajamo na 8. točio dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o izvolitvi oziroma o imenovanju predsednika, podpredsednika članov ter se- 
kretarja skupne komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije za spremembe 
ter dopolnitve poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog odloka, ki ga je 
predložila komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije, 

{Pričenjam razpravo'. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker se nihče ne javi k raz- 
pravi, dajem predlog odloka na glasovanje? 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 
Dnevni red je s tem izčrpan, zato zaključujem 45. sejo socialno-zdrav- 

stvenega zbora. 
Prosim poslance, da ostanejo še nekaj časa v dvorani zaradi dogovora o 

predlogu, ki ga je dalo nekaj poslancev našega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 13. uri.) 
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58. seja 

(17. februarja 1969) 

Predsedovala: Vera Kolarič, 
predsednik organizacijsko-političnega zbora 

Začetek seje ob 9.25. 

Predsednik Vera Kolarič: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam 
58. sejo organizacijsko-političnega zbora Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije in dovolite, da vas vse iskreno pozdravim. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Vem Hlastec, Rudi Jonasovič, Janez 
Hočevar, Breda Lokar-Gaspari, Ivan Krajnčič, Mirko Zlender, Stane Nunčič, 
Albinca Možina in Vida Tomšič. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. , 
Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 57. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. predlog zakona o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije; 
4. predlog zakona o volitvah odbornikov občinskih skupščin; 
5. predlog zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev Skupščine 

SR Slovenije; 
6. problematika inšpekcijskih služb v SR Sloveniji,; 
7. predlog za izdajo zakona o organizaciji inšpekcijskih služb; 
8. poročilo in predlogi začasne komisije izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 

venije za proučitev organizacije republiške uprave; 
9. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popustih na 

cene za skupinska potovanja otrok in mladine. 
Ta predlog spreminja dnevni red, ki ste ga prejeli s sklicem za to sejo. 

Kot ste videli, ni v njem prvotno predlagane 7. točke dnevnega reda. To smo 
morah izpustiti, ker zakonodajnojpravn:a komisija naše skupščine tega pred- 
loga za izdajo zakona še ni obravnavala. Veste pa, da morate po poslovniku naj- 
manj 8 dni pred sklicem seje prejeti njeno poročilo. Prav tako je predlagatelj, 
to je republiški sekretariat za urbanizem 12. februarja poslal skupščini izpo- 
polnjen predlog tega zakona, ki ga prav tako še niste prejeli. Ker mora o novem 
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predlogu razpravljati naš odbor, sem menila, da je prav, da z današnje seje 
ta predlog umaknemo. 

Po drugi strani pa predlagam, da obravnavamo na današnji seji predlog 
zakona o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije, nadalje predlog zakona 
o volitvah odbornikov občinskih skupščin ter predlog zakona o določitvi vo- 
lilnih enot za volitve poslancev Skupščine SR Slovenije. 

Kot veste, sem že v sklicu omenila možnost, da današnji dnevni red raz- 
širimo z navedenimi točkami. Seveda pa je to vezano na razglasitev ustavnih 
amandmajev v republiškem zboru. Predvideno je, da bo republiški zbor raz- 
glasil ustavne amandmaje takoj, in sicer kot 3. točko dnevnega reda svoje seje. 
Zato predlagam, da počakamo na razglasitev ustavnih amandmajev v repu- 
bliškem zboru in takoj po razglasitvi, preidemo na obravnavo predlaganih vo- 
lilnih zakonov. 

Vprašam zbor, če se strinja s predloženim dnevnim redom, oziroma, ali ima 
kdo kakšen dopolnilni predlog? Besedo ima tovariš Zdenko Roter. 

Zdenko Roter: Tovarišica predsednica, tovarišice poslanke in tovariši 
poslanci! Predlagam dodatno točko dnevnega reda, in sicer poročilo delegacije 
organizacijsko-političnega zbora o njenem delu in zastopanju stališč tega zbora 
na seji republiškega zbora dne 30. januarja v zvezi s takrat predlaganimi ustav- 
nimi amandmaji. Mislim, da je več razlogov, ki govorijo za to, da glede na 
značaj, ki ga je imela ta delegacija, nekdo v njenem imenu poroča. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa! Slišali ste predlog poslanca 
tovariša Zdenka Roterja. Prosim, kdor je za predlog, da vključimo to točko 
v dnevni red, kot 10. točko, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala 
lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je naš zbor sprejel dodatno točko dnevnega reda, ki jo je 
predlagal tovariš Zdenko Roter. Ima še kdo kakšen predlog k dnevnemu redu? 
(Nihče.) Ker nima nihče več novih predlogov, menim, da je dnevni red z do- 
datno točko sprejet. 

Prav tako predlagam, da zaradi racionalnosti našega dela poslušamo ob- 
razložitev k volilnim zakonom na skupni seji z republiškim zborom. Obrazlo- 
žitev k volilnim zakonom bo podal predstavnik izvršnega sveta tovariš Jožko 
Štrukelj. Kot veste, nam to možnost skupnega zasedanja daje poslovnik Skup- 
ščine SR Slovenije v 91. členu. Prosim, kdor je za predlog, da poslušamo ob- 
razložitev volilnih zakonov na skupni seji, naj dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je ta predlog sprejet. Zakonske predloge pa bomo obrav- 
navali in o njih glasovali na ločenih sejah. 

Prehajamo na 2. t o č k o dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Na zadnji seji našega zbora je poslanec Ferdi Brum postavil izvršnemu 
svetu dvoje poslanskih vprašanj, in sicer je želel dobiti pojasnilo, zakaj so 
v predlogu zakona, ki ga imamo danes na dnevnem redu, določene volilne 
enote oziroma so razdeljeni poslanski mandati tako, da ima tretjina slovenskega 
prebivalstva 50 °/o vseh poslanskih mest, 2/3 prebivalstva pa ostalih 50,0/o po- 
slanskih mest. To je bilo prvo vprašanje. Na drugo vprašanje pa želi odgovor 
o tem, kakšni ukrepi so bili storjeni glede slovenskega železarstva, da bi to 



58. seja 311 

postalo akumulativno ter ali je glede politike kreditiranja in rekonstrukcije 
železarn — predvsem, jeseniške, — mogoče storiti tudi kaj izven delovnega ko- 
lektiva. 

/ Na prvo vprašanje' bo odgovoril dr. Viktor Damjan, republiški sekretar za 
pravosodje in občo upravo, na drugo pa inž. Ivan Zupan, član izvršnega sveta. 

Vendar mi dovolite tovariši, da popravim proceduralno napako, ker sem 
izpustila 1. točko dnevnega reda, to je odobritev zapisnika 57. seje 
zbora. 

Vprašam poslance, ali ima kdo kakšne spreminjevalne ali dopolnilne pred- 
loge k zapisniku. (Ne javi se nihče.) Ker ni pripomb, ugotavljam, da je za- 
pisnik 57. seje zbora sprejet, in oprostite za napako. 

Besedo ima poslanec Berti Brum. 

Berti Brum (iz klopi): Odstopam od prvega vprašanja, ker imamo 
danes na dnevnem redu predloge volilnih zakonov. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Potem prosim predstavnika 
izvršnega sveta tovariša inž. Zupana, da odgovori na drugo vprašanje. 

Inž. Ivan Zupan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Tovariš Berti Brum, poslanec tega zbora je 22. januarja letos postavil 
poslansko vprašanje, v katerem vprašuje glede stanja slovenskega železarstva, 
posebno železarne Jesenice. Vprašanje ni povsem definirano, zato dovolite, da 
se bom v odgovoru naslonil na nekoliko širše poglede, ki vladajo na tem pod- 
ročju. Kljub temu, da dinamični podatki še niso povsem na voljo, že vidimo 
neke karakteristične značilnosti, ki nam dajejo sliko, kako in kaj je v tem 
našem slovenskem železarstvu. Groba slika nam kaže, da ima železarna Jese- 
nice v pretečenem letu izgubo v višini 6 milijard S din, železarna Ravne 
700 000 000 S din in železarna Store 300 000 000 S dinarjev. 

Ce to primerjamo s položajem, v celotnem jugoslovanskem železarstvu v 
obdobju prvih 9 mesecev — moramo pa ugotoviti, da kažejo podatki za zadnje 
mesece izrazito poslabšanje — dobimo naslednjo sliko: Slovenija izkazuje 40'Vo 
izgub, Srbija 20,5 %> izgub, Hrvatska za področje črne metalurgije izgub ne 
izkazuje, Bosna in Hercegovina pa ima 18,6 % in Črna gora 20,2 %> izgub, 
računajoč celotne jugoslovanske izgube kot osnovo 100. Skupna izguba, poka- 
zana v prvih 9 mesecih, presega 11 milijard S din. V izgubi niso le posamezna 
podjetja, kot je na primer železarna Zenica. Vendar vam je znano, da je to 
eno izmed naših največjih integrarnih železarn, ki je blizu surovinskih ležišč 
in ima še druge prednosti. Med drugim je ta železarna, da bi bilo navidezno 
akumulativna, izvajala velik pritisk na osebne dohodke svojih delavoev. 

V nekoliko boljšem položaju je, železarna Sisak. Zanjo pa je treba vedeti, 
da je edini, več ali manj monopolni proizvajalec cevi na jugoslovanskem trži- 
šču. Druga, glavna prednost te železarne pa je v tem, da nastopa tudi kot 
trgovec, kot posrednik, ki nudi celoten asortiment vsem jugoslovanskim potroš- 
nikom, kar pomeni, da v svojih rokah obrača izvoz in uvoz. Vam pa je znano, 
da je uvoz donosen, medtem ko izvoz izgublja. Podatki za železarno Skopje niso 
objavljeni. Toda Skopje je v izgradnji in investitor ni podjetje samo, zato je 
jasno, kako se te stvari regulirajo. 



312 Organizacij sko-politični zbor 

Postavlja se vprašanje, zakaj prav Slovenija izkazuje tako pogubnostno 
izgubo, posebej še glede na naše nacionalne gospodarske strukture. 

Primati je treba, da ima določeno vlogo tudi geografijska lega. Zaradi 
tega, ker je železarna locirana daleč od surovinskih virov, imajo Jesenice letno 
več 5 milijard S din stroškov za transportne usluge, železarna Ravne 1 mili- 
jardo, železarna Štore po pol milijarde. Če primerjamo to s stališča celotne 
jugoslovanske železarske industrije, bomo ugotovili, da ima slovensko železar- 
stva za *Vs daljše prevozne poti, kar samo v tem parametru pomeni kar 4 mi- 
lijarde S dinarjev izgube. 

, Upoštevati moramo tudi podatek, da so osebni dohodki v slovenskem že- 
lezarstvu sicer v primerjavi s celotno slovensko gospodarsko strukturo na spod- 
nji meji, vendar je pri tem slovensko železarstvo za približno 20 000 S din nad 
jugoslovanskim poprečjem, kar daje zopet 4,5 milijarde dodatnih stroškov. Ce 
skušamo izgubo železarne Jesenice, ki je odločujoča na tem področju, na grobo 
analizirati, potem bomo prišli do naslednje ocene: 

Približno 1/8 izgube rezultira iz tega, da daje železarna v pogon nove va- 
ljarje in da je uvajanje nove proizvodnje v tako velikem obratu vezano z ve- 
likimi stroški, ki se pri drugih podjetjih pojavljajo normalno kot element in- 
vesticije. 

Druga tretjina izgube rezultira v glavnem iz položaja, ki je nastal leta 
1967 in delno ostal v letu 1968, za katerega je značilno slabo izkoriščanje ka- 
pacitet. 

Eno tretjino primanjkljaja pa gre na račun prodajnih cen doma, ki so jih 
morali znižati z rabati in drugimi elementi, in zaradi povečanja izvoza. 

Ce govorimo o teh podatkih, moramo pogledati še nekaj. Neka značilnost 
za slovensko železarstvo je v tem, da so šle vse naše železarne z natečajem 
leta 1957 v rekonstrukcijo, da pa se je rok rekonstrukcije zavlekel prek pla- 
niranega leta 1965 in 1966 na leto 1970 ali 1972, kar bistveno podražuje samo 
investicijo', ker se obresti kapitaliziraj o, železarna pa svojih obratov ne morejo 
dati v pogon in vse to nastopa samo kot element stroškov. 

Francoski in ruski strokovnjaki, ki so se v preteklem letu mudili v Ju- 
goslaviji oziroma Sloveniji in ki so proučevali naše stanje v železarnah, 
so že takrat zelo jasno opozorili na to, da tak način zavlačevanja investiranja 
potegne za seboj take finančne stroške, da jih podjetja pod običajnimi pogoji 
ne zmorejo'. 

Rekel sem, običajnimi pogoji. Železarstvo pa se pri nas ne nahaja v povsem 
običajnih pogojih. Ce primerjamo dogajanje v poreformskem obdobju glede 
gibanja cen, potem bomo dobili naslednjo shko>: Železarski izdelki se proda- 
jajo po degresiranih cenah in izgleda indeks nekako takole: Cene v industriji 
in rudarstvu so v tem času v globalu narasle na indeks 105, pri elektroener- 
giji na indekt 110, v čmi metalurgiji pa so padle na indeks 88 do 89, obenem 
pa so narasle v barvni industriji na indeks 113, metalni industriji 106, elektro 
industriji 109, kemični industriji 107, pri gradbenem materialu 113, pri posa- 
meznih uslugah pa celo na 160. 

Različna gibanja teh indeksov nam kažejo, da so državni intervencijski 
ukrepi delovali različno, da so pri črni metalurgiji, katere proizvodi sodijo med 
temeljne za nadaljnji razvoj, delovali v celoti, drugod pa so prebijali plafone 
in se to odraža v posledicah za železarne. 

Pogosto razpravljamo o cenah naših metalurških proizvodov, pri čemer 
se operira z raznimi podatki, ki nekako opozarjajo na visoke cene. Tu moramo 
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poudariti naslednje: Ce mi cene jugoslovanske črne metalurgije primerjamo s 
cenami na zahodu, potem moramo primerjati domicilne cene, kot se to dela 
v svetovni mednarodni trgovini. Tako lahko ugotovimo, da so jugoslovanske 
domicilne cene za paličasto jeklo, debelo pločevino, gredice in lamele za nekaj 
odstotkov nižje, kot pa so domicilne cene na primer v Italiji, Nemčiji in 
Franciji. 

Res, da tu vlada spor, ali naj se za analize jemljejo domicilne ali izvozne 
cene. Res pa je tudi, da bi naši državljani pri nabavi hladilnikov, avtomobilov, 
pralnih strojev in drugih predmetov trajne vrednosti, z velikim odobravanjem 
segali po teh predmetih, če bi se ti prodajali po domicilnih cenah, ki vladajo' 
na zahodnem tržišču, ne pa po naših domačih. 

Ce pogledamo še drug podatek, ki je karakterističen za naše železarne, 
pridemo do zaključka, da so slovenske železarne predimenzionirane za slovenski 
trg, da so bile prilagojene jugoslovanskemu tržišču in da danes slovensko trži- 
šče konzumira le približno 40 %> njihovih proizvodov. Vendar ne moremo mimo 
tega, da je lanska proizvodnja železarn vredna okrog 100 milijard S dinarjev, 
kar bi po tem ekvivalentu primerjave znašalo 80 milijonov dolarjev deleža. To 
pa bi z drugimi besedami pomenilo, da ko razpravljamo o pomembnosti ali 
nepomembnosti te panoge, povemo, iz katerega vira je treba kriti tako visoko 
izgubo. 

Depresirane cene imajo določene prednosti za posamezne panoge gospodar- 
stva. Vendar so v takih pogojih poslovanja slovenske železarne, iz podatkov, 
ki so nam znani, že v pretečenem letu naredile 700 milijonov izgube, kar pred- 
stavlja skoraj 600 000 starih dinarjev izgube na zaposlenega v tej panogi. Ob- 
enem pa moramo ugotoviti izredno razveseljiv podatek, da je tovarna avtomo- 
bilov, ki uporablja pri svoji proizvodnji skoraj izključno izdelke črne metalur- 
gije, v istem času ob 25'°/» višjih osebnih dohodkih, ustvarila sklade v višini 
800 000 S dinarjev na zaposlenega. 

Treba je dati priznanje temu kolektivu za tak uspeh, treba pa je ugo- 
toviti za oba primera, da sta kvalitetno priznana, ne samo na domačem, ampak 
tudi na tujem tržišču, saj so železarne v pretečenem letu močno izvažale. 2,e- 
lezama Ravne je konkretno izvozila na zahodna tržišča v posameznih mesecih 
do 60i0/o valjanih proizvodov, oziroma več kot 30®/» celotne svoje proizvodnje. 
Kaj pa pomeni izvoz na taka, s temi materiali prenasičena tržišča, si lahko 
predstavljamo. Vsekakor je to garant kvalitete. 

Ko pa analiziramo te podatke, moramo ugotoviti še to, da je bil razvoj 
slovenske črne metalurgije relativno slabo prilagojen slovenskim gospodarskim 
razmeram in je bil kot smo že rekli, bolj orientiran na celotno jugoslovansko 
tržišče. Slovenija je proizvajalec plemenitih in kvalitetnih jekel, vendar je ta 
potrošnja skoraj vsa orientirana v vzhodne in južne predele naše države. Tako 
smo mi znan proizvajalec orodnih in brzoreznih jekel, orodjarne pa so v Tre- 
binju, Cačku in drugod. Slovenija je na primer izključni proizvajalec jekla za 
kroglične ležaje, finalizacija tega jekla v obliki krogličnih ležajev pa je v 
Beogradu. Dajemo solidno bazo za razvoj te industrije, toda cene in taki od- 
nosi imajo posledice, ki sem jih že navedel. 

Naj navedem še eno misel, ki se večkrat pojavlja pri nas, ko govorimo 
o domicilnih cenah, o izvoznih cenah in o situaciji, ki v svetu nastaja, oziroma 
ah imajo proizvodi črne metalurgije res tako pomemben infrastrukturni značaj, 
da jih je potrebno, tako kot danes železarne zahtevajo, obravnavati kot skupen 
problem vsega našega gospodarstva. 
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Tu nastopata dve dejstvi, ki nam sliko morda nekoliko zamegljujeta. V 
svetu je v zadnjih 15 letih proizvodnja v čmi metalurgiji močno naraščala 
in sicer tako hitro, da je potrošnja zaostajala za proizvodnimi kapacitetami. 
Zaradi tega so kapacitete relativno slabo izkoriščene. K temu so prispevala še 
svoj delež gospodarska dogajanja v zahodnih deželah leta 1967, predvsem pa 
v Nemčiji, ki nastopa kot pomemben proizvajalec jekel. Vse to pa se je od- 
ražalo v nadaljnjem znižanju izvoznih cen. Tako so od leta 1955 do leta 1967 
izvozne cene na zahodnem tržišču padle kar za polovico prejšnjih vrednosti. 
Seveda pa je tak padec cen v svetovnem merilu imel za posledico, da so naše 
železarne zaradi sproščenega uvoza v letu 1967 obratovale z izredno nizkimi 
.izkoristki kapacitet. To je bil tudi glavni vzrok za lanskoletno izgubo, ki dejan- 
sko datira iz prav tega obdobja. V vseh omenjenih železarnah beležimo, da so v 
drugi polovici leta 1967 beležile izrazito negativni trend in da je teža vseh teh 
izgub prišla v celoti do izraza šele v preteklem letu. 

Ce vse te podatke nekako zreduciramo in skušamo zaključiti, potem lahko 
ugotovimo, da so na stanje v jugoslovanski črni metalurgiji prav posebno pa 
pri nas v Sloveniji, vplivali: državni administrativni ukrepi glede limitiranja 
cen ter neurejene zaščite v letu 1967; zavlačevanje izgradnje železarn tudi po 
letu 1965; notranja povezanost in neusklajenost, ki se odražata v premalo trdni 
orientaciji glede sinhronizirane izgradnje, kakor tudi prodaje. 

Železarne vseh teh vprašanj ne morejo rešiti same, še posebej, ker nekatera 
izvirajo iz administrativnih ukrepov. Utopistično in nerealno pa bi bilo priča- 
kovati, da lahko sedaj samo družbeni ukrepi sanirajo naše železarne. 

Dalj časa že v slovenskem gospodarskem prostoru govorimo o integraciji 
na tem področju. Mnogo je pri tem že narejenega, vendar premalo, da bi lahko 
rekli, da je storjen odločilen korak. Tu je treba poudariti, da integracija ni 
čudežno sredstvo, ki bi kar samo po sebi reševalo te probleme in prav gotovo 
tu ne smemo posegati po takem združevanju kot je bilo karakterizirano za 
določeno obdobje. Je pa potrebno uskladiti umske in finančne zmogljivosti v 
naših železarnah. To naj bi se pokazalo v organizirani tržni orientaciji, v 
usklajenem razvoju, v delitvi proizvodnega programa, v usposobljenosti komer- 
cialnih služb in v splošni usmeritvi v taki proizvodnji, ki bo kar najbolj ustre- 
zala domačim in tujim potrošnikom. Zato pa bo potrebna temeljita miselna 
sprememba v vseh kolektivih naših železarn in tudi v vsej naši industriji. Druž- 
bene intervencije lahko pri tem pomagajo, vendar je bodočnost tudi v lastni 
iznajdljivosti in končno v akumulacivnosti lastne proizvodnje. 

Večina družbenih intervencijskih ukrepov glede sanacije železarn je v pri- 
stojnosti federacije. V republiki pa resno iščemo rešitve in pomoči v okvirih 
svoje pristojnosti. Izvršni svet bo v kratkem o njih razpravljal in javnost z 
njim seznanil. Republika pa bo svoje ukrepe vezala, na omenjeno notranjo 
skladnost in povezanost .železarn na tako organizacijsko ureditev, ki bo nakazo- 
vala perspektivo železarn in slovenske kovinarske predelovalne industrije sploh. 
Vendar je potrebno najprej sanirati sedanje stanje v železarstvu, temu pa bodo 
šele lahko sledile nadaljnje rekonstrukcije. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Vprašam tovariša poslanca, 
če je zadovoljen z odgovorom. (Je.) Hvala. Zeli še kdo postaviti poslansko 
vprašanje? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče več ne javi, zaključujem to točko 
dnevnega reda. 
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Kot smo sklenili, bomo ekspoze k vsem trem volilnim zakonom poslušali 
skupaj z republiškim zborom, zato prosim, da gremo takoj, ko bo republiški 
zbor razglasi ustavne amandmaje, v veliko dvorano. Prosim, da ste pozorni 
na znak za skupno sejo. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.55 in se je nadaljevala ob 11. uri.) 

Predsednik Vera Kolarič: Tovarišioe in tovariši poslanci. Nadalju- 
jemo z ločeno sejo. Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to 3^ .na 
predlog zakona o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Viktorja Rcpiča, 
člana izvršnega sveta. Obrazložitev k tej točki pa smo že poslušali na skupni 
seji. K tej in tudi k naslednjima dvema točkama smo povabili tudi predstavnike 
izvršnega odbora skupnosti študentov, ki jih pozdravljam in tudi vabim k 
razpravi. 

Izvršni svet predlaga, da Skupščina SR Slovenije obravnava predloženi 
zakon po skrajšanem postopku kot zakonski predlog in ne glede na roke, ki so 
predpisani s poslovnikom, ker bo le tako mogoče pravočasno izvesti bližnje 
skupščinske volitve. Kdor je za to, da se sprejme zakon po skrajšanem postopku, 
naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala lepa. Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je organizacij sko- 
politični zbor sklenil obravnavati ta predlog po skrajšanem postopku. 

Predsedstvo skupščine je tudi predlagalo v smislu 296. člena poslovnika 
skupščine skrajšanje rokov. Prosim, kdor je za ta predlog, da dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo tudi ta predlog sprejeli. 
Zakonski predlog je obravnaval odbor za splošna vprašanja družb eno-poli- 

tičnega sistema. Odbor predlaga amandma k 99. členu. Za svojega poročevalca 
je določil tovariša poslanca Dušana Rihteršiča. Ali želi besedo poročevalec 
odbora? (Ne.) Hvala. Zakonski predlog je obravnavala tudi zakonodajno-pravna 
komisija. Pismeno poročilo zakonodajno-pravne komisije ste prejeli. Zeli njen 
predstavnik besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. K besedi se je priglasil tovariš Marjan Jenko. 

Marjan Jenko: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci. 
Razpravljal bom o zakonu o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije. V 
zvezi s tem bom dal tudi amandma k 14. členu. Zato mi dovolite, da najprej 
obrazložim razloge za ta amandma in ga skušam tudi konkretizirati. 

14. člen prvega odstavka zakona o volitvah poslancev Skupščine SR Slove- 
nije postavlja načelo, da se vsaki občini, ki ima najmanj 20 000 prebivalcev, 
dodeli po eno poslansko mesto za vsak zbor delovnih skupnosti. Ta člen je 
bil korigiran v razpravi v odborih, pol&g tega pa je dala amandma k njemu 
tudi zakonodajno-pravna komisija. Ta kriterij oziroma načelo pa po mojem 
mnenju nista objektivna, ker avtomatično izključujeta prebivalstvo v 29 obči- 
nah, to je v tistih občinah, ki imajo manj kot 20 000 prebivalcev. 

To bi sicer lahko bil sprejemljiv dogovor, bi lahko bila sprejemljiva kon- 
vencija, toda samo takrat, kadar ni moč najti objektivnih kriterijev. Tak 
objektivni kriterij bi po mojem mnenju na primer lahko bil kriterij količnika 
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števila prebivalstva, tako kot ga je predlagatelj zakona že uporabil za delitev 
poslanskih mandatov po številu delovnih ljudi in po številu zaposlenih. 

Ce predlagatelj misli, da je kriterij oziroma rešitev, ki jo je uporabil v 
prvem odstavku 14. člena, objektivna in dobra, zakaj tega ni potem uporabil 
tudi v drugem odstavku, kjer določa delitev poslanskih mest oziroma man- 
datov po številu delovnih ljudi? Po mojem mnenju je očitno, da bi taka dosled- 
nost pri uporabi načela delitve po srednji občini jasno pokazala, da 29 občinam 
ne pripada noben mandat v zborih delovnih skupnosti. Da se pia temu izogne, 
predlagatelj že v četrtem odstavku dela izjemo od omenjenega stališča, oziroma 
od stališč, postavljenih v prvem in tretjem odstavku 14. člena citiranega zakona. 

Ta izjema po predlogu predlagatelja zajema sicer samo občine Zasavja 
in Notranjske. Verjetno pa bi take izjeme opravičeno zahtevale tudi nekatere 
druge občine, ki so po obstoječem predlogu priključene večjim centrom kot 
na primer Ormož in Lenart, ki sta pri Ptuju, Kočevje in Ribnica, ki sta pri 
Grosuplju, Metlika in Črnomelj, ki sta pri Novem mestu in tako dalje. 

Mnenja sem, da je možno tako za delitev mandatov po številu prebivalstva 
kot mandatov po številu delovnih ljudi dosledno uporabiti kriterij količnika. 
To pa pomeni, objektiviziranje delitve mandatov za vse. To pomeni enako- 
pravno konkuriranje prebivalcev v občinah za vse mandate po kriteriju pre- 
bivalstva. Dalje, pomeni to, da je občina ali območje, ki glede na količnik 
prebivalstva dobi na primer pet mandatov, kot recimo občina Maribor, v ena- 
kopravnem položaju s tisto občino, ki po izračunu količnika, dobi lahko samo 
en mandat. 

Na tej osnovi pa seveda tudi podpiram amandma Zasavcev in Notranjcev 
oziroma samo Zasavcev. Nikakor pa ga ne morem podpirati, če izjema velja 
samo za njih. Po mojem prepričanju je objektivno in dosledno samo to, da 
tudi pri delitvi mandatov po številu prebivalcev uporabimo količnik, kot ga 
je predlagatelj že uporabil v drugem odstavku 14. člena zakona o volitvah po- 
slancev Skupščine SR Slovenije. Skladno s tem, kar sem povedal, predlagam 
naslednji amandma k 14. členu zakona o volitvah poslancev Skupščine SR 
Slovenije. 

Besedilo 14. člena zakona o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije naj 
se spremeni tako, da se glasi: 

»Od skupnega števila poslanskih mest za zbore delovnih skupnosti Skup- 
ščine SR Slovenije se dodeli 2/s poslanskih mest občinam na podlagi količnika, 
ki se izračuna glede na število poslancev, Vs poslanskih mest pa na podlagi 
količnika, ki se ga izračuna glede na število delovnih ljudi z ustreznega pod- 
ročja dela. Občine, ki ne dobijo nobenega poslanskega mesta katerega od 
zborov delovnih skupnosti, se združijo z eno ali več občin v enotna območja, 
v katerih se voli enega ali več poslancev vsakega zbora delovnih skupnosti.« 

V zvezi s tem amandmajem je treba izvesti tudi vse potrebne spremembe 
v zakonu o določitvi volilnih enot za volitve poslancev Skupščine SR Slovenije. 
Te korekture se lahko po mojem mnenju hitro izvršijo ob pomoči strokovnih 
služb. 

Amandma, ki ga predlagam k 14. členu citiranega zakona, po mojem mne- 
nju objektivizira delitev mandatov ob uporabi količnika za kriterij prebival- 
stva in za kriterij delovnih ljudi. Mislim, da je amandma objektiven, enostaven, 
jasen in razumljiv. To izključuje vsako potrebo in možnost izjem ali odstopanje 
od osnovnega enotnega načela, in naj še enkrat poudarim, preprečuje nadaljnje 
zahteve po izjemnem tretiranju nekaterih določenih občin in območij. Amandma 
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dodeljuje 2/3 poslanskih mest občinam na podlagi količnika po številu prebi- 
valcev, 1/s poslanskih mest pa na podlagi količnika po številu delovnih ljudi 
oziroma ustreznega področja dela. Do tega amandmaja sem prišel na temelju 
razprav, ki so bile v zvezi z ustavnimi spremembami in v zvezi z volilnimi 
zakoni. Na teh razpravah so bila prisotna stališča, da je treba mandate v delov- 
nih zborih deliti ali izključno po številu delovnih ljudi ali izključno po številu 
prebivalstva ali pa najti ustrezno kombinacijo obeh kriterijev. Osebno sem bil 
za uporabo obeh kriterijev in takšno načelo, je tudi prevladovalo in bilo sprejeto 
v omenjenih razpravah. Pri tem so bile omenjene razne možnosti glede tega, 
ali naj bosta omenjena kriterija uporabljena v enakem razmerju oziroma kateri 
naj prevladuje. Predlagatelj sicer trdi, da je uporabil enako razmerje obeh 
kriterijev, vendar to' ne drži, še posebno pri delitvi mandatov za gospodarski 
zbor ne. 

Predlagano razmerje proti Vs dovolj upošteva delovne ljudi, ker se ti 
obenem pojavljajo tudi v številu prebivalstva, in na ta način pravzaprav ljudje 
v obeh konkurirajo za poslanska mesta po obeh kriterijih. Rešitev, ki jo pred- 
lagam, je smotrna, ker je načelna in preprečuje neprincipialne korekture 
zakona. Takšnih neprincipialnih predlogov korektur zakona pa je veliko in 
smo v pravi konfliktni situaciji, saj imamo amandma Zasavja, pripombe Sežane, 
in amandma v republiškem zboru, ki ga je prav zdaj dal predstavnik občine 
Grosuplje. Ti amandmaji podpirajo še nadaljnje kompromise in tako se še bolj 
slabi že tako omajana načelnost predloženega zakona. Menim, da je treba 
doseči tak sporazum, ki bo čimbolj objektiviziral omenjena načela, in ki bo 
sprejemljiv za večino slovenskih občin. Sodim, da je amandma, ki ga predlagam, 
tak, da je sprejemljiv za večino občin in prosim, da o njem razpravljate ter 
ga sprejmete. 

Glede na to, da bo treba korigirati tudi zakon o volilnih enotah, naj ome- 
nim v kratkem samo eno izmed možnih variant za delitev mandatov in določitev 
volilnih enot, čeprav menim, da je takih in boljših variant lahko več. Moj 
predlog upošteva, da se volilne enote za volitve poslancev Skupščine SR Slo- 
venije pokrivajo z zveznimi volilnimi enotami. Ce v kratkem to konkretiziram, 
bi stvar izgledala takole: Izračunani količniki po številu prebivalcev za gospo- 
darski, kulturno-prosvetni in socialno-zdravstveni zbor bi znašali: za gospo- 
darski zbor 34 013 prebivalcev, upoštevajoč, da je v tem zboru 75 poslancev, za 
kulturno-prosvetni zbor 42 516 poslancev in za socialno-zdravstveni zbor 
32 516 poslancev. Število poslanskih mandatov računajoč število delovnih ljudi 
po posameznih področjih bi bilo razdeljeno takole: V gospodarskem zboru na 
20 248 delovnih ljudi en mandat, v kulturno-prosvetnem zboru na 1480 delovnih 
ljudi, v socialno-zdravstvenem zboru 1224 ljudi. Tako>, da bi po principu količ- 
nika prebivalstva in principu količnika delovnih ljudi za gospodarski zbor 
delili 50 poslanskih mest po principu prebivalstva, in 25 poslanskih mest po 
principu zaposlenosti. Za kulturno-prosvetni zbor bi delili 40 poslanskih mest 
po principu prebivalcev in 20 poslanskih mest po principu zaposlenosti. Enak 
odnos bi bil tudi za socialno-zdravstveni zbor. 

Po tej moji tabeli bi bilo vsega skupaj 32 volilnih enot. Te volilne enote 
bi se v glavnem pokrivale s tistimi volilnimi enotami, ki jih je predlagal izvršni 
svet v zakonu o volilnih enotah. Nastopile bi edino korekture v zvezi z Ormo- 
žem, Ptujem, Gornjo Radgono, Ljutomerom in Lenartom, v zvezi z Laškim, 
Krškim in Sevnico, v zvezi s Kranjem, Tržičem ter Kamnikom in v zvezi s 
Tolminom, Gorico ter nekaterimi primorskimi občinami. 
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Po taki delitvi bi seveda nekatere občine izgubile nekaj poslancev, nekatere 
pa bi jih dobile. Dobile bi. jih predvsem tiste, ki -so s kompromisom, ki ga vse^- 
buje predlog izvršnega sveta, bile oškodovane. To so predvsem nekatere občine 
na Štajerskem, Maribor, ki bi pridobil 6 poslancev ter nekatere občine na 
Dolenjskem. Tudi Zasavje dobi na ta način poslanca, tako kakor ga predlaga, 
vendar po čistem objektivnem kriteriju. Jasno je, da ni idealnega koncepta za 
delitev volilnih enot glede na to, da imamo samo 75 poslancev v gospodarskem 
zboru, v dveh drugih zborih pa po 60 poslancev in bo v vsakem primeru neka 
občina prizadeta. Moj predlog za spremembo 64. člena pa striktno vztraja na 
nekem kriteriju, to je na kriteriju količnika. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Tovariš poslanec, ali boš 
predložil pismeni amandma? 

Marjan Jenko: Da. 

Predsednik Vera Kolarič: Predlagam, da priložiš k amandmaju 
tudi dokumentacijo. 

Marjan Jenko: Dal bom samo dokumentacijo k volilnim enotam. 

(Predsednik Vera Kolarič: K besedi se je priglasil poslanec Stane 
Dolanc. 

Stane Dolanc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci. 
Najprej se oproščam, če vam bom vzel malo več časa, ker kot ste videli, sem 
predložil skupaj s poslancem republiškega zbora Karlom Fortejem amandma 
k 14. členu predloženega zakona o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije 
in skupaj s poslancem Zdenkom Rotarjem amandma k 18. 19. in 45. členu istega 
zakona. Opravičujem se, ker je pri tem nastala strojepisna napaka in v naslovu 
amandmajev ni povedano, da so to amandmaji k zakonu o volitvah poslancev 
Skupščine SR Slovenije. 

Najprej želim govoriti o amandmaju k 14. členu. Menim, da so razlogi, ki 
jih je povedal tovariš Jenko, zelo* tehtni in da delno lahko dam svoje soglasje 
k njegovim izhodiščem za graditev tega zakona, ki je pred nami. 

. Vendar pa mislim, da ne moremo odstopiti od amandmaja, ki sem ga 
podal v skrajni liniji tudi po naročilu volivcev v moji volilni enoti. Odstopiti 
ne morem predvsem iz tega razloga, ker dvomim, da bi v tako kratkem času 
bili sposobni temeljito izdelati in temeljito proučiti sistem, kakršnega je pred- 
ložil tovariš Jenko. 

Rad bi opozoril, da se dejansko nahajamo v izredno čudni situaciji. Po vsej 
Sloveniji so kandidacijski zbori, marsikje že predlagajo poslanske kandidate in 
se z ljudmi dogovorijo o najrazličnejših kombinacijah. Mi pa praktično zakona 
o volilnem sistemu še nimamo. Mislim, da je to brez dvoma dejstvo, nad kate- 
rim se bomo morah zamisliti in katerega bomo morali če ne prej pa v naši 
politični praksi upoštevati vsaj pri naslednjih volitvah. Druga taka splošna 
pripomba in ugotovitev bi bila, da je absolutno nujno, da s študijem in razprav- 
ljanjem o volilnem sistemu na tej stopnji razvoja našega družbeno-političnega 
sistema v celoti nadaljujemo. 

Mislim, da smo se sedaj pravzaprav znašli v kritičnem položaju prav zaradi 
tega, ker o volilnem sistemu razpravljamo samo o tistih nekaj mesecev nepo- 
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sredno pred volitvami, in to ni sestavni del naših znanstvenih analiz in razmiš- 
ljanj ter političnih ocen, sistema v katerem živimo. 

Opozorim naj, da smo dosedaj še k vsem volitvam kolikor smo jih po 
vojni v Jugoslaviji imeli, pristopili z drugačnim volilnim sistemom, vendar 
smo vse te sisteme pa tudi tale volilni sistem, ki ga- sedaj predlagamo in o 
katerem sedaj razpravljamo, sprejeli v določeni časovni stiski. Pod takšno 
prisilo časa pa smo velikokrat izgubljali kriterije, ki bi absolutno morali biti 
prisotni pri tem tako pomembnem in sestavnem delu naše socialistične demo- 
kracije. 

Moj amandma k 14. členu predloga zakona o volitvah poslancev ste pre- 
jeli. Upam, da ste tudi imeli toliko časa, da ste lahko prebrali obrazložitev. Ven- 
dar bi rad opozoril samo na nekatere momente, ki so me vodili, da sem dal 
tak amandma. Za uvod bom citiral tovariša predsednika skupščine, ki je ob 
sprejemanju ustavnih amandmajev dejal, da poslanci zborov delovnih skupnosti 
predstavljajo poslance tako delovnih skupin in njihovih interesov ter področij 
združenega dela, kot tudi družbene potrebe neposrednih porabnikov rezultatov 
njihovega dela v občinah, kjer živijo. Zato je ustavna komisija mnenja, da je 
mogoče zagotoviti ta njihov značaj in funkcijo samo, če se pri določanju man- 
datov uveljavljata in kombinirata dva kriterija. Kriterij volitev poslancev po 
številu prebivalcev, in kriterij volitev po številu zaposlenih. 

Najprej smo bili obveščeni, da sta bila oba ta kriterija tudi izhodišče 
za sestavo predloga zakona, ki je pred nami. V analizi omenjenega zakona pa 
smo prišli do zaključka, da ta dva kriterija nista bila vedno in povsod dosledno 
izpeljana. Tako po mojem mnenju nista bila dosledno izpeljana v 14. volilni 
enota, ki obsega področja občin Trbovlje, Hrastnik in Zagorje, prav tako pa 
tudi ne v 20. volilni enoti, ki obsega občine Logatec in Cerknico in Vrhniko. Iz 
obrazložitve, ki ste jo prejeli, lahko razberete, da so na ta način te občine 
izgubile določeno število poslanskih mandatov, ki bi jim sicer ob doslednem 
uveljavljanju načel, na katere se predlagatelj sklicuje, morali biti dodeljeni. 
V zvezi s tem je bila v moji volilni enoti v Hrastniku, Trbovljah in Zagorju 
cela vrsta sestankov, kjer so takšen položaj analizirali in ugotovili, da imajo 
celotni revirji 45 000 prebivalcev in od tega 15 767 zaposlenih, volijo pa samo 
po enega poslanca v vsak zbor delovnih skupnosti, se pravi po enega v gospo- 
darski zbor, enega v prosvetno-kulturni zbor in enega v socialno-zdravstveni 
zbor. Imamo torej položaj, v katerem dobivajo tri po številu prebivalcev, po 
številu zaposlenih in tudi po bruto produktu močne občine, samo enega po- 
slanca v vsakega od, teh zborov. Približno enak položaj je tudi na Notranjskem. 

Vse to je bilo ugotovljeno na področju posvetovanja, ki ga je organizi- 
rala SZDL v Ljubljani, kjer so sodelovali predstavniki občin Ljubljana-Center, 
Hrastnik, Litija, Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana-Moste, Trbovlje, Zagorje Ljub- 
ljana-Vič-Rudnik, Cerknica, Ljubljana-Siška, Logatec in Vrhnika. Vsi so se 
pravzaprav strinjali, da je ta položaj nemogoč in so podprli predlog, da naj se 
zakon korigira v smeri predloženega amandmaja. To je mogoče doseči z zelo 
majhno spremembo tega zakona, tako kot sem jo v amandmaju tudi predložil. 

,K temu lahko dodam še to, da je predstavnik uprave dr. Konvalinka na 
tem sestanku izjavil, da s pravne plati ni k taki rešitvi nobenih, niti načelnih 
niti tehničnih zadržkov. S takšnim popravkom zakona bi 14. in 20. volilna 
enota dobili po eno poslansko mesto vsakega zbora, po teritorialnem principu 
in potem bi dobili še po eno poslansko mesto na največji ostanek. Obe volilni 
enoti bi na ta način pridobili skupno 5 poslanskih mest več. 
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Zavedam se, da je ta amandma kompromis in v veliki meri upošteva tiste 
principe, ki jih je povedal tovariš Jenko. Vendar mislim, da smo sedaj v takšnem 
položaju, da je tak kompromis nujen tudi zato, da bi čimprej dobili zakon, 
ki bi temeljil na načelih, ki smo jih določili z ustavnimi amandmaji. 

Želim spregovoriti samo še o amandmaju, ki sem ga dal skupaj s poslan- 
cem Roterjem k 18., 19. in 47. členu. Gre za zahtevo visokošolskih zavodov Slo- 
venije, s katero želijo dobiti svoje mesto v skupščinskem sistemu, konkretno 
v kulturno-prosvetnem zboru. Da bi bila stvar bolj razumljiva, sem dolžan po- 
vedati, da smo pred tem na univerzi veliko razpravljali, da bi k 14. členu pred- 
lagali amandma v obliki dodatnega odstavka, s katerim bi se zakonsko zago- 
tovilo določeno število poslanskih mest za delavce in študente fakultet, visokih 
in višjih šol v Sloveniji. Vendar smo kasneje od tega odstopili in se zadovoljili 
s predlogom, da se v okviru posebnih kandidacijskih enot omogočil direkten 
vstop predstavnikov visokošolskih zavodov v kulturno^-prosvetni zbor. 

Ne glede na to, kako se bo ta akcija končala in kako bodo ti amandmaji 
sprejeti, smo dolžni pred slovensko družbo začeti resno razmišljati o problemu, 
ki je že dolgo pred nami na dnevnem redu. Ce pogledamo namreč strukture 
dosedanjih skupščin pa tudi sedanje skupščine, bomo videli, da univerza ozi- 
roma visoke in višje šole s takimi in takimi nalogami, z objektivno takim in 
takim mestom v tej družbi, nimajo adekvatnega zastopstva v skupščini, kon- 
kretno v kulturno-prosvetnem zboru. 

Mi lahko politično proklamiramo načela sodelovanja med univerzo in 
družbo, čeprav osebno mislim, da gre tukaj za umetno ustvarjene dileme. Ven- 
dar če ne bomo konkretno razvili odnose, ki danes veljajo v tej družbi, potem 
s samim proklamiranjem ne bomo ničesar dosegli. 

Intenca omenjenega amandmaja je torej v tem, da bi dobili zagotovilo, da 
bo naš visokošolski sistem, da bodo delavci in študentje, ki so sestavni del te 
grupacije, dobili tudi adekvatno zastopstvo v kulturno-prosvetnem zboru. 

Ne gre za noben korporacijski sistem, kot bi kdo mogoče želel insinuirati 
temu predlogu. Nasprotno, če poslušamo in študiramo razloge, ki so bili izrečeni 
v zvezi z ustavnimi amandmaji, potem je po mojem mnenju pravzaprav to prvi 
korak k takemu fleksibilnemu skupščinskemu sistemu, ki bo omogočal nepo- 
sredno zastopstvo zainteresiranih slojev, okolij in grupacij neke družbe v skup- 
ščinskem sistemu. 

Zaradi tega predlagam, tovarišice in tovariši poslanci, da razpravljamo o 
1-8., 19. in s tem v zvezi o 45. členu predloženega zakona in da se omogoči 
adekvatno število poslanskih mest zastopnikom! visokošolskih zavodov. To 
ne bo noben korak nazaj, to ne bo nikakršno omejevanje demokracije v tem ali 
onem smislu, to ne bo nikakršno zapiranje univerze same vase, ampak na- 
sprotno, prepričan sem, da gre za odpiranje univerze k družbi, za še bolj plodno 
ter resnično in ne samo proklamirano vključevanje univerze v vse probleme 
sodobne socialistične družbe v Sloveniji. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala. Oba predlagana amandmaja po- 
slanci že imajo. K besedi se je priglasil tovariš Tone Remc, predstavnik Zveze 
študentov. Prosim. 

Tone Remc: Tovarišice poslanke, tovariši poslanci, tovarišica predsed- 
sednica zbora. V imenu študentov ljubljanskih visokošolskih zavodov se vam 
zahvaljujem za povabilo, da podamo načelno politično utemeljitev predloga za 
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posebno kandidacijsko konferenco, kot jo predvidevajo predloženi amandmaji 
omenjenih dveh poslancev. 

Na začetku želim poudariti, da se univerzitetni delavci in študentje vklju- 
čujemo v družbeno-politični sistem kot nosilci družbeno potrebnega dela in 
v tem smislu avtentični samoupravni subjekt združenega dela. 

Naš družbeno-politični samoupravni interes, ni participacija na oblasti v 
takšni ali drugačni konkretni obliki, ampak ustrezna delovna vloga znanosti 
in kulture v celotnem družbeno-političnem in pravnem sistemu samoupravne 
družbe. Osnovna smer naših prizadevanj je v dinamiziranju družbenega razvoja 
tudi s tem, da se optimalno izkoristijo intelektualni delovni potenciali družbe v 
celoti, posebno pa še najodgovornejših delavcev na področju kulture in znano- 
sti ter v tem, da se njihovo delo učinkoviteje poveže s prizadevanjem delovnih 
ljudi na ostalih področjih. 

Ni politični namen predloženih amandmajev v tem, da si študentje pribo- 
rijo svoje fizično predstavništvo v republiški skupščini,, čeprav smo prepričam, 
da bodo študentski poslanci prinesli nekatere nove kvalitete v delo skupščine. 
Naš namen je, s svojimi delovnimi rezultati podpreti določeno koncepcijo druž- 
benega razvoja. Koncepcijo samoupravne, humane, visoko produktivne in vsem 
naprednim tokovom v svetu odprte družbe. 

Učinkovita bo tista družbena politika, ki bo hkrati globoko demokratična 
in kar najbolj racionalno organizirana. Višje stopnje demokratičnosti in organi- 
ziranosti samoupravne družbe pa ni mogoče doseči brez afirmacije kulture in 
znanosti kot subjektivne produktivne sile družbe. 

Ko študentje usmerjamo svojo dejavnost v polno izkoriščenost in hkrati 
razvijanje vseh demokratičnih možnosti samoupravnega sistema, se srečujemo 
tudi v svojem okolju predvsem z dvema vrstama odpora in pritiskov. Nosilci 
prvih so posamezne elistične skupine, ki poskušajo s tehnokratizacijo druž- 
benega komuniciranja in upravljanja neposredno in v nasprotju s sistemom 
socialistične demokracije participirati na oblasti. Druge vrste pritiskov so a,nar- 
ho-sindikalističnega značaja. Nosilci teh tendenc bistveno zanemarjajo demo- 
kratične možnosti samoupravnega sistema, na primer skupščino in želijo svoje 
interese realizirati v neposredni konfrontaciji s politično izvršilnimi, organi in 
najodgovornejšimi funkcionarji. 

V borbi proti politiki kot manipulaciji z ljudmi v takšni ali drugačni obliki 
se velika večina univerzitetnih delavcev in študentov odloča za učinkovito in 
humano samoupravno politiko. 

Smatramo, da bi realizacija principov, na katerih slonijo amandmaji, pod- 
prla ta naša prizadevanja. 

Izhodišči naših amandmajev sta predvsem dve. Ustavne spremembe, ki 
težijo za tem, da skupščinski sistem avtentičneje izrazi obstoječo samoupravno 
strukturo družbe. In drugo, delegatski princip, za katerega sodimo, da se mora 
uveljaviti tudi kot integracija posameznih sfer družbenega dela, ne pa samo 
kot princip teritorialnega povezovanja ob skupnih problemih. 

Menimo, da bodo samoupravne skupnosti delovnih ljudi v nadaljnjem raz- 
voju skupščinskega sistema pridobivale na svoji družbeni vlogi, kar se bo nujno 
moralo odražati tudi v načinu konstituiranja republiške skupščine in temu 
ustreznem volilnem sistemu. 

Predvidevamo, da bodo z razvojem družbe izgubljali na pomenu elementi 
posredniško-predstavniške politične demokracije in pridobivali na svojem po- 

21 
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menu elementi neposrednega delovnega in samoupravnega angažmaja v celot- 
nem družbenem delu. 

Neposredni politični cilji naših amandmajev pa so predvsem tile: 
'1. V strukturi skupščine izraziti dejansko vlogo univerze skupaj z visokimi 

in višjimi šolami kot osrednje nacionalne znanstvene in kulturne ustanove. 
V diskusiji se nam je zdelo nelogično, da bi volilni sistem enako tretiral 

na primer filozofsko fakulteto z vsako osnovno šolo na področju Ljuibljana-Vič- 
Rudinik. To se nam je zdelo nelogično predvsem pa družbeno nekoristno s sta- 
lišča nacionalnega razvoja. S tem seveda v ničemer ne zmanjšujem odgovor- 
nosti in pomembnosti znanstveno-pedagoškega dela tudi na nižjih nivojih in v 
drugih okoljih. 

2. Zagotoviti kvalificirano strukturo prosvetno-kulturnega zbora in s tem 
bistveno povečati njegovo vlogo v skupščinskem sistemu. 

3. Neposredno na samoupravni osnovi povezati znanstveno-raziskovalno 
in pedagoško delo s procesom oblikovanja praktične politike na posameznih 
področjih. 

4. Omogočiti eminentnim znanstvenim delavcem neposredni vpliv na poli- 
tiko skupščine in izvršilno^političnih organov znotraj samoupravnega sistema. 

5. Pospešiti proces medsebojnega vplivanja, dogovarjanja in povezovanja 
visokošolskega sistema znanstveno-raziskovalnega dela in družbene prakse. 

6. Ne nazadnje omogočiti • univerzitetnim delavcem in študentom, da kot 
najbolj kvalificirani in zainteresirani delovni ljudje neposredneje odločajo o 
kvalitetah, kriterijih in programih, ki stojijo za posameznimi poslanskimi 
kandidaturami. 

Ne bi se mogel strinjati s tistimi ugovori, ki vidijo v realizaciji naših 
amandmajev nevarnost, da se univerza zapre vase. Z institucionalizacijo posebne 
kandidacijske konference visokošolskih zavodov v bistvu uvajam princip dvojne 
odgovornosti poslancev. Odgovornost do univerzitetnih delavcev in študentov, 
ki jih predlagajo, in odgovornosti do občin in občanov, ki jih izvolijo. V tem 
primeru bo nujno prišlo do tesnejše povezave znanstvene teorije in neposredne 
družbene prakse in do nujne samoupravne integracije znanosti, kulture ter 
družbene prakse in to takšne integracije, ki bo afirmirala znanstveno kulturo 
družbe in kulturno zavest delovnih ljudi, s tem pa tudi njeno družbeno učinko*- 
vitost na vseh področjih. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Besedo želi poslanka Tatjana 
Lokovšek. 

Tatjana Lokovšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
poslanci. Komisija za organizacijsko-politična vprašanja pri občinski konferenci 
SZDL Ljubljana-Vič-Rudnik mi je kot poslanki naročila, naj predložim amand- 
maje, ki temeljijo na političnih stališčih, ki sta jih sprejeli občinska konferenca 
SZDL Ljubljana-Vič-Rudnik in mestna konferenca SZDL Ljubljana v javni 
razpravi o osnutkih ustavnih amandmajev. 

Zato predlagam, da se v prvem stavku 3. odstavka 46. člena zakona o 
volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije besedilo spremeni tako, da se besede 
»podpira najmanj ena desetina vseh članov kandidacijske konference« nadome- 
stijo z besedami »podprejo najmanj 4 člani kandidacijske konference«. 

Tako spremenjeni odstavek bi se glasil: 
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»V listo kandidatov, o kateri glasuje kandidacijska konferenca, se vpiše 
vsak predlagani kandidat, katerega kandidaturo podprejo najmanj štirje člani 
komisijske konference. Imena kandidatov se vpiše v listo kandidatov po abe- 
cednem vrstnem redu.« 

To predlagam iz naslednjih razlogov: Če se zahteva podpora ene desetine 
vseh članov kandidacijske konference, ki lahko šteje tudi 100 članov in več, 
potem to pomeni, da bi bilo v bistvu potrebno dvakratno glasovanje. Najprej 
javno glasovanje z dviganjem rok, da se ugotovi, ali ima predlog zadostno pod- 
poro. Nato pa še tajno glasovanje o sprejemu kandidature. S tem, ko bi se 
zahtevala javna izjasnitev tako velikega števila članov kandidacijske konference, 
bi se že predaleč poseglo v načelo tajnega glasovanja. Namen zahteve po tako 
veliki podpori tudi ne more biti v tem, da bi moral vsak predlagatelj že pred- 
hodno nabrati ustrezno število podpisov, ker bi to preveč omejevalo možnost 
iniciative na sami kandidacijski konferenci in bi tudi preveč spodbujalo k 
predhodnemu grupiranju članov konference glede posameznih možnih kandi- 
datov. 

Končno bi lahko prišlo tudi do majhnih nejasnosti, na primer o tem, koliko 
članov konference mora predlog podpreti, če ima konferenca 85 članov, 8 ah 9. 
Iz teh razlogov bi bilo najboljše, če se zahteva za podporo manjše in točno 
določeno število glasov. Konkretno, naj bi se zahtevala podpora 4 članov kon- 
ference analogno', kot je to predvideno v 61. členu za zbore volivcev. Tako bi vse 
kandidacijske postopke koliko mogoče poenotili in poenostavili in se ne bi 
zahtevala enkrat podpora desetine, enkrat devetih članov in enkrat štirih 
volivcev. 

Za volitve zveznih poslancev so take določbe sicer res že sprejete. Vendar 
pride to praktično v poštev le za občinske kandidacijske konference, medtem 
ko zbori volivcev pri kandidiranju zveznih poslancev razen, v redkih izjemnih 
primerih najbrž res ne morejo priti do veljave. 

Nadalje predlagam spremembo k 59. členu. V drugem stavku prvega od- 
stavka naj bi se besede »podpira najmanj 9 volivcev«, nadomestijo Z besedami 
»podprejo najmanj 4 volivci«. 

Tako spremenjen odstavek bi se glasil: 
»Vsak volivec na zboru volivcev ima pravico predlagati, da naj se ne 

sprejme kandidatura posameznega kandidata, ki ga je določila kandidacijska 
konferenca. Ce takšen predlog podprejo najmanj 4 volivci, izreče zbor volivcev 
svoje stališče do takega kandidata z dviganjem rok, Kandidatura ni sprejeta, 
če se proti njej izreče večina na zboru prisotnih volivcev.« 

Spremembo predlagam zaradi tega, ker je na tem mestu dvojno glasova- 
nje, do katerega ta odločba v bistvu pripelje, še bolj nesmotrno in nesmiselno. 
Saj gre v obeh primerih za javno izražanje volje z dviganjem rok. Poleg tega 
pomeni zahteva po tako veliki predhodni podpori še nadaljnjo in politično po- 
vsem neumestno omejevanje iniciative zborov volivcev pri morebitnem zavra- 
čanju predlogov kandidacijskih konferenc SZDL, čeprav je možnost takega 
zavračanja zaradi izredno ostrih in nerealnih pogojev za kvorum praktično 
izključena. 

Nadalje predlagam, da se v 2. odstavku beseda »desetina« nadomesti z 
besedo »dvajsetina«, na koncu pa naj se pika nadomesti z vejico in dodajo 
besede »najmanj pa 30 volivcev.« 

Tako spremenjeni člen bi se glasil: 
21* 
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»Zbor volivcev lahko odloči, da se ne sprejme kandidatura posameznega 
kandidata za poslanca republiškega zbora, ki ga je sprejela kandidacijska kon- 
ferenca, in lahko predlaga nove kandidate za poslance, če je na zboru navzočih 
najmanj V20 vseh volivcev z območja, za katero je zbor sklican, najmanj pa 
30 volivcev.« 

Nadalje predlagam, da se doda še nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Ce je na območju zbora volivcev manj kot 90 volivcev, lahko zbor odloča, 

če je navzoča najmanj 1/3 volivcev z območja zbora.« 
2e v javni razpravi o tezah za volilni sistem so bile izražene številne pri- 

pombe, da je kvorum 1/10 volivcev za zbore volivcev, zlasti na mestnih območ- 
jih, praktično nedosegljiv in da bo nesmiselno sklicevati zbore volivcev, za 
katere bo že vnaprej jasno, da ne bodo sklepčni in da bodo z otvoritvijo in ugo- 
tovitvijo nesklepčnosti praktično že tudi zaključeni. Če bi kakšen poslanec, 
skupina ali organizacija hoteli vendarle doseči imenovanje kakšnega kandidata 
na zborih volivcev, bi jih tako ostri pogoji naravno spodbujali k organiziranju 
volivcev, kar bi pripeljalo do nezaželenih oblik grupiranja, do zaostrovanja 
političnih nasprotij in podobno. Zato predlagam, da se kvorum 10 °/o zmanjša 
na 5'%, doda pa naj se nov pogoj, da mora biti v vsakem primeru navzočih 
najmanj 30 volivcev oziroma 1/3 volivcev, če je na območju zbora volivcev 
vpisanih manj kot 90 volivcev. Omenjeni dodatek v predlogu zakona tako ali 
tako manjka, podobna določba je namreč že bila v dosedanji ureditvi, ker bi 
sicer lahko določalo na primer že 10 volivcev ali celo manj. 

Ob pogoju, da bi moralo biti navzočih najmanj 30 volivcev, bi se zmanjšani 
kvorum od 1/10 na 1/20 dejansko nanašal na zbore volivcev, na katerih ob- 
močju je več kot 600 volivcev, kar pa bi bilo povsem umestno in sprejemljivo. 

Nadalje predlagam spremembo k 60. členu. V prvem odstavku »naj se 
beseda, »in« nadomesti z vejico, besede »z večino glasov odloči, da bo predlagal 
nove kandidate«, pa naj se črtajo. 

Novi odstavek bi se tako glasil: 
»Ce je izpolnjen pogoj z drugega odstavka prejšnjega člena, zbor volivcev 

nadaljuje svoje delo po naslednjem dnevnem redu.« 
V drugem odstavku naj se besede »če se zbor ne odloči z večino glasov, 

da bo predlagal nove kandidate« nadomesti z besedami »če pogoj iz drugega 
odstavka prejšnjega člena ni izpolnjen«. 

Tako bi se spremenjeni drugi odstavek glasil: 
»Ce pogoj iz drugega odstavka prejšnjega člena ni izpolnjen, zaključi pred- 

sedujoči zbor in pošlje zapisnik o delu zbora občinski volilni komisiji.« 
Določba prvega odstavka, ki naj se črta, je bila prav tako kritizirana v 

javni razpravi o tezah za novi volilni sistem, ker je povsem nelogična. Nesmi- 
selno je namreč zahtevati od zbora volivcev, naj se vnaprej na splošno odloči, 
ali bo predlagal še nove dodatne kandidate, čeprav še ne ve, kakšni kandidati 
bi sploh utegnili biti predlagani. Pri kandidiranju morajo biti odločilne kvali- 
tete vsakega posameznega kandidata in se možnost nadaljnje iniciative ne sme 
zapirati, čeprav je na primer kandidacijska konferenca za določeno poslansko 
mesto' že določila dva ustrezna kandidata. 

Zbor volivcev naj se odloči o vsakem predlogu posebej, ne pa že kar vna- 
prej o morebitnih novih kandidatih in njihovih kvalitetah, ko še sploh ničesar 
ne ve. 
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Omenjene določbe ni mogoče razumeti drugače kot namerno nadaljnjo 
proceduralno oviro, ki naj otežkoči in omeji predlaganje novih kandidatov na 
zborih volivcev, za kar so pogoji že tako izredno težavni. 

Predsednik Vera Kolarič: K besedi se je priglasil tovariš dr. Ernest 
Petrič. 

Dr. Ernest Petrič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
poslanci. Uvodoma moram takoj precizirati, da govorim kot poslanec in ne kot 
predstavnik izvršnega sveta. Izvršni svet bo, kolikor bo to potrebno, zavzel 
o tem vprašanju pač svoje stališče. 

V tej diskusiji, ki bo verjetno še trajala, bi želel opozoriti na nekatere 
stvari, ki se mi zdijo pomembne. Izhajal bom iz misli, ki jo je tu poudaril 
tovariš Jenko, ko je govoril o tem, da ni idealnega volilnega zakona in sistema, 
ki bi do optimuma upošteval vse posamezne interese. Popolnoma se strinjam 
z njim. Takega sistema ni ne pri nas niti kje drugje. Vsak volilni ključ je vedno 
v bistvu nek dogovor, ki v celoti optimalno v glavnem ustreza vsem, do skraj- 
nosti pa ne ustreza nikomur. Lahko bi navajal celo- vrsto primerov iz našega 
preteklega, sedanjega in bodočega volilnega sistema, ki bi to potrjevali, vendar 
mi tega verjetno ni treba posebej poudarjati. 

Želim reči predvsem to, da ta dogovor nikoli ne more biti tak, da bi abso- 
lutno upošteval interese vsake posamezne volilne enote, vendar je verjetno 
potrebno«, da je ta dogovor v svojem bistvu vedno zelo toleranten. In pri nas 
je po« mojem lahko« še posebej toleranten. Zakaj, to bom povedal kasneje. 

Sem prihajam iz občine, kjer niti v preteklosti, čeprav se je lotevala kon- 
kretnih akcij, in verjetno* niti v bodočem sistemu ne bo optimalno ustreženo 
njenim interesom, da bi bila povsod predstavljena. Ta občina ima pač določeno 
strukturo, po svojem obsegu, po številu prebivalstva itd., je taka, da se ,mora 
nekje vključevati, nekam vezati in je v bistvu njeno predstavništvo' vedno 
rezultat nekega pametnega dogovarjanja in nekega pametnega kompromisa. 

Naslednje, kar bi hotel poudariti, je vprašanje, ki si ga zastavljamo ob 
dosedanjih diskusijah o teh zakonih. Ali je v našem sistemu res tako izredno 
pomembno, ali ima neko območje v določenem zboru pet ali šest poslancev? 

Tovariši, ne želim pretiravati, zdi pa se mi, da je v zadnjih dneh v neka- 
terih diskusijah skorajda toliko borbe za posamezna poslanska mesta kot tam, 
kjer se med seboj spopadajo politične stranke. Zdi se mi, da v našem sistemu, 
ko gre na eni strani za predstavništva združenega dela, na drugi strani pa 
za to, da so vsaj približno adekvatno predstavljena v našem skupščinskem 
sistemu tudi posamezna področja, verjetno res ni tako kardinalno vprašanje, 
ali ima neko območje, ponavljam, pet ali šest poslancev v enem zboru ali dva 
ali tri, ali če kakšna občina nima svojega poslanca v enem od zborov delovnih 
skupnosti. In resnično moram povedati, da je zame vsaka diskusija s takih 
pozicij nekoliko problematična. 

V zvezi s tem, kar sem povedal, želim poudariti, da sem za to, da z da- 
našnjo razpravo in nekimi konkretnimi amandmaji najdemo najbolj optimalne 
in najbolj sprejemljive rešitve. Vendar resnično apeliram na svoje kolege 
poslance, da v tej fazi, ko nam kandidacijski postopek že teče, ko je položaj 
na terenu že dovolj zapleten, ko ljudje marsikje nejevoljno gledajo na vse te 
stvari, ne zapletemo stvari z uvajanjem novih principov in novih rešitev, ki 
niso dovolj proučene. Ker moramo na današnjem zasedanju sprejeti ta zakon, 
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je smotrno, da se omejimo na dve, tri parcialna vprašanja, s katerimi pomagamo 
rešiti najbolj pereča nesorazmerja glede zastopanosti posameznih območij. Pri 
tem ne bomo mogli najti nekih zelo popolnih in dognanih rešitev, ker bi se te 
verjetno pojutrišnjem izkazale kot problematične. 

Naj omenim še to, da smo v ustavni debati ugotovili, da je naš skupščinski 
sistem potrebno še naprej prilagajati, in sklenili, naj ustavna komisija v tem 
smislu nadaljuje s svojim delom. Trdno sem prepričan, da volilni sistem, za 
katerega se odločamo danes, sprejemamo samo za tokrat in da bomo čez 4 leta 
verjetno še naprej prilagodili Skupščinski sistem novim družbenim razmeram. 
Zato se mi zdi, da v takšnem položaju ni potrebno stvari preveč komplicirati 
in preveč govoriti o nekih principialnih stvareh, ki so lahko precej dvorezne. 

.Posebej apeliram na vodstvo današnje seje, da težimo k takim postopkom, 
da bodo amandmaji usklajeni z republiškim zborom in se izognemo usklajeval- 
nemu postopku. Sicer pa vi bolje pozinate, kako stvari na terenu teko, in 
dobro je, da sploh že teko-; če ne bi potekale, ne vem, kako bi izpeljali volitve 
v tem kratkem času, ki je še pred nami. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Vendar moram opozoriti, da 
ne omejujem razprave v zvezi z zakonom, ki ga obravnavamo. K besedi se je 
priglasil poslanec tovariš Šabec. 

Janko Šabec : Takoj v začetku moram povedati, da nisem prišel 
na govorniški pult z namenom, da bi območje, v katerem sem izvoljen in kate- 
rega zastopam, pridobilo kaj večje število poslancev. Želim samo, da bi načela, 
ki so v 14. členu predloga zakona o volitvah poslancev, bila tudi izvedena. 
Razpravljal bom v glavnem o zakonu o razdelitvi volilnih enot, vendar je to 
vezano s 14. členom zakona o volitvah poslancev, in z amandmajem zakono- 
dajno^pravne komisije, ki ga je dala k temu členu. 

Predlagana načela, po katerih naj bi se določile volilne enote in razdelila 
poslanska mesta, namreč niso dosledno upoštevana in izpeljana v predlogu 
zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev Skupščine SR Slovenije. 

Predlagatelj zakona hi dosledno upošteval števila prebivalstva in količnika 
11 902 delovnih ljudi za določitev volilnih enot in razdelitev poslanskih mest 
v gospodarskem zboru Skupščine SR Slovenije. Tako naj bi po tem predlogu 
imele občine Kamnik, Tolmin, Ajdovščina in še nekatere druge, ki imajo 
manjše število prebivalcev in manjše število delovnih ljudi, kot npr. občine 
Sežana, Ravne na Koroškem in Krško v gospodarskem zboru več poslanskih 
mest kot slednje. Po mojem je problem samo v tem, da občine, ki izpolnjujejo 
pogoje po obeh kriterijih, niso samostojne volilne enote, ampak so združene 
v volilno enoto s tistimi, ki za pridobitev poslanskega mesta ne izpolnjuje 
pogojev po danem kriteriju. v 

Zato predlagam, da bi se občine razdelile v volilne enote in razdelili po- 
slanski mandati v gospodarski zbor po naslednjih kriterijih: vsaka občina, ki 
ima več kot 20 000 prebivalcev, naj bo samostojna volilna enota. Vsaki teh 
občin se dodeli na podlagi števila prebivalcev eno poslansko mesto v gospo- 
darskem zboru. Isto velja tudi za ostale samoupravne zbore, vendar z drugač- 
nimi količniki. Takih občin je 31 in se mednje razdeli tudi 31 poslanskih mest. 
Med temi občinami je 12 takih, ki imajo več delovnih ljudi, kot je količnik 
11 902 za eno poslansko mesto. Na podlagi tega kriterija pridobijo 16 poslan- 
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skih mest. Tako bi imeli na podlagi števila prebivalcev in števila delovnih 
ljudi 31 občin, ki bi bile samostojne volilne enote s 47 poslanskimi mesti. 

Za razdelitev ostane še 28 poslanskih mest. Ostane pa tudi 29 občin, ki 
jim po teh kriterijih ni mogoče dodeliti poslanskih mest, zato mora nastopiti 
združevanje več občin v eno volilno enoto', ki naj pridobi eno poslansko mesto 
na podlagi števila prebivalcev 11 000 in ne glede na postavljeni količnik po 
številu zaposlenih 11 902. Tem občinam bi pripadalo 14 poslanskih mest, na 
441 674 prebivalcev in 111 699 delovnih ljudi. 

Po dosedanjem predlogu je 15 volilnih enot, ki jih sestavlja več občin. 
Združenih je 42 občin in le 18 jih ima samostojno volilno enoto, čeprav jih je 
31, ki izpolnjujejo določene kriterije, da bi imele samostojne volilne enote, in 
po kriterijih določeno število poslanskih mest. Te skupine volilne enote imajo 
po predlogu zakona 33 poslanskih mest. V tej skupini je 19 poslanskih mest, 
do katerih imajo pravioo tiste občine, ki izpolnjujejo kriterije, pa jim ta 
mesta samostojo niso priznana, ker so združene s tistimi občinami, ki krite- 
rijev ne izpolnjujejo, zato naj se tem 29 občinam dodeli 14 poslanskih mest po 
združenem številu 20 000 prebivalcev. 

Poslanska mesta bi bila razdeljena tako: po številu prebivalstva 31 poslan- 
skih mest; po številu delovnih ljudi 16 poslanskih mest; po številu ostanka 
delovnih ljudi 14 poslanskih mest in kombinirano 14 poslanskih mest. Torej 
skupaj 75 poslanskih mest, kar ustreza številu poslanskih mest, ki je dolo- 
čeno za gospodarski zbor. Po mojem predlogu bi bilo namesto 42, samo 29 občin 
združenih v skupno volilno enoto. 

Ker bo po tem predlogu več občin, ki bodo tvorile samostojno volilno 
enoto, in bodo združene volilne enote sestavljene iz dveh občin in le samo 
v enem primeru iz treh občin, bo tudi volilna tehnika znatno olajšana, kar ni 
za zanemariti. Zato ima podani predlog poleg navedenih prednosti še to. 

Ce bo omenjeni predlog sprejet, bo treba spremeniti tudi 14. člen zakona 
o volitvah poslancev. 

Te spremembe bi bile naslednje: 
V peti vrsti tretjega odstavka naj se beseda »prejšnjega« nadomesti z 

besedo »prvega«, v šesti vrsti pa se besedica »glede« spremeni v »ne glede«. 
Besedilo četrtega odstavka s črta. 
Sedanji peti odstavek postane četrti s tem, da se v tretji in četrti vrsti 

črta besedilo »ter na območju iz tretjega in četrtega odstavka tega člena«. 
Tako, da bi se zadnji odstavek glasil: 
»Poslanska mesta vsakega zbora delovnih skupnosti, ki ostanejo po raz- 

delitvi iz prejšnjih odstavkov nerazdeljena, se razdelijo po vrsti med občine 
iz prvega in drugega odstavka tega čleina, ki imajo največji ostanek.« 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala. Tovariš poslanec, prosim da daš 
pismeni predlog amandmajev. 

K besedi se je priglasil poslanec tovariš Prelovec. 

Cveto Prelovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Uvodoma moram povedati, da se nisem priglasil k razpravi zaradi tega, 
da bi predlagal kakšen nov amandma, ker jih je že veliko, ampak zaradi tega, 
da bi podprl amandma poslancev Karla Forteja, iz republiškega zbora, in Sta- 
neta Dolanea iz našega zbora. Uvodoma pa želim povedati samo to, da današ- 
nja razprava in razprave, ki so bile v pristojnih odborih okrog volilnih zakonov 
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in o določitvi poslanskih enot za volitve v republiško skupščino, kažejo, kako 
smo skušali v zelo, zelo kratkem času spraviti skozi tako pomembne zakone, 
ki imajo silno.velik politični pomen ali pa zelo velike politične odmeve. Po- 
kazalo se je, da je bil čas za razpravo prekratek, oziroma da niso bili občani 
in pristojne družbeno-politične organizacije ter občinske skupščine pravočasno 
seznanjeni z osnutki zakonov in niso mogli o njih poglobljeno razpravljati. 
Mislim, da je prav zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v repu- 
bliško skupščino tipičen primer kot smo jih obravnavali ta teden v osnutku 
resolucije o temeljih zakonodajne politike republike. Obravnava tega zakona 
je v.temeljnem nasprotju s principi, ki jih zagovarja ta resolucija o zakonodaj- 
nem delu v prihodnjem mandatu republiške skupščine. 

Amandma, ki sta ga predložila tovariša Dolanc in tovariš Forte pa pod- 
piram iz naslednjih razlogov. Za ta amandma sem se smiselno, odločno zavze- 
mal že na obeh sejah odbora, za družbeno-politični sistem in ustreznega odbora 
republiškega zbora, ker mislim, da se skuša s tem amandmajem popraviti dve 
največji odstopanji, dve največji načelnosti v predlaganem zakonu. Po doseda- 
njem predlogu namreč 14. volilna enota, ki obsega Zasavje in 20. volilna enota, 
ki obsega Notranjsko, nimata ustreznega zastopstva v republiški skupščini. 
Tako obsega notranjsko območje skupno več kot 56 000 prebivalcev v vseh 
štirih združenih občinah, imelo pa bi samo tri poslance v zborih delovnih 
skupnosti. 

Pri vsem tem pa je treba opozoriti, da je to območje izredno obsežno, da 
sega od Ljubljane in Brezovice pa tja do Baške grape oziroma do Prezida na 
hrvatski strani pa do Trebinje v Poljanski dolini. V tem območju je sorazmerno 
veliko podjetij, ki so pomembna za slovensko gospodarstvo in ki veliko izva- 
žajo-. Na tem območju je zlasti v nekaterih občinah sorazmerno zelo velik 
narodni dohodek na zaposlenega, ki je dosti višji od poprečja v Sloveniji. 
Takšna obsežnost teh volilnih enot prav gotovo preprečuje bodočim poslancem 
zborov delovnih skupnosti, da bi imeli kakršen koli tesnejši kontakt s svojimi 
volivci in se bojim, da bodo bolj odražali osebna stališča, kakor pa stališča 
volivcev, ker Se z njimi ne bodo mogli redno posvetovati. Upoštevajoč takšno 
stanje so tudi politični aktivi v vseh omenjenih štirih občinah izrazili željo, 
da je treba to nesorazmerje odpraviti. O tem je bilo govora tudi na zadnjem 
bazenskem posvetovanju v Ljubljani. 

Mislim, da omenjeni amandma ne predlaga, naj se uzakoni neka izjema, 
ampak naj bi se odpravila le najbolj kričeča nesorazmerja. Mislim, da bi bilo 
to edino pametno in pošteno-, tako kot smo pri zakonu za volitve v republiški 
zbor upoštevali izjemo v občini Metlika oziroma Dravograd, ko smo določili, 
da naj bo vsaka občina zastopana. Tako bi morali tudi v tem primeru to naj- 
bolj kričečo nesorazmerje odpraviti in sprejeti predlagani amandma. Zaradi 
tega pozivam poslance našega zbora, da glasujejo za predlagani amandma. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Prosim ali želi še kdo raz- 
pravljati? Besedo ima tovariš Jože Trošt. 

Jože Trošt: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci. 
Zakon o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije postavlja v 14. členu kot 
osnovno izhodišče, da se dodeli občini, ki ima najmanj 20 000 prebivalcev, eno 
poslansko mesto v vsakem zboru delovnih skupnosti, medtem ko se preostala 
poslanska mesta dodelijo po količnikih, glede na število delovnih ljudi s pod- 
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ročja vsakega zbora. Obrazložitev zakona o določitvi volilnih enot za volitve 
poslancev Skupščine SR Slovenije na drugi strani pod poglavjem »Volilne 
enote za zbore delovnih skupnosti« pa povzema temeljno načelo volilnega za- 
kona, da vsaka občina, ki ima več kot 20 000 prebivalcev, dobi en mandat v 
vsakem zboru delovnih skupnosti že iz tega naslova. Toda pri razdelitvi števila 
mandatov zlasti za gospodarski zbor so se pojavila očitna nesorazmerja, ki so 
absolutno nesprejemljiva. Primerjave med občinami pokažejo, da imajo neka- 
tere občine z manjšim številom prebivalstva in manjšim številom zaposlenih 
več mandatov kot druge, ki imajo večje število prebivalcev in večje število 
delovnih ljudi. Prve naj bi imele samostojno volilno enoto, druge pa naj bi 
bile vključene v skupno volilno enoto z drugimi občinami. Nesorazmerje postane 
še bolj očitno in nevzdržno, če se primerja število prebivalcev in delovnih ljudi 
na podlagi samostojnih in združenih volilnih enotah. Navajam konkretni pri- 
mer. Občina Kamnik ima 21 652 prebivalcev in 6970 delovnih ljudi. Po predlogu 
razdelitve Socialistične republike Slovenije na volivne enote za volitve poslan- 
cev za zbore delovnih skupnosti bi imela občina Kamnik pravico do enega man- 
data, ker presega količnik 20 000 prebivalcev, do drugega mandata pa bi imela 
pravico po številu delovnih ljudi skupaj torej 2 mandata. Občina Sežana ima 
23 668 prebivalcev in 7356 delovnih ljudi. Po predlogu zakona o razdelitvi 
Socialistične republike Slovenije na volilne enote občina Sežana nima samo- 
stojnih poslanskih mest pa čeprav obe števili presegata števili občine Kamnik. 
Občina Sežana je vključena v skupno volilno enoto z občinama Ilirska Bistrica 
in Postojna. Skupno število prebivalcev predlagane volilne enote znaša 58 055 
ali več kot dvakrat več od občine Kamnik. Število delovnih ljudi pa je 17 207 
ali dvainpolkrat več kakor v občini Kamnik. Vendar bi skupna volilna enota 
imela 2 mandata, kar je prav toliko kot občina Kamnik. Takšna in podobna ne- 
sorazmerja izhajajo iz predloga zakona še za občine Tolmin, Ajdovščina, Radov- 
ljica, Domžale in drugod. Taka nesorazmerja so v nasprotju s stališči, ki naj 
bi bila izhodišče za osnovanje volilnih enot. Vendar takšne razdelitve ni mo- 
goče zagovarjati z nobenimi merili, ker preveč odstopa od zakonskega načela. 
Opisana razdelitev mandatov po ključu, ki ga ni mogoče sprejeti in razumeti, 
je povzročila revolt skupščine občine Sežana ter družbeno-političnih organizacij 
in občanov s tega območja. Zato naj predlagatelj zakona, to je izvršni svet 
poišče ustreznejšo rešitev, tako da se občina Sežana izloči v samostojno volilno 
enoto za volitve v zbore delovnih skupnosti, ter dodeli občini Sežana poslanska 
mesta v zbore delovnih skupnosti kakor ji pripada. Amandmaja ne podajam, 
ker je skupščina občine Sežana s svojo vlogo dne 14. 2. 1969 že predlagala 
Skupščini SR Slovenije ter izvršnemu svetu kot predlagatelju zakona izločitev 
občine Sežana v samostojno volilno enoto. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Prosim, želi še kdo besedo. Besedo ima 
tovariš Ferdo Sepetavc. 

Ferdo Sepetavc: Tovariši, .nisem mislil diskutirati, ker se mi zdi, 
da to razpravo že preveč zavlačujemo1, da bi si1 rad vsak svojega poslanca za- 
gotovil. Zdi se mi, da govorimo, kot da bi moral imeti vsak svojega predstavnika 
povsod, za naših 50 °/o kmetov, ki jih imamo v Sloveniji pa se nihče ne briga 
in kandidacijske konference pri Socialistični zvezi so že pokazale, da jih je zelo 
malo. Ne mislim sedaj govoriti o kmetu, ampak trdim, da so kmetje tudi pro- 
izvajalci in nihče o njih ne govori. Zato se mi zdi neumno, da se borimo za ta 
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proporc, temveč bi bilo bolj prav, da vzamemo za osnovo število prebivalcev, 
saj proizvajalci smo vsi. Zdi se mi, da bi bilo tako najbolj pravično. Volivci 
naj na kandidacijskih zborih izberejo tistega, v katerega imajo največ zaupanja, 
pa naj bo to učitelj, zdravnik ah kmet. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Pdosim tovariši, želi še kdo besedo? Ali 
želi morda besedo predstavnik izvršnega sveta? 

Viktor Repič: Izvršni svet mora pregledati in oceniti vse predloge, 
ki so bili danes predloženi, zato ne morem sedaj odgovoriti. 

Predsednik Vera Kolarič: Ne bi še zaključila razprave, ampak bi 
predlagala tole: V razpravi o predlaganem zakonu o volitvah poslancev Skup- 
ščine SR Slovenije je bilo dano več amandmajev, in sicer: 

Prvi amandma je bil k 14. členu, in sicer ga je dal poslanec tovariš Marjan 
Jenko. Drugi amandma je predložil poslanec Stane Dolanc prav tako k 14. členu. 
Tretji amandma sta predložila tovariša Stane Dolanc in Zdenko Roter k 18., 19. 
in k 45. členu. Četrti amandma je predložila poslanka Tatjana Lokovšek k 46., 
k 59. in k 60. členu. Peti amandma je predložil poslanec Janko Sabec, in sicer 
k 14. členu. Ker je toliko novo predloženih amandmajev, mislim, da je nujno, 
da se sestane naš odbor za splošna vprašanja družbeno-političnega sistema, ki 
naj bi vse te predlagane amandmaje obravnaval in tudi zavzel svoja stališča k 
amandmajem. Prav tako bi pozvala predstavnika zakonodajno-pravne komisije, 
da bi predlagane amandmaje v našem zboru posredoval zakonodajno-pravni 
komisiji in da bi se po možnosti tudi zakonodajno-pravna komisija izjavila o 
predlaganih amandmajih. Ker bo to terjalo nekaj več časa, bi odredila pol ure 
odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.25 in se je nadaljevala ob 15.20.) 

(Predsednik Vera Kolarič: Tovarišice in tovariši poslanci. Nadalju- 
jemo s sejo. Med tem časom, kot veste, se je sestal naš odbor in bi prosila 
poročevalca odbora, da se izjavi k posameznim amandmajem, ki so bili dani 
v razpravi v dopoldanskem delu seje našega zbora. 

Odbor je določil za svojega poročevalca tovariša Dušana Rihtaršiča. 

Dušan Rihtaršič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Odbor za splošna vprašanja đružbeno-političnega sistema se je sestal in 
skupaj s predlagateljem amandmajev in s predstavnikom izvršnega sveta raz- 
pravljal o vseh amandmajih, ki so jih podali poslanci in sicer: poslanec Marjan 
Jenko k 14. členu, tovariš poslanec Stane Dolanc k 14. členu, poslanec Stane 
Dolanc in Zdenko Roter k 18., 19. in 45. členu, Tatjana Lokovšek k 46., 59. in 
60. členu in poslanec Janko Sabec k 14. členu zakonskega predloga. 

Po temeljiti razpravi je odbor sklenil, da predlaga zboru: 
1. da zavrne amandmaje poslanca Marjana Jenka k 14. členu, amandma 

poslanca Staneta Dolanca k 14. členu in amandma poslanca Janka Sabca k 14. 
členu zakonskega predloga in 

2. da sprejme amandmaje, ki so jih predlagali poslanci Stane Dolanc in 
Zdenko Roter k 18., 19. in 45. členu in poslanka Tatjana Lokovšek k 46., 59. 
in 60. členu zakonskega predloga. 
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Odbor je zavrnil vse te amandmaje k 14. členu in pri tem izhajal iz dejstva, 
da 14. člen v bistvu pomeni družbeni dogovor, po katerem naj se nova skupščina 
oblikuje ob zmanjšanem številu poslancev in naj se pri zagotavljanju strukture 
nove skupščine prepletata predvsem dva elementa, to je element določanja 
•mandatov po številu prebivalstva oziroma prebivalcev in pa element določanja 
mandatov po številu zaposlenih ljudi in to čimbolj enakopravno. 

V vseh teh amandmajih ta načela niso bila zastopana bolje, kot v obsto- 
ječem zakonskem predlogu. Odbor se sicer zaveda, da idealnega sistema ni, 
vendar je toleranca prišla pri kombiniranem načelu najbolj do izraza pri pred- 
logu zakona. 

Odbor ponovno poudarja, da se zaveda, da predlog ne zadovoljuje vseh 
teženj, toda upoštevati je treba dejstvo, da se večina občin, ki so bile konzul- 
tirane na posvetovanjih v zadnjih dneh, strinja s predlogom in da po določbah 
tega predloga že sedaj tečejo priprave v posameznih fazah volilnega postopka. 

Pač pa odbor predlaga zboru sprejem amandmajev, ki so jih predlagali 
tovariši poslanci Stane Dolanc in Zdenko Roter ter poslanka Tatjana Lokovšek. 

Predlog poslancev Staneta Dolanca in Zdenka Roterja je v bistvu prispe- 
vek k utrditvi samoupravnega položaja slovenskih visokošolskih zavodov in 
zametek dvojne odgovornosti kandidata, ki odgovarja delovnim ljudem v občini 
in delovnim ljudem znotraj strukture, iz katere izhaja. 

Predlog Tatjane Lokovšek pa je odbor sprejel kot prispevek za realno mož- 
nost uveljavljanja demokratičnih principov, ker z enostavnejšim načinom omo- 
goča občanom, da se združeno uveljavljajo s svojimi odločitvami. Hvala. 

Predsednik Vera Kolarič: Prosim predstavnika zakonodajno-pravne 
komisije, da se izjavi o predloženih amandmajih. 

Marjan Jenko Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci. 
Svojemu amandmaju kot zastopnik zakonodajno-pravne komisije ne morem 
dati nobenega komentarja. Slišali pa ste predstavnika odbora, ki je obrazložil 
razloge za odklonitev amandmaja z večino glasov. V zvezi z amandmajem tova- 
riša Staneta Dolanca in Zdenka Roterja glede amandmajev k 18., 19. in 45 
členu pa moram kot zastopnik zakonodajno-pravne komisije izjaviti, da koncept 
predlaganih treh amandmajev ruši in odstopa od sprejetega kandidacijskega 
principa. Iz razloga meni zakonodajno-pravna komisija, da bi ne bil spre- 
jemljiv. 

K amandmaju tovariša Dolanca v zvezi s 14. členom zakonodanjo-pravna 
komisija iz pravnega in ustavnega stališča nima pripomb in je možno tak 
predlog amandmaja sprejeti, ker pravzaprav dovoljuje nekatere materialne 
določbe zakona o volitvah poslancev republiške skupščine. 

K amandmaju tovarišice Tatjane Lokovškove v zvezi s 46., 59. in 60. členom 
zakona o volitvah poslancev SR Slovenije prav tako z vidika pravnega sistema 
ni pripomb. Menim, ponovno v imenu zakonodajno-pravne komisije in v svojem 
imenu še posebej, da ni nikjer rečeno, da moramo tudi postopek za kandidi- 
ranje republiških poslancev posneti po zveznem zakonu. Mi lahko sprejmemo 
v našem republiškem zakonu svojo koncepcijo in svojo rešitev kandidature. 
Zato ta amandma iz pravnega in ustavnega vidika ni sporen. 

Nadalje prehajam na amandma tovariša Janka Šabca, v zvezi s 14. členom 
zakona o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije. Tudi ta predlog amand- 
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maja tovariša Sabca iz prvega in ustavnega stališča ni sporen. Možno ga je 
sprejeti, ker dopolnjuje materialne določbe zakona. 

Predsednik Vera Kolarič : Hvala lepa. Prosim predstavnika izvršnega 
sveta tovariša Viktorja Repiča, da se izjavi o amandmajih. 

Viktor Repič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci. 
Kot predstavnik izvršnega sveta bi želel dati nekaj misli k postavljenim amand- 
majem. Držal se bom vrstnega reda kot so amandmaji bili predloženi. 

Predlog tovariša poslanca Marjana Jenka je v bistvu ideja, iz katere je 
izhajal prejšnji predlog občine Trebnje, namreč, da je treba upoštevati vse 
prebivalstvo in prek količnika nazpodeliti mandate. 

Predlog pa, kot ga je predlagatelj izdelal, izhaja iz dveh bistvenih 
izhodišč in sicer iz spremembe ustave in s stališča, ki ga je zavzela razprava 
o spremembi ustave, da bi se uveljavili dve načeli, to je delitev mandatov po 
številu prebivalcev, kot tudi po številu zaposlenih. Pri tem je treba upoštevati 
dejstvo, da se število poslancev naše skupščine bistveno menja in da se to 
odraža v vseh volilnih enotah oziroma na področju posameznih občin. Samo 
dejstvo, da imamo večje število majhnih občin, predstavlja seveda pri tem 
še dodatno težavo v razporejanju mandatov, ker je treba iti na združevanje, 
saj vsaka občina ne more predstavljati svoje volilne enote. 

Pri poskusu, da se obe načeli realizirata približno v enakem obsegu, je 
prišlo do rešitev, kot so v teh predlogih predložene, in o katerih je govoril 
danes že tovariš Štrukelj. Prav tako je bil poskus v tem, da se pride do take 
razdelitve mandatov, po kateri bi, kolikor je le mogoče, volilna enota obsegala 
eno oziroma dve občini in čim manj primerov, kjer bi volilna enota obsegala 
več občin. Obenem pa smo težili k takim rešitvam, da se ne bi volilne enote za 
volitve v republiško skupščino križale z volilnimi enotami za volitve zveznih 
poslancev. 

Ob predlogu tovariša Jenka se prvo postavlja vprašanje, ali je predlagana 
delitev v odnosu 2h : Vs, odraz tega, kar je v razpravah o ustavnih spremembah 
bilo oblikovano, namreč, naj bi se skušalo obe načeli adekvatno realizirati. 
Rešitve, ki so predlagane v predlogu izvršnega sveta, streme za tem, da se v 
popolnejši meri upošteva tako eno, kot drugo načelo oziroma, da se prepreči, 
da eno načelo prevlada nad drugim, kar bi se zgodilo po predlogu tovariša 
Jenka. Poleg tega ostajajo razlike tudi v tem, da se število samostojnih volilnih 
enot še poveča, medtem ko na drugi strani niso razrešeni s tem predlogom 
tisti problemi, ki predstavljajo brez dvoma hibo tudi v našem predlogu, da 
se namreč ne moremo izogniti združevanju večjega števila občin v samostojnih 
volilnih enotah. Zaradi tega izvršni svet vztraja, da se amandma ne sprejme 
oziroma, da ostanemo pri rešitvah, ki jih predlaga predlagatelj, kljub temu, da 
imajo tudi te rešitve svoje slabosti. Te so razumljive, če vemo, da je treba 
že kot izhodišče vzeti rešitev v simbiozi dveh načel, če upoštevamo, da se zmanj- 
šuje število poslancev, da se zmanjšuje število poslancev v posameznih zborih 
in da je zato potrebno najti optimalen razpored mandatov pod temi pogoji. Ob 
teh dejstvih idealne rešitve seveda ni. 

Imeli smo na razpolago več kot 30 variant in varianta, ki jo predlagamo 
skupščini, predstavlja po našem mnenju in po mnenju, ki se je izkristaliziralo 
v razpravah na številnih sestankih, ki smo jih imeli s predstavniki vseh občin- 
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skih skupščin in s predstavniki vseh občinskih organizacij Socialistične zveze, 
najboljšo možno rešitev. 

Glede amandmaja tovariša Dolanca in tovariša Forteja, ki sta ga obenem 
predložila zboru, moram reči tole: 

Izvršni svet meni, da tega amandmaja ni mogoče sprejeti, in sicer pred- 
vsem zaradi tega, ker se želi z njim uveljaviti rešitev, ki je možna šele takrat, 
ko imamo že na osnovi določenih kriterijev formirane volilne enote. Taka 
rešitev bi lahko vzbudila široke zahteve drugačnega oblikovanja volilnih enot. 
Poleg tega imamo tudi v drugih primerih volilne enote, kjer so združene po 
dve ali tri občine, ki same ne dosegajo, zaradi cenzusa 20 000 pravice do enega 
mandata v samoupravnih zborih, pa bi se volilne enote formirale tako>, da se 
te občine povežejo skupaj in da se jim na ta način zagotovi po en poslanski 
mandat. Razen tega bi bilo treba v tej fazi razgovorov hkrati tudi rešiti vpra- 
šanje mandatov, ki bi jih bilo treba prenesti na te volilne enote, se pravi, ker 
gre za pet mandatov več, je treba teh pet mandatov nekje odvzeti, in pri tem 
prizadeti 9 občin. 

Kar zadeva amandma tovariša Dolanca in tovariša Roterja glede sprememb 
18., 19. in 45. člena, menimo, da bi predstavljale take rešitve seveda odstopanje 
od načel, ki jih sistem uveljavlja tudi na področju kandidiranja. Gre namreč 
za to, da imamo postavljena volilna telesa, ki bi jih s tem širili in da je celoten 
sistem zamišljen tako, da je Socialistična zveza tista, ki ima na skrbi kandi- 
diranje. 

Mi celo menimo, da je veliko uspešnejše in sigurnejše, če se spričo takega 
sistema, kot ga imamo danes in spričo zelo jasnega stališča nas vseh, da je 
treba v skupščini zagotoviti primerno udeležbo ustanov kot je univerza in 
visoke šole, poslužimo predvsem dogovorov s Socialistično zvezo. 

Iz teh razlogov amandmaja ne bi sprejeli: 
Glede predlogov tovarišioe Lokovškove za spremembo 46., 59. in 60. člena 

pa moram reči, da so bili ti problemi že znani v predhodnih razpravah o ustav- 
nih spremembah. Mnenja so bila, da ne bi kazalo za izbiro kandidatov in 
volitve za republiške poslance spreminjati kriterijev, ki so postavljeni za 
zvezne poslance, še celo ne, ker se ti sestanki vršijo hkrati pa bi na enem 
sestanku tako morali uporabljati različna merila glede kvoruma. 

V sistemu, ki je že tako, žal, preveč kompliciran, bi predlagani amandmaji 
pomenili še eno komplikacijo več, zaradi tega tudi teh amandmajev izvršni 
svet ne more sprejeti. 

Na amandma tovariša Janka Sabca je bilo delno že odgovorjeno z odgovori 
na dva druga amandmaja. Rekel bi še to, da je tehnična izpeljava predloga 
izredno zamotana, če je sploh možna. Hvala lepa. 

Predsednik "Vera Kolarič: Vprašam poslance ali želi še kdo razprav- 
ljati, zlasti o amandmajih. Prosim, k besedi se je priglasil poslanec Stane 
Dolanc. 

Stane Dolanc: Sem v zelo čudni situaciji, ker ne vem, kaj je kdo 
sprejel in kaj odklonil. Kar je en odbor sprejel, je drugi odklonil in obratno. 
Mislim, da že sama ta situacija potrjuje dejstvo, da je stvar precej nedognana. 
V tem me potrjuje tudi razprava, pri kateri sem bil prisoten v odboru, ko je 
razpravljal o naših amandmajih. 
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Ce govorimo o amandmaju k členu 14, potem moram povedati, da je 
poročevalec odbora informiral zbor o sklepu zelo pravilno, vendar v razpravi 
na odboru, preden je bil sklep po zavrnitvi amandmaja sprejet pa je bilo 
izrečeno še kaj drugega. Med drugim tudi to, da je večina ali pa lahko rečem 
skoraj vsi, soglašala, da je v bistvu ta amandma upravičen, da je razumljiv in 
da se dejansko 14. in 20. volivni enoti s sistemom, kakršen je postavljen, 
zgodila izjemna krivica, zato ne gre za nobene izjeme, kakor je rekel predstav- 
nik izvršnega sveta, ki bi jih napravili, če bi spremenili v smislu mojega 
amandmaja obstoječi predlog, ampak gre v bistvu za to, da se ti izjemi, ki so 
bili storjeni sedaj v odnosu do teh dveh volilnih enot, odpravita. Skratka, bilo 
je rečeno približno tako, da je ta amandma sicer zelo v redu, zelo sprejemljiv, 
ampak iz načelnih razlogov ga sprejeti ni mogoče. S tako obrazložitvijo se 
seveda res ne morem strinjati. Zato ostajam pri svojem amandmaju. 

Kar pa zadeva drugi amandma, to je k 18. členu in še ostalim dvema pa 
tudi lahko rečem, da me ni prepričalo stališče zakonodajno-pravne komisije, 
češ da je to v nasprotju s sistemom. Jaz ne vidim nobenih nasprotij, niti 
pravnih, niti formalnih. Zdi se mi, da je ravnal tako tudi odbor, ko je te 
amandmaje sprejel. Ko je predstavnik izvršnega sveta govoril o teh amand- 
majih, je tudi rekel, da se s tem pravzaprav ruši določen sistem, ki gre iz 
okvirov socialistične zveze, vsaj kakor jaz to razumem. Opozarjam na to, da 
v amandmaju točno piše, da bi bili predlagatelji na kandidacijskih konferencah 
sindikati in študentske organizacije, ki so polnopravni člani socialistične zveze, 
zato ne vidim nobenega pricipialnega nasprotja ali pa podpiranja kakršne- 
gakoli sistema, ampak, ponavljam, vidim v bistvu začetek razprav in začetek 
realizacije resnično fleksibilnega volilnega sistema, v katerem bo mogoče vsak 
čas in v vsakem trenutku predstaviti interese, želje in razpoloženja različnih 
slojev naše družbe in seveda tudi to, kar je bilo že danes v razpravi poudar- 
jeno, se pravi sistem dvojne odgovornosti, ki prav gotovo pomeni korak naprej. 
V tem se popolnoma pridružujem obrazložitvi, ki jo je dal predstavnik našega 
odbora. Zato vztrajam tudi pri tem drugem amandmaju. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? Pro- 
sim. Besedo ima poslanec Marjan Jenko. 

Marjan Jenko: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Hotel bi samo dodati dve stvari k temu, kar sem že prej rekel. 

Prvič, mislim, da ne gre za nikakršno korigirano idejo enega ali drugega 
že sedaj diskutiranega predloga, bodisi trebanjskega, bodisi notranjskega, bodisi 
zasavskega. Mislim, da je to ideja, ki naj bi bila kot predlog za dogovor, za 
konvencijo tam, kjer se o tej konvenciji sklepa in sprejema. Je pač malo 
drugačna,, kot pa ideja, ki jo je izvršni svet predlagal v kombiniranem smislu, 
mislim pa, da je kombinacija vedno slabša kakor enotnost nekega kriterija. 

Drugo, sam izvršni svet je tudi v zagati, ko je hotel združiti oba kriterija, 
se pravi po prebivalstvu in po zaposlenosti, in se približati neki 50-odstotni 
udeležbi enega in drugega kriterija. To je jasno izbilo v gospodarskem zboru, 
ker ni mogel drugače, kot od tega načela močno odstopiti, kajti če bi ga držal 
bi sicer bili prizadeti bolj razviti gospodarski centri. Sprejeti je moral rešitev, 
po kateri bo 31 poslancev izvoljenih po kriteriju prebivalstva in 44 poslancev 
pa po kriteriju zaposlenih. Drugače tega problema ni mogoče razrešiti. To se 
pravi, da je tudi tu odstopanje. 
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Tretje, res je, da je predlog, ki sem ga jaz postavil o volilnih enotah, ne- 
koliko zožen. Verjetno me je do tega privedel količnik, ki naj bi bil enoten 
za prebivalstvo in zaposlene, ker drugačne kombinacije ni bilo mogoče izpe- 
ljati, če sem se hotel do maksimalne meje držati načela, da poravnam republiške 
volilne enote z zveznimi, pa čeprav nisem v enem ali dveh primerih uspel tega 
storiti. Zmanjšal sem samostojne volilne enote od 18 na 14. Mislim, da to ni 
tako bistveno. Sem še vedno prepričan, da je predlog mojega amandmaja k 
14. členu bolj objektiven in pravičnejši zia razdelitev mandatov po vseh treh 
zborih: gospodarskem, prosvetno-kulturnem in po socialno-zdravstvenem. 

Ta predlog končno tudi omogoča želeno strukturo skupščine, toda samo 
takrat, če bodo vsestransko delovali tudi politični faktorji pri kandidiranju in 
pri volitvah samih. Zaradi tega ostajam pri svojem amandmaju. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Besedo ima poslanec Janko 
Sabec. 

Janko Sabec: Tovarišice in tovariši poslanci. Samo nekaj besed mi 
dovolite glede na interpretacijo predstavnika izvršnega sveta, ki je očitno v 
nasprotju s tistim, kar je bilo rečeno na odboru. Na odboru je bilo rečeno, da 
se je izvršni svet prizadeval, da bi ustvaril čim več samostojnih, čistih volilnih 
enot iz občin. To sem si prizadeval tudi jaz v mojem predlogu in sem tako 
ustvaril 31 samostojnih volilnih enot, ki jih sestavljajo samostojne občine in le 
29 občin, ki bi sestavljale skupne volilne enote. Zato ne vidim nemogoče teh- 
nike in neizpeljave. Strinjam pa se, da bi se dalo ta sistem, ki sem ga pred- 
lagal, nekoliko dodelati. Menim, da vemo, kje smo, kje so razlogi, da niso ti 
amandmaji sprejeti. Vendar je čas, da dajmo raje z resnico priti na dan in 
ne iskati razlogov, ki jih ni. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Vprašam, če še kdo želi razpravljati? 
Prosim, poslanka Tatjana Lokovšek. 

Tatjana Lokovšek: Dovolite samo kratko pripombo. Določila za- 
kona o volitvah zveznih poslancev pridejo v poštev samo na medobčinskih 
kandidacijskih konferencah, kjer se predlagajo zvezni poslanci na zborih voliv- 
cev, bo pa po vsej verjetnosti v zelo zelo redkih primerih prišlo do uporabe 
teh določil. Glede kandidiranja republiških poslancev pa odločajo občinske kan- 
didacijske konference, ki pa o predlaganju zveznih poslancev ne morejo ničesar 
storiti oziroma jih lahko samo evidentirajo, kot smo bili navajeni temu reči. 
Razločujemo namreč v dosedanjem sistemu tri vrste kandidacijskih konferenc: 
krajevno, občinske in medobčinske. Samo toliko v pojasnilo. 

Predsednik Vera Kolar i č : Hvala lepa, K besedi se je priglasil tovariš 
Ciril Baškovič, predsednik Zveze študentov. 

Ciril Baškovič: Spoštovani tovariši poslanci, tovarišica predsednica 
zbora. Na kratko bi skušal ovreči nekatere razloge, ki govore proti amandmaju, 
ki sta ga podala tovariš Roter in Dolanc. Predlagane spremembe ne rušijo 
sistema, temveč ga razširjajo in sicer na podlagi osnovnega načela naše družbe, 
to je samoupravnega načela, kajti s tem, ko bi visoko in višje šolstvo v Slove- 
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iiiji, vključno z univerzo, dobilo pravico samostojnega vodenja kandidacijskega 
postopka in potem predajanje teh kandidatov na občinske konference, ni nikjer 
rečeno in tako sploh ni bilo mišljeno, da bi zbori volivcev naknadno ne smeh 
tega spreminjati in dopolnjevati, tako kakor običajne kandidature. To je ena 
stvar. 

Drugič. S tem smo zajeli načelo racionalnega odločanja, kajti dejstvo je, 
da o kvaliteti kandidatov iz družbenega prostora visokega šolstva lahko naj- 
bolj kvalificirano odločajoi ljudje, ki tam delajo in študentje, ki tudi poznajo 
razmere v tem okviru, verjetno bolj kot ostali in tega, mislim ostali delovni 
ljudje ne bi smeli vzeti za žaljiv odnos do njih. 

Rad bi dodal dve besedi še k temu, kar je tovariš Dolanc povedal, da s 
predlaganimi amandmaji ne odrekamo' socialistični zvezi in sindikatu kot 
tistemu, ki vodi kandidacijski in volilni postopek. Dodajam takoj dalje, da je 
bil ta naš predlog zgrajen v dogovoru s predstavniki republiškega vodstva 
Socialistične zveze, ki nimajo nikakih pripomb in ki bi jih gotovo imeli, če bi 
ugotovili, da je to v nasprotju s sistemom in pa z vlogo Socialistične zveze pri 
predvidenem kandidacijskem in volilnem postopku. Ravno tako smo že dosegli 
politični sporazum z občinskimi vodstvi nekaterih ljubljanskih občin Sociali- 
stične zveze, da nam zagotovijo nekaj mandatnih mest za prosvetno-kulturni 
zbor. Vendarle pa se postavlja vprašanje ali nam ni že to dovolj in zakaj potem 
še silimo naprej v pravno sankcioniranje tega. Prvič, ker to pomeni večjo 
sigurnost, na drugi strani je to vendarle neko pripoznanje pomembne vloge 
visokega šolstva v slovenskem družbenem prostoru, posebno v situaciji, ko si 
zastavljamo Slovenci nacionalne programe razvoja in o tem prvič v zgodovini 
resno razmišljamo nekoliko dolgoročnejše. Pri tem pa vemo, da naše visoko 
šolstvo igra zelo pomembno vlogo, samo znotraj še ni dovolj trdno. Če mu 
naložimo večjo družbeno odgovornost, smo lahko prepričani, da se bo tudi znot- 
raj konsolidiralo. S tem v zvezi bi opozoril, da to ni edina integracija visokega 
šolstva in univerze z družbo. To mi vemo, to je vendarle predvsem orientacija 
na povezavo z najvišjimi organi družbenega odločanja v naši republiki, prek 
prisotnosti univerzitetnih delavcev v zborih skupščine, v odborih skupščinskih 
zborov itd., kar pa seveda ne zadošča, ker živi v Sloveniji 15 000 ljudi starih od 
20 do 28 let, ki študirajo in menim, da je to vendarle neke vrste družbeno 
delo. S tem pa tem ljudem, če pristanemo samo na predlagano udeležbo, ven- 
darle precej zmanjšamo možnosti posrednega vplivanja in jih s tem tudi nare- 
dimo družbeno bolj neodgovorne, kar je za nas res problem. 

Dodal bi še, da ni treba zanemarjati sistema dvojne odgovornosti, ki se po- 
javlja po našem predlogu, iz preprostega razloga, ker smo danes v politični 
situaciji, da je problem odgovornosti v naši družbi izredno pomemben in o njem 
veliko razpravlja, predlogov za rešitev pa ni veliko, vsaj takšnih, ki bi se dali 
v praksi izvajati že kaj kmalu. Končno se pojavljajoči očitki, da je to neke 
vrste oživljanje ah pa postavljanje korporativističnega sistema in podobno. Jaz 
bom tu zelo kratek, to se mi zdi smešno. Ne moremo in ne smemo si dovoliti, da 
bi prenašali neke družbene izkušnje drugih družbenih problemov v naš družbeni 
sistem, ki temelji na samoupravnem principu družbenega organiziranja in delo- 
vanja. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala. Prosim, želi še kdo razpravljati? 
Prosim, besedo ima tovariš Viktor Repič, predstavnik izvršnega sveta. 
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Viktor Repič: Ne bi želel, da bi ostale stvari nejasne. Gre predvsem 
za to, da s tem amandmajem napravimo izjemo in to izjemo samo za nekoga, 
ki se je sedaj oglasil in jo zahteval. Verejtno je premalo časa, da bi lahko 
temeljito proučili, kakšne konsekvence lahko iz take spremembe nastanejo'. Kot 
sem že prej rekel, gotovo ni med nami nikogar, ki ne bi bil za to, da se stvari 
rešujejo v taki smeri, da se zagotovi struktura, v kateri bi imele te institucije 
svoje mesto. Vendar gre za to, ne da bi imeli na razpolago dovolj časa, da bi 
videli, kakšne posledice to lahko izzove. Če ostanemo pri predlaganih rešitvah, 
pa nudi seveda 10. člen tega zakona vse tiste možnosti, ki ustrezajo našemu 
sistemu. Zaradi tega menimo, da je primernejše, da se v izgrajevanju sistema 
stvari logično in normalno razvijajo naprej. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala. Besedo ima poslanka Vida Rudolf. 

Vida Rudolf: Tovarišice in tovariši poslanci. Ne bi imela namena raz- 
pravljati, ker smo že v odboru pravzaprav mnogo razpravljali o problemih, o 
katerih govorimo in smo zelo na kratko povedali tisto, o čemer naj bi se danes 
zedinili. Ne morem si kaj, da bi nekaj besed vendarle rekla o tem, kako mi 
pravzaprav te zakone sprejemamo in to ponazorila s primerom. Na zelo pri- 
ostrena kopita, ki jih prinašamo s seboj, hočemo natakniti drugačen čevelj. Na 
desno nogo natikamo obuvalo tako, da bi bilo prilagojeno veličini, na levo pa 
natikamo obuvalo tako, da bi lahko noga ustrezala obliki. Pri tem se nam 
dogaja, da ne vemo ali bomo ta korak ujeli, ker je težko, ujeti dober korak in 
pravilno z levo in desno nogo napredovati, če vemo, da čevelj žuli. Zato se mi 
zdi, da prav nič ne škodi, če podpremo predlog tovariša Dolanca in tovariša 
Roterja, ki bo vsaj malo odprl odprtino na tisti levi nogi, da bo lahko malo 
bolj racionalno nadaljevala svoj korak. Prav zaradi tega, ker se mi zdi, da 
naredimo izjemo ob slovenski univerzi, se mi zdi primerno, da začenjamo z 
reševanjem dilem tam, kjer vemo, da lahko stopimo, zaradi zrelosti in zavesti, 
v ta novi korak, v to sprostitev, ker se mi zdi, da so prvine tega predloga pre- 
malo poudarjene v vseh naših razpravah in da vidimo v njih samo tisto bojazen, 
da zaradi tega obuvalo ne bo dobro. 

Ponovno podpiram predlog amandmaja tovariša Dolanca in tovariša Ro- 
terja, ker sem najgloblje prepričan, da je začetek tega, kar bomo verjetno čez 
leta marsikje razvijali. Hvala. 

Predsednik Vera Kolarič: Prosim, želi še kdo razpravljati? Če ne, 
menim, da je bila razprava zelo obširna in da jo lahko zaključim. 

S tem bi prišli na glasovanje o amandmajih. Predlagam, da bi najprej 
glasovali o amandmajih, ki niso bili sporni v današnji razpravi in ki jih spre- 
jemajo predlagatelj, zakonodajno-pravna komisija in naš odbor. To so amand- 
maji, ki jih imate pred seboj k 2., 12., 13., 14., 15., 114. in 179. členu predloga 
zakona, ki jih je sprejela zakonodaj no-pravna komisija na predlog predlagatelja 
zakonskega predloga in kot sem že povedala, jih je sprejel tudi naš odbor. Prav 
tako sem že uvodoma povedala, da ni bil izpodbijan amandma k 99. členu tega 
zakona, ki ga je predložil naš odbor. O teh amandmajih bomo sedaj glasovali in 
prosim, kdor je za te amandmaje, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je naš zbor te amandmaje sprejel. 
22 



338 Organizacijsko-politični zbor 

Predlagam, da o številnih redakcijskih spremembah ne glasujemo posebej. 
Namreč, te so razvidne iz poročila zakonodajno-pravne komisije in pa iz poro- 
čila našega odbora, ki se prav tako z vsemi predlaganimi spremembami zako- 
nodajno-pravne komisije strinja. S tem prehajam na glasovanje o amandmajih, 
ki so bih podani v današnji razpravi. Amandmaji so bili vsi razmnoženi in sem 
prepričana, da jih imate vsi pri roki. Kakor ste slišail predstavnika izvršnega 
sveta, nadalje poročevalca odbora in predstavnika zakonodajno-pravne komi- 
sije, je situacija takale: 

Amandma Marjana Jenka k 14. členu je s strani predlagatelja in s strani 
odbora našega zbora odklonjen, dočim se predstavnik zakonodajno-pravne komi- 
sije ni izjavil. 

Amandma poslanca Staneta Dolanca k 14. členu je s strani predlagatelja in 
našega odbora odklonjen, zakonodajno-pravna komisija pa ga sprejema. 

Amandma poslanca Staneta Dolanca in Zdenka Roterja je predlagatelj 
odklonil, naš odbor sprejel in zakonodajno-pravna komisija odklonila. 

Amandma poslanke Tatjane Lokovške k 46., 59. in 60. členu je predlagatelj 
odklonil, naš odbor sprejel in zakonodajno-pravna komisija sprejela. 

Amandma Janka Sabca k 14. členu sta predlagatelj in odbor zbora odklo- 
nila, prav tako pa tudi zakonodajno-pravna komisija. 

Prehajam 'na glasovanje o posameznih amandmajih in sicer najprej o 
amandmaju poslanca Marjana Jenka k 14. členu. Kdor je za amandma, naj 
prosim dvigne roko. (8 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Večina poslancev 
dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (8 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je amandma poslanca Marjana Jenka z večino glasov od- 
klonjen. 

Prehajam na glasovanje o amandmaju poslanca Staneta Dolanca k 14. členu. 
To je prvi amandma tovariša poslanca Staneta Dolanca. Prosim, kdor je za ta 
amandma, naj dvigne roko. (7 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (27 poslan- 
cev.) Se je kdo vzdržal? (9 poslancev.) 

Ugotavljam, da je tudi amandma poslanca Staneta Dolanca k 14. členu naš 
zbor zavrnil z večino glasov. 

Dajem na glasovanje amandma poslanca Staneta Dolanca in Zdenka Roterja 
k 18., 19. in 45. členu. Kdor je za amandma, naj prosim dvigne roko. (Večina 
poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (4 poslanci.) Se je kdo vzdržal? (6 po- 
slancev.) 

Ugotavljam, da je naš zbor z večino glasov sprejel amandma poslanca Sta- 
neta Dolanca in Zdenka Roterja k 18., 19. in 45. členu. 

/Dajem na glasovanje amandma poslanke Tatjane Lokovšek k 46., 59. in 
60. členu. Kdor je za amandma, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev 
dvigne roko.) Je kdo proti? (3 poslanci.) Se je vzdržal? (4 poslanci.) 

Ugotavljam, da je naš zbor amandma poslanke Tatjane Lokovšek k 46., 
59. in 60. členu sprejel z večino glasov. 

Končno dajem na glasovanje še zadnji amandma poslanca Janka Šabca k 
14. členu. Prosim, kdor je za ta amandma, naj dvigne roko? (2 poslanca dvig- 
neta roko.) Kdo je proti? (Večina poslancev dvigne roko.) Kdo se je vzdržal? 
(7 poslancev.) 

Ugotavljam, da je naš zbor z večino glasov zavrnil amandma poslanca Janka 
Sabca. ^ 

Tako smo glasovali o vseh amandmajih, ki so bili v dopoldanski razpravi 
podani k predlogu zakona o volitvah poslancev. 
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Sedaj prehajamo na glasovanje o predlogu zakona v celoti, to je z vsemi 
že sprejetimi amandmaji, ki smo jih pravkar izglasovali. Prosim, kdor je za ta 
predlog, da dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (5 po- 
slancev proti.) Se je kdo vzdržal? (4 poslanci.) 

Ugotavljam, da je organizacij sko^politični zbor z večino glasov zakonski 
predlog sprejel. Predsednika republiškega zbora bom takoj obvestila o besedilu 
sprejetega predloga zakona, da bi lahko zbora še danes uskladila: zakon z bese- 
dilom, ki je bilo sprejeto v republiškem zboru. r 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o volitvah odbornikov občinskih skupščin, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil izvršni svet. i 

Izvršni svet je za svojega predstavnika pri tem zakonu določil Viktorja 
Repiča, člana izvršnega sveta. Vprašam predstavnika, če bi želel beseda? (Ne.) 

Izvršni svet predlaga, da obravnavamo predloženi zakon po skrajšanem po- 
stopku, kot zakonski predlog in ne glede na roke, ki so predpisani s poslov- 
nikom. Ker je le tako omogočen pravočasni sprejem zakona zaradi bližnjih voli- 
tev, prav tako pa predsedstvo skupščine predlaga v smislu člena 296. poslovnika 
Skupščine SR Slovenije krajšanje rokov za posamezna, s poslovnikom določena 
opravila. Vprašam poslance, kdor je za to, da se zakonski predlog obravnava 
po skrajšanem postopku in ne glede na roke, da dvigne roko. (Večina poslan- 
cev dvigne roko.) Je kdo proti? (2 poslanca.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.) 

Ugotavljam, da je naš zbor z večino glasov odločil, da obravnavamo zakon 
po skrajšanem postopku in ne glede na roke. Zakonski predlog je obravnaval 
odbor za splošna vprašanja družbeno-političnega sistema. Pismeno poročilo 
odbora ste vsi prejeli s sklicem za sejo zbora. 

Poročevalca odbora tovariša Rihtaršiča vprašam, če želi besedo? (Ne.) 
Prav tako je razpravljala o tem predlogu zakonodajno-pravna komisija. 

Poročilo ste prav tako prejeli. Ali želi predstavnik komisije besedo>? (Ne.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima poslanka Tatjana Lo- 

kovšek. 

Tatjana Lokovšek: Tovariši ca predsednica, tovarišice in tovariši 
poslanci. Ne bi na dolgo obrazlagala svojih predloženih amandmajev, ker ste jih 
dobili pismeno in so smiselno podobni predlogom amandmajev k zakonu o 
volitvah poslancev za republiško skupščino. Razlogi, iz katerih sem predlagala 
te amandmaje, so si prav podobni in jih zaradi tega ne bi ponavljala. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Amandma poslanke Tatjane 
Lokovšek je razmnožen in sem prepričana, da ste ga vsi dobili. Prosim, želi 
še kdo razpravljati? Vprašam odbor, če je že razpravljal o tem amandmaju in 
če se lahko poročevalec izjasni. 

Dušan Rihtaršič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Odbor na prejšnjem zasedanju sicer ni razpravljal o amandmaju poslanke 
tovarišice Tatjane Lokovšek k predlogu zakona o volitvah odbornikov občin- 
skih skupščin, ker pa predloženi amandma predlaga vsebinsko in materialno 
enake spremembe, kot amandma k zakonu o volitvah poslancev Skupščine SR 
Slovenije, o katerih pa je odbor razpravljal in amandma tudi sprejel, v imenu 

22* 
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odbora izjavljam, da amandma tovarišice poslanke Lokovškove k predlogu za- 
kona o volitvah odbornikov občinskih skupščin sprejemam. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala. Vprašam tudi predstavnika zakono- 
daj no-pravne komisije za mnenje. (Soglaša.) Želi še kdo razpravljati? Ce ne, 
prehajam na glasovanje o amandmajih. 

Glasujemo o predlogu amandmaja k 62. členu, tako kot ga predlaga odbor 
za splošna vprašanja družbeno-političnega sistema. Kdor je za ta predlog, naj 
prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? 
(Eden.) Se je kdo vzdržal? (5 poslancev.) 

Ugotavljam, da je naš zbor sprejel z večino glasov amandma k 62. členu, 
po katerem se v 3. odstavku v zadnji vrstici beseda »Zbora« nadomesti z bese- 
dama »Volilne enote«. 

Glasovati moramo tudi o vsebinskih amandmajih zakonodajno-pravne ko- 
misije. Zakonodajno-pravna komisija je predlagala dva amandmaja k čle- 
nu 5., ter amandmaje k členom 7., 8., 36., 39., 40. in 42. 

Poročilo zakonodajno-pravne komisije ste prejeli in so prav tako vsi amand- 
maji zakonodajno-pravne komisije razvidni iz tega poročila. Kdor je za te 
amandmaje, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je naš zbor sprejel amand- 
maje zakonodajno-pravne komisije k členom 5., 7., 8., 36., 39., 40. in 42. 

Prehajamo na glasovanje o amandmaju poslanke Tatjane Lokovšek. 
Kdor je za predloženi amandma, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 

roko.) Je kdo proti? (3 poslanci.) Se je kdo vzdržal? (Dva poslanca.) 
Ugotavljam, da je amandma poslanke Tatjane Lokovšek z večino glasov 

sprejet. 
Prehajam na glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog 

zakona, tak kot je bil predložen, z izglasovanimi amandmaji, v celoti, naj pro- 
sim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Eden.) 

Ugotavljam, da je organizacij sko-politični zbor z večino glasov sprejel 
predlog zakona o volitvah odbornikov občinskih skupščin. Tudi ta zakon bom 
posredovala predsedniku republiškega zbora zaradi eventualne uskladitve bese- 
dila. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o določitvi volilnih enot za volitve poslancev Skupščine SR Slovenije. 

Za to točko dnevnega reda ste prejeli naslednja gradiva: predlog zakona 
o določitvi volilnih enot za volitve poslancev Skupščine SR Slovenije, ki ga je 
izvršni svet predložil dne 22. januarja 1969. Predlog zakona o določitvi volilnih 
enot za volitve poslancev Skupščine SR Slovenije, ki ga je predložil izvršni svet 
7. februarja 1969 z dopisom, v katerem sporoča Skupščini SR Slovenije, da je 
predlog zakona izdelan na podlagi amandmajev k ustavi Socialistične repu- 
blike Slovenije, ki jih je sprejel republiški zbor na seji 30. januarja 1969 ter 
da je usklajen z zakonodajno-pravno komisijo Skupščine SR Slovenije, nadalje 
z odborom za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora ter odbo- 
rom za splošna vprašanja družbeno-političnega sistema našega zbora. 

V istem dopisu izvršni svet sporoča, da umika predlog zakona, ki ga je 
poslal v obravnavo 22. januarja 1969. K predlogu zakona, ki ga je predložil 
izvršni svet dne 7. februarja 1969, je izvršni svet z dopisom dne 11. februarja 
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1969 poslal dopolnitev k 1. členu, ki vsebuje podrobnejši opis 61. in 62. volilne 
enote za volitve poslancev republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, predlog 
zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev Skupščine SR Slovenije, 
ki ga je predložila skupščina občine Trebnje 10. februarja 1969. 

Vsa ta gradiva je obravnaval odbor za splošna vprašanja družbeno-poli- 
tičnega sistema, katerega pismeno poročilo ste prejeli že s sklicem, dodatno 
poročilo pa ste prejeli danes. 

Vsa gradiva je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija in je prav 
tako podala svoje pismeno poročilo1. 

Predlog zakona skupščine občine Trebnje je bil v smislu 165. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije poslan izvršnemu svetu. Poleg tega pa ste prejeli 
danes na klopi še sporočilo občine Trebnje, da svoj zakonski predlog umika. 
Tako nam ostane za obravnavo le zakonski predlog kot ga je predložil izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

Za predstavnika izvršnega sveta k temu zakonu je izvršni svet predlagal 
dr. Viktorja Damjana, sekretarja republiškega sekretariata za pravosodje in 
občo upravo. Ali želi morda besedo? (Ne.) 

Se preden preidemo k obravnavi, je prav tako potrebno, da se zbor izjavi, 
ali zakon obravnava po skrajšanem postopku in ne glede na roke, ki so pred- 
pisani v poslovniku. Zato vprašam zbor, če se strinja s predlogom, da.obrav- 
navamo tudi ta zakon po skrajšanem postopku in ne glede na roke. Kdor je za 
to, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (2 po- 
slanca.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor z večino glasov sprejel pred- 
log, da se obravnava predloženi zakon po skrajšanem postopku in ne glede 
na roke. 

Vprašam predstavnika izvršnega sveta, če želi morda besedo? (Ne.) Kot 
sem že povedala, je zakonski predlog obravnaval odbor za splošna vprašanja 
družbeno-političnega sistema našega zbora in da ste pismeno poročilo odbora 
prejeli. Vprašam poročevalca, če želi besedo? Besedo ima poročevalec odbora 
tovariš Dušan Rihtaršič. 

Dušan Rihtaršič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Odbor za splošna vprašanja družbeno-političnega sistema našega zbora je 
na skupni seji z odborom za organizacijsko-politična vprašanja republiškega 
zbora dne 6. t. m. pri obranavi predloga o določitvi volilnih enot za volitve 
poslancev Skupščine SR Slovenije obravnaval tudi vse pripombe, ki so jih na 
ta zakonski predlog podali vodstva družbeno-političnih organizacij skupščine 
občine Brežice, občinski politični aktiv Sevnica, občinske konference sociali- 
stične zveze vseh štirih koroških občin, nadalje občinska konferenca socialistične 
zveze delovnega ljudstva Ajdovščina in pripombe, ki so izhajale iz odprtega 
pisma vodstva družbeno-političnih organizacij in občinske skupščine Trebnje. 
Vse te pripombe so bile podane na prvi zakonski predlog, katerega naj bi pred- 
lagatelj kasneje umaknil in predložil prečiščeno besedilo zakonskega predloga. 
Odbora sta na skupni seji ugotovila, da so bile navedene pripombe pri sestavi 
prečiščenega besedila zakonskega predloga upoštevane, zlasti pa še pripombe, 
navedene pod točko 2 odprtega pisma iz Trebnja. Nadalje sta odbora tudi ugo- 
tovila, da je prečiščeno besedilo zakonskega predloga v skladu z ustavnimi 
amandmaji, kot jih je sprejel republiški zbor na svoji seji dne 30. januarja tega 
leta. Oba odbora sta v načelni razpravi soglašala tudi z načeli, o katerih je 
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sestavljen zakonski predlog, ker je po teh načelih pri določitvi volilnih enot 
za volitve poslancev v zbore delovnih skupnosti upoštevano načelo razdelitev 
mandatov po številu vsega prebivalstva, kot tudi načelo razdelitve mandatov 
glede na število delovnih ljudi v posamezni volilni enoti. 

V zakonskem predlogu uporabljena kombinacija obeh navedenih načel je 
po mnenju odbora od vseh številnih preizkušenih kombinacij najustreznejša, 
ker vsebuje še najmanj nesorazmerij. Zato sta bila oba odbora mnenja, da bi 
vsakršno spreminjanje predlaganih volilnih enot povsem porušilo sistem, na 
katerem je zgrajen zakonski predlog, in da bi vsakršno spreminjanje povzročilo 
še večja neskladja. Isto sta oba odbora ugotovila tudi na skupni seji 12. t. m., 
ko sta obravnavala zakonski predlog, ki ga je Skupščini SR Slovenije poslala 
skupščina občine Trebnje in sta prav iz teh razlogov ta zakonski predlog zavr- 
nila, sicer pa je predlagatelj skupščine občine Trebnje ta predlog kasneje 
umaknil. 

Glede na navedeno predlagam zboru, da sprejme zakonski predlog, kot ga 
je predložil predlagatelj v prečiščenem besedilu in z amandmajem zakono- 
dajno-pravne komisije k 7. členu, kakor tudi z dopolnitvami 62. in 61. volilne 
enote za volitve poslancev republiškega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Vprašam predstavnika zako- 
nodaj no-pravne komisije, če želi razpravljati? (Ne.) Hvala. Pričenjam razpravo 
o predlogu zakona, ki ga je 7. februarja tega leta predložil izvršni svet. Kdo 
želi besedo? 

Ce nihče, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog zakona in 
sicer najprej v načelu. Kdor je za ta zakonski predlog, naj dvigne roko. (Večina 
poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (5 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (Dva 
poslanca.) 

Ugotavljam, da je organizacij sko-politični zbor z večino glasov predlog za- 
kona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev Skupščine SR Slovenije, ki ga 
je 7. februarja 1969 predložil izvršni svet, v načelu sprejel. Ali želi kdo razprav- 
ljati o zakonskem predlogu v podrobnosti? 

Ce ne, dajem predlog zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev 
Skupščine SR Slovenije, tako kot ga je predložil izvršni svet, v celoti na glaso- 
vanje. Kdor je za tak predlog, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) 
Je kdo proti? (Šest poslancev.) Se je kdo vzdržal? (Dva poslanca.) 

Ugotavljam, da je zbor zakonski predlog z večino glasov sprejel. Besedo ima 
poslanec dr. Vanek Šiftar. 

Dr. Vanek Šiftar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Preden preidemo na naslednjo točko, bi želel nekaj predlagati. Zdi se 
mi, da bi bilo umestno, če bi določili predstavnika zbora, ki bo sodeloval pri 
Obravnavanju zakonskega predloga v republiškem zboru. Konkretno predlagam 
tovariša Dušana Rihtaršiča, ki je v imenu naše komisije tudi dal obrazložitev 
našemu zboru. 

Predsednik Vera Ko 1 a r i č : Mislim, da se bo zbor strinjal. Dodala bi še 
to, da bi poslali delegacijo in morda bi bilo dobro, če bi bil v njej tudi pred- 
lagatelj tovariš Dolanc in tovarišica Vida Rudolf. 

Dr. Vanek Šiftar: Podpiram ta predlog. 
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Predsednik Vera Kolarič: Vprašam zbor, če se s tem predlogom 
strinja? (Da.) Hvala. Tovarišice in tovariši poslanci. Odrejam odmor, dokler ne 
zvemo, kaj je z zakonskimi predlogi v republiškem zboru. 

(Seja je bila prekinjena ob 16.50 in se je nadaljevala ob 17.50.) 

Predsednik Vera Kolarič: Ugotavljam, da smo sklepčni. 
Po dnevnem redu bi sedaj morali obravnavati problematiko inšpekcijskih 

služb v SR Sloveniji, nadalje predlog za izdajo zakona o organizaciji inšpekcij- 
skih služb in poročilo in predloge začasne komisije izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije za proučitev organizacije republiške uprave. Dovolite mi, da pred- 
lagam glede na izredno šibek kvorum, ki ga imamo, na izredno pozno uro in pa 
na delo, ki bi ga še morali danes opraviti, da te tri točke dnevnega reda prelo- 
žimo na prihodnjo sejo. (Zbor soglaša.) 

Dovolite mi, da predlagam, da vendar danes obravnavamo 9. točko 
predlaganega dnevnega reda in sicer predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o popustih na cene za skupinska potovanja otrok in 
mladine. 

Mislim, da se vsi zavedamo tega, da je to vprašanje ostalo odprto in da je 
nujno, da se čimprej uredi. Zato mi dovolite, da predlagam zboru, da preidemo 
na to točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o popustih na cene za skupinska potovanja otrok in mladine, ki 
ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil dr. Ernesta Petriča, člana 
izvršnega sveta. Ali želi morda besedo? (Ne.) 

Izvršni svet je obenem predlagal, da Skupščina SR Slovenije tudi ta zakon 
obravnava po skrajšanem postopku kot zakonski predlog in ne glede na roke, 
ki so predpisani s poslovnikom. To pa zaradi tega, da bi, tako kot sem že prej 
rekla, čimprej uredili to odprto vprašanje. 

Prav tako je predsedstvo skupščine predlagalo, da se roki za ta zakon skraj- 
šajo. Zato vprašam poslance, kdor je za to, da se ta zakonski predlog obrav- 
nava po skrajšanem postopku in ne glede na roke, da dvigne roko. (Večina 
poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo se soglasno zedinili, da obravnavamo predlog zakona 
po skrajšanem postopku in ne glede na roke. 

(Zakonski predlog je obravnaval tudi naš odbor za družbenoekonomski 
sistem in proračun. Pismeno poročilo tega odbora ste dobili s sklicem za sejo. 
Odbor predlaga spremembe in dopolnitve k 1., 2., 3. in 5. členu, razen drugega 
odstavka 5. člena, ki so tudi razvidne iz poročila. Poročevalec odbora je tovariš 
Tone Brumen. Zeli besedo? Prosim. 

Tone Brumen: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci. 
Odbor za družbenoekonomski sistem in proračun organizacij sko-političnega 
zbora in odbor za proračun republiškega zbora Skupščine SR Slovenije sta na 
skupni seji dne 3. februarja 1969 obravnavala predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o popustih za skupinska potovanja otrok in mladine. 
Odbora sta se strinjala s predlogom izvršnega sveta, ki predlaga, da Skupščina 
SR Slovenije obravnava zakon kot zakonski predlog po skrajšanem postopku 
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in ne glede na roke. V načelni obravnavi sta odbora najprej ugotovila, da sta 
zopet pretekla dva meseca, odkar niso urejeni regresi za skupinska potovanja 
otrok in mladine, ki je v lanskem letu povzročal precej hude krvi, predvsem 
debate v našem zboru. Poleg predloženega zakona sta odbora tudi obravnavala 
informacijo o popustih na cene za skupinska potovanja otrok in mladine, ki 
jo je pripravil republiški sekretariat za finance in pismo< predsedstva Zveze 
mladine Slovenije izvršnemu svetu. 

Iz informacije republiškega sekretariata za finance sta odbora ugotovila, 
da sedanji veljavni zakon omogoča najrazličnejše zlorabe, ki so jih tako orga- 
nizatorji potovanj, kot prevozna podjetja spretno izkoriščali in posluževali. Od- 
bora menita, da je treba zakon o popustih na cene za skupinska potovanja otrok 
in mladine nujno spremeniti in dopolniti tako1, da bo onemogočal poskus zlorab 
in da bo zagotovil, da v republiškem proračunu predvidena sredstva za regrese 
za skupinska potovanja otrok in mladine ne bodo presežena. 

V podrobni razpravi zakona sta se odbora najprej zadržala pri 5. členu 
zakona, ki ureja tehniko izkoriščanja sredstev in ki ga najbolj izpodbija tudi 
pismo predsedstva CK ZMS. Bilo je sicer izraženo mišljenje, da bo predvideni 
postopek za dodeljevanje sredstev povzročil določene težave in mnoge obvez- 
nosti organizacijam, ki jih našteva 3. člen, vendar pa odbora nista našla dru- 
gačne rešitve, kot jih predlaga predlagatelj v zakonu. Predstavnik predsedstva 
CK ZMS je sicer predlagal, naj bi ostal način koriščenja sredstev tak kot v 
lanskem letu, česar pa odbora prav zaradi prej omenjenih zlorab nista sprejela. 

Odbora sta, kot je že povedala tovarišica predsednica, dala k posameznim 
členom tudi amandmaje, ki ste jih prejeli v pismenem poročilu in jih zaenkrat 
ne bi obrazlagal. Izjavljam prav tako v imenu odbora, da se odbor strinja 
z amandmaji, ki jih je dala zakonodajno-pravna komisija k 5. členu osnutka 
zakona. 

Predsednik Vera Kolarič: Zakonski predlog je obravnavala zako- 
nodajno-pravna komisija, poročilo ste prav tako prejeli in iz poročila zakono- 
dajno-pravne komisije je razvidno, da se strinja z amandmaji odbora, razen 
amandmaja k 2. odstavku 5. člena. Poleg tega pa predlagam še amandma k 
6. členu. Vprašam predstavnika zakonodajno-pravne komisije, če želi še ustno 
obrazložiti poročilo-? (Ne želi.) Hvala. 

|Prav tako bi pozvala predstavnika izvršnega sveta, naj se izjavi o amand- 
majih glede 5. in 6. člena. (Soglaša.) Hvala lepa. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Ugotavljam, 
da nobeden izmed predlaganih amandmajev ni sporen in da so tudi vsi uskla- 
jeni. Zato dajem na glasovanje zakon v celoti z amandmaji, tako kot so bili 
v odborih sprejeti. Prosim, kdor je za predlog zakona, naj dvigne roko'. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je naš zbor predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o popustih za skupinska potovanja otrok in mladine s predlaganimi 
spremembami in dopolnitvami soglasno sprejel v celoti . 

S tem bi lahko prešli na 10. točko dnevnega reda, in sicer na 
točko, ki jo je predlagal tovariš Roter, poročilo delegacije organizacijsko- 
političnega zbora o delu na seji republiškega zbora v zvezi s sprejemanjem 
ustavnih amandmajev. Prosila bi tovariša Roter j a, da da poročilo. 
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Zdenko Roter: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci. 
Moje poročilo bo seveda zelo kratko'. Kot vam je znano, se je zasedanja repu- 
bliškega zbora 30. januarja udeležila delegacija našega zbora v sestavu Brane 
Vipotnik, Franc Svetina in jaz. Njena naloga je bila obrazložiti tako razloge, 
kot argumente1, ki so vodili naš zbor do tega, da je sprejel z večinskim mne- 
njem spreminjevalni predlog amandmaja VI k ustavi SR Slovenije. Seveda 
smo se te naloge držali. V tem okviru smo podali poročilo republiškemu zboru 
o tem, kako in zakaj se je večina odločila za to, da bi bila v prihodnje skup- 
ščina smotrneje in racionalneje urejena, če bi imela samo dva zbora. 

Poročilo smo podali tako, da smo se bodisi sklicevali eksplicitno ali impli- 
citno na izjave poslancev, ki so bile dane v diskusiji v našem zboru. Ker nismo 
imeli mandata tega zbora, da bi zavzeli stališče do takrat, na seji republiškega 
zbora 30. januarja predlaganih novih ustavnih amandmajev, seveda tega stali- 
šča nismo zavzeli in s tem ostali v okviru izključne obrazložitve razlogov, ki 
so naš zbor vodili do znanega sklepa. S tem v zvezi moram izraziti ob tej 
priložnosti obžalovanja zaradi nekaterih okoliščin, ki so bile prisotne v situa- 
ciji med 22. januarjem, ko je sprejel naš zibor ta znani sklep, ter 30. januarjem, 
ko je zasedal republiški zbor. Mislim na tiste okoliščine, ki so bile izražene 
predvsem v tem, da se je s strani nekaterih želelo diskvalificirati predlagatelje 
amandmaja neposredno1, vzporedno s tem pa celo eksplicitno zbor sam kot 
faktor, ki da ne razume bistva samoupravnega sistema, če že ni celo proti samo- 
upravnemu sistemu. 

Naša delegacija je zategadelj, ko je sestavljala poročilo menila, da mora 
pred republiškim zborom izrecno zavrniti taka stališča, mnenja o kvalifikacijah, 
diskvalifikacijah in seveda izjaviti, da s predlogi in sklepi, kakršni so bili spre- 
jeti, nikakor ne mislimo niti delovati, niti se zoperstavljati samoupravnemu 
sistemu. 

Menim, da je bilo potrebno, da' dam zboru to kratko pojasnilo o delu naše 
delegacije in o drugih okoliščinah. 

Na koncu tega svojega poročila imam tudi predlog. Predlog sestoji v 
naslednjem: predlagam zboru, da sprejme sklep, da naj bi tudi v prihodnje 
delovala ustavna komisija, seveda razširjena in izpopolnjena v svojih metodah 
dela iz vseh tistih vidikov in katerih so bile izrečene na njeno delo tudi kritične 
pripombe in ki jih je na svoj način sprejel tudi predsednik skupščine tovariš 
Sergej Kraigher. Se pravi, da bi v njeno delo vključili nove ljudi, nove stro- 
kovne sodelavce na eni strani in na drugi strani, da bi ta ustavna komisija 
čimprej tudi sklenila posebne dogovore, pogodbe ali kakršnekoli druge oblike 
dogovora z ustreznimi znanstvenimi in strokovnimi institucijami, ki bi pri- 
pravile, po temeljiti analizi in raziskavah, res odgovore na dileme in rešitve, 
na katere ni bilo moč v dosedanji ustavni debati odgovoriti ali pa so bila okoli 
tega mnenja različna. 

Ta svoj predlog utemeljujem z naslednjim,. Prvič menim, da je smisel 
predloga v naravi stvari, kajti očitno je, da je sedanja rešitev le delna rešitev, 
poleg tega pa je očitno potreba, da posebej za to strokovno usposobljena komi- 
sija spremlja tudi v praksi izvajanja ustavnih principov in norm, zlasti kolikor 
to še posebej zadeva na novo sprejete ustavne amandmaje. 

Drugič pa utemeljujem ta svoj predlog z izrecnimi izjavami predstavnikov 
ustavne komisije, ki bi jih lahko navajal mnogo1, bom pa navedel samo dve. 
V svojem poročilu je podpredsednik ustavne komisije med drugim dejal: »Ko- 
misija za ustavna vprašanja je pri svojem delu ugotovila itd., da je potreben 
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predvsem restriktivni pristop k delu, da je treba torej konkretne ustavne do- 
ločbe prilagoditi zahtevam doseženega razvoja samoupravnih družbenih odno- 
sov in neposredne demokracije.« 

Nato nadaljuje in pravi: »Predlagane ustavne spremembe se zato ne na- 
našajo na temeljna vprašanja našega družbenoekonomskega sistema, temveč 
samo na določena vprašanja političnega sistema« ter nadaljuje: »Pri tem pa 
bo treba še podrobno proučiti in rešiti vprašanja s področja družbenoekonom- 
skega in komunalnega sistema, vprašanja, ki so nastala v razvoju naše družbe 
od sprejema ustave leta 1963, zlasti v zvezi s procesi, ki jih je sprožila gospo- 
darska in družbena reforma. To pa terja poglobljeno proučitev in dolgoročnejšo 
rešitev problematike razširjene reprodukcije in minulega dela, vprašanja v zvezi 
s celotnim sklepom problematike družbenega dogovarjanja, problematike obli- 
gacijskega prava ter drugih vprašanj v procesu, kot se družbeni odnosi obliku- 
jejo brez intervencije organov oblasti. Prav tako občina že postaja samoupravna 
skupnost občanov in delovnih ljudi in samoupravljanja v občini, politični temelj 
družbeno-političnega sistema.« Proučevanja vseh teh vprašanj komisija za 
ustavna vprašanja ni zaključila. 

V svojem zaključnem nastopu pa je predsednik skupščine in hkrati pred- 
sednik ustavne komisije tov. Sergej Kraigher dejal: »Komisija je bila enotnega 
mnenja, da dosedanja organizacijska oblika skupščine ni dokončna ter se bo 
še nadalje izpopolnjevala. Obstoje razlike v mnenjih, v kakršni smeri bo šel ta 
razvoj. Prav tako pa stoje tudi razlike v gledanjih, kakšen vsebinski pomen 
se daje ustavnim spremembam glede strukture skupščine.« 

To sta dve izrecni izjavi, navajal bi pa lahko še nekatere druge. Smatram, 
da je moj predlog dovolj utemeljen. - 

Predsednik Vera Kolarič: Tovariš poslanec, dovoli, da te poskusim 
nekoliko popraviti. Sama sem prisostvovala razpravi v republiškem zboru in 
lahko rečem, da je večina poslancev v svoji razpravi dala potrditev našim sta- 
liščem. Res pa je bila razprava v republiškem zboru zelo burna in vam je 
znano, kako se je tudi na koncu republiški zbor odločil. Zato se mi zdi, da je 
pravilen predlog, ki ga daje poslanec tovariš Zdenko Roter, da predlagamo 
republiškemu zboru, da naj ustavna komisija dela naprej na vprašanjih, ki so 
ob sedanji ustavni razpravi ostala odprta in tudi nerešena. 

Zato mislim, da bi dejansko ta predlog, ki ga je poslanec dal v imenu dele- 
gacije, predlog današnjega zbora, in da bi ga kot takega tudi posredovali skup- 
ščini. Prepričana sem, da se poslanci s tem predlogom strinjamo, vendar ga 
dajem kljub temu na glasovanje. Prosim, kdor je za ta predlog, naj dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli sklep, ki ga je predlagal poslanec 
tovariš Roter. Ker smo izčrpali vse točke dnevnega reda in čakamo samo na 
usklajevanje, odrejam znova odmor in vas tovarišice in tovariši poslanci prosim, 
da ostanete na svojih mestih. 

(Seja je bila prekinjena ob 18.15 in se je nadaljevala ob 18.40.) 

Predsednik Vera Kolarič: Tovariši in tovarišice poslanci. Nadaljujemo 
sejo in sioer pričenjamo z usklajevalnim postopkom. Ker še nisem s strani 
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predsednika republiškega zbora informirana, kako je bilo z našimi ustavnimi 
amandmaji, bi prosila člana naše delegacije, da poroča, kakšno usodo so naši 
amandmaji v republiškem zboru doživeli. 

Dušan Rihtaršič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Delegacija našega zbora je pojasnila republiškemu zboru razloge, zaradi 
katerih smo sprejeli amandmaje tovariša poslanca Dolanca in Zdenka Roterja 
in amandmaje tovarišice poslanke Tatjane Lokovškove. Po krajši razpravi je 
republiški zbor zavrnil amandmaje tovarišev Dolanca in Roterja, se pravi, da 
so glede tega ostali pri že sprejetem besedilu, dočim so pa glede amandmaja 
tovarišice poslanke Tatjane Lokovškove sprejeli sklep, da bo odbor ponovno 
razpravljal glede tega amandmaja in potem dal svoje stališče zboru. Ne bi rad 
prejudiciral, ampak izgleda tako, da se strinjajo z amandmajem k prvima dvema 
členoma, da pa odklanjajo amandma k 60. členu. 

Predsednik Vera Kolarič: Ker še nisem dobila sporočila predsednika 
republiškega zbora glede usode amandmajev, moram to točko dnevnega reda 
prekiniti in vas opozoriti na sledeče: Tako kot jaz ste tudi vi dobili na klop dva 
odloka in sicer prvi odlok o ustanovitvi skupne komisije vseh zborov skupščine 
SR Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika Skupščine SR Slovenije 
in drugi odlok o izvolitvi oziroma o imenovanju predsednika, podpredsednika, 
članov in sekretarja skupne komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije za 
spremembe in dopolnitve poslovnika Skupščine. Bilo mi je sporočeno, da je za- 
deva, glede na sprejete ustavne amandmaje na republiškem zboru 30. ja- 
nuarja 1969, zelo nujna. Vprašam zbor, če se strinja s tem, da oba predlagana 
odloka obravnavamo še na današnji seji. V tem primeru bi predlagala razširitev 
dnevnega reda. (Poslanci se strinjajo.) 

Glede na to razširjam dnevni red današnje seje, in sicer kot 11. točko 
točko dnevnega reda, ustanovitev skupne komisije vseh zborov Skup- 
ščine SR Slovenije za spremembe poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Kot vidite iz predloga odloka je ta predlog predložilo predsedstvo skup- 
ščine. Tukaj je tudi obrazložitev, zakaj je potrebno komisijo ustanoviti in 
odpiram razpravo o tej točki. Zeli kdo razpravljati? Ce nima nihče nobenih 
pripomb k predlogu tega odloka, bi dala predlog odloka o ustanovitvi skupne 
komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije za spremembe in dopolnitve po- 
slovnika skupščine Slovenije na glasovanje. Kdor je za predlog, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je naš zbor soglasno sprejel odlok o ustano- 
vitvi skupne komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije za spremembe in 
dopolnitve poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Preidemo k predlogu odloka o izvolitvi oziroma k imenovanju predsednika, 
podpredsednika, članov ter sekretarja skupne komisije vseh zborov Skupščine 
SR Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika Skupščine SR Slovenije. 
Začenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati v zvezi z predlaganim odlokom o 
imenovanju komisije? Predlog je pripravila komisija za volitve in imenovanja. 
Ce ni nobenega dopolnilnega ali spreminjevalnega predloga, dajem predlog 
odloka na glasovanje. Kdor je za predlagani odlok, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je naš zbor soglasno sprejel odlok o izvolitvi oziroma ime- 
novanju predsednika, podpredsednika, članov ter sekretarja skupne komisije 

o? OV skuPscme SR Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika Skupščine SR Slovenije. 
Vračamo se k usklajevalnemu postopku. Informirana sem, da je republiški 

zbor ponovno v celoti odklonil amandma poslanca Staneta Dolanca in Zdenka 
Koterja, docim o ostalih amandmajih še ni glasoval. Glede na to lahko razprav- 
jamo o tem delu amandmaja. Pozivam tovarišice in tovariše poslance, da 

razpravljamo o tem delu. K besedi se je priglasil poslanec tovariš Stane Dolanc. 

Stane Dolanc: Moram priznati, da mi poslovnik ni čisto jasen v tem 
primeru. Rad bi povedal, da me argumenti republiškega zbora predvsem oni 
tovariša predsednika republiškega zbora Vilfana, niso prepričali v to, da bi 

teh argumentov odstopil od svojega amandmaja. Tovariš predsednik i ian je tudi zelo precizno dejal, in jaz se popolnoma strinjam z njim, da se 
v bistvu borimo vsi za isto stvar, vsi želimo, da bi univerza dobila ustrezno 
mesto m vlogo v skupščinskih zborih, predvsem v prosvetno-kulturnem zboru 
razlikujemo pa se v načinu kako to realizirati. Vse intencije našega amandmaja' 
ki smo ga mi sprejeli, je okarakteriziral kot stvar prihodnosti, ki pa ni sprejem- 
ljiv za sedanji sistem. Navedel je še celo vrsto argumentov, ki jih je že kolega 
govornik pred menoj povedal. V glavnem vsi ti argumenti v bistvu potrjujejo 
smisel prav takega amandmaja. Mogoče se razlikujemo tudi v tem, kakšna je 
vloga Socialistične zveze v volilnem postopku, pri čemer meni predsednik repu- 
bliškega zbora, da bi sprejem amandmaja pomenil dezavuiranje vloge ali celo 
posmeh vlogi Socialistične zveze v našem sistemu. Na to sem tudi že odgovoril. 

Tovariši, ne vem, če imam po poslovniku še to pravico, vendar s tovarišem 
Roterjem sva se dogovorila, da od amandmaja, ki sva ga postavila, odstopiva. Ce 
pa te pravice nimava, potem pa predlagava zboru, ki to pravico ima, da sprejme 
predlog zakona takšen, kot je bil podan od strani predlagatelja. 

Ne gre za nikakršen salto mortale, kot bi si kdo misli. Gre za popolnoma 
zavestno odločitev in v tem se pridružujem enemu od argumentov, ki jih je 
tovariš Vilfan navedek to je časovna stiska, ker mislim, da smo dolžni kot zbor 
razumeti, da smo sedaj pred vrati volitev, da bi vsako zavlačevanje in kompli- 
ciranje lahko imelo izredno težke politične posledice in da smo odgovorni, da 
to stvar izpeljemo. Menim pa, da je ta razprava, pravzaprav tisti prvi korak 
h graditvi novega volilnega sistema, o katerem smo danes že precej govorili 
in da lahko ta razprava izredno veliko pripomore k temu, da se bo. v bodoče 
v našem volilnem sistemu prihajalo do bolj premišljenih, bolj pripravljenih 
in bolj eksaktnih rešitev in stališč, kot pa je to v tem zakonu. Zato predlagam, 
da organizacijsko-politični zbor pač spremeni svoje stališče in ga brez usklaje- 
valnega postopka sprejme v takem smislu, kot je bil predložen od strani repu- 
bliškega zbora. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Slišali smo predlog tovariša 
olanca, o čemer pa mora odločiti zbor. K besedi se je priglasil tovariš Janko 

Cesmk, predstavnik republiškega zbora. 

Janko Cesnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci 
Dovolite mi, da pojasnim v vašem zboru stališče republiškega zbora, čeprav že 
nekoliko pozno in morda tudi nepotrebno, ker je predlagatelj amandmaja, v 
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kolikor sem ga pravilno razumel, odstopil od tega amandmaja. Vendar je to 
sedaj amandma zbora, in mora zbor o tem odločati. Najprej bi rad pojasnil 
proceduralno stanje v zvezi z usklajevanjem med obema zboroma. Republiški 
zbor je imel že drugo obravnavo. Na tej drugi obravnavi je izvolil delegacijo, v 
kateri sem tudi jaz zato, da vam pojasnimo stališča republiškega zbora. Vi torej 
šele zdaj začenjate drugo obravnavo in v slučaju, da ne spremenite svojega 
stališča, boste morali imenovati komisijo treh članov, ki bo na skupni seji iskala 
rešitev. Opravičujem se, če sem vpadel v vašo razpravo s proceduralnim po- 
jasnilom. 

Mislim, da je tovariš Dolanc pravilno povedal stališča republiškega zbora, 
jaz bi se hotel omejiti na argumente za taka stališča, ki so prevladovala v raz- 
pravi v republiškem zboru. Predvsem smo se vsi strinjali z ugotovitvijo, da je 
v ustavni razpravi prišlo do povečane vloge Socialistične zveze v volilnem 
sistemu in da je ta tista, ki naj v celoti vodi in usklajuje kandidacijski postopek. 
Bilo bi izven tega okvira, če bi se sedaj neposredno z zakonom vključili v ta 
sistem tudi ustanove oziroma delovne skupnosti, kot so recimo visokošolski 
zavodi. Z enako logiko, kot recimo visokošolski zavodi, bi lahko terjale tako 
pravico tudi druge delovne skupnosti, tako npr. klinične bolnice, večja pod- 
jetja, vzemimo Litostroj itd., čeprav je jasno, da naloga teh organizacij ni enaka 
nalogi univerze. Nadalje smo se vsi strinjali s tem, da pravzaprav vsi pojmu- 
jemo povečano vlogo* univerze tako, da pride do izraza tudi v skupščinskem 
sistemu in če doslej tega ni bilo čutiti, morda zaradi tega, ker smo imeli le 
premalo predstavnikov, je prav, da dobimo v bodoči skupščini večjo udeležbo. 
Kot rečeno ni bilo med našim in vašim zborom nobene razlike glede ocene vloge 
univerze v skupščinskem sistemu in v skupščini. Mi vsi smo za to, da se pred- 
stavniki univerze vključno tudi predstavniki študentov, pojavijo v skupščini, v 
tem ali v drugem zboru in seveda v teh zborih aktivno sodelujejo. Poleg tega 
smo menili, da je že s političnim dogovorom zagotovljeno univerzi ustrezno 
število kandidatov za poslance in je tedaj seveda povsem odveč, če skušamo tak 
političen dogovor še sankcionirati z zakonom. Ce bi hoteli dejansko vsak poli- 
tičen dogovor realizirati z zakonom, mislim, da ne bi mogli v celoti doseči 
svojega namena. Čeprav slišimo mnenja, da sedaj nimamo nobenega volilnega 
sistema, moram reči, da sistem je, res pa je, da ga še razvijamo in izpopol- 
njujemo, da bi vsa prizadevanja in vse sile kanalizirali prek dejavnosti Sociali- 
stične zveze in da glede na to nima smisla vmešavati v ta sistem delovnih skup- 
nosti oziroma ustanov, ki bi čisto po svoje, v izjemnem postopku, pripeljale 
svoje kandidate do tiste faze, kjer začne delo redna volilna komisija. 

Zahvaljujem se za pozornost in za dovoljenje, da sem vam lahko pojasnil 
stališče republiškega zbora. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Tako kot sem že prej pove- 
dala, tovarišice in tovariši, se moramo sedaj odločiti, ali umaknemo amandma 
k 18., 19. in 45. členu, medtem ko bi o ostalih amandmajih, ki so bili podani 
s strani Tatjane Lokovškove, pozneje razpravljali. Predlog predlagatelja amand- 
maja ste slišali in ga dajem na glasovanje. Kdor se strinja, da umaknemo 
amandma k 18., 19. in 45. členu, naj prosim dvigne roko. (25 poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (7 poslancev dvigne roko.) Sku- 
paj 32. Premalo. Vprašanje je glede kvoruma. Moramo počakati na kvorum. 
(Kratek odmor.) Ugotavljam, da smo sklepčni. Moram ponoviti glasovanje o 
umiku tega amandmaja. Prosim, kdor je za to, da umaknemo ta amandma, naj 
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dvigne roko. (29 poslancev.) Kdo je proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (7 poslan- 
cev.) Ugotavljam, da je organizacij sko-politični zbor z večino glasov umaknil 
predlog amandmaja k 18., 19. in k 45. členu. 

Nimam še sporočila, kako je republiški zbor obravnaval predloge amand- 
majev poslanke Tatjane Lokovšek. Prosim, da počakamo. 

(Znova kratek premor.) Dovolite mi, da vam preberem sporočilo, ki mi 
ga je poslal predsednik republiškega zbora: »Republiški zbor je na 73. seji 
17. 2. 1969 sprejel: 

— predlog zakona o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije v predla- 
ganem besedilu z amandmaji, kakor sta jih predlagala odbor za organizacij sko- 
politična vprašanja in zakonodajno-pravna komisija; 

— predlog zakona o volitvah odbornikov občinskih skupščin v predlaganem 
besedilu z amandmaji, kakor sta jih predlagala odbor za organizacijsko-politična 
vprašanja in zakonodajno-pravna komisija in z amandmajem poslanca inž. Janka 
Zigona, ki se glasi: v zadnjem stavku prvega odstavka 35. člena naj se črtajo 
besede »posamezni deli krajev z drugimi kraji in tudi ne« in 

— predlog zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev Skupščine 
SR Slovenije v predlaganem besedilu 2 amandmajem zakonodajno-pravne 
komisije.« 

Da ne bi izgubljali časa predlagam, da se izjavimo o amandmaju, ki ga 
predlaga republiški zbor k predlogu zakona o volitvah odbornikov občinskih 
skupščin in sicer o amandmaju poslanca inž. Janka Zigona, ki se glasi: v zad- 
njem stavku prvega odstavka, 35. člena naj se črtajo besede »posamezni deli 
krajev z drugimi kraji in tudi ne.« Vprašala bi predstavnika našega odbora, če 
se želi izjaviti? (Ne želi.) Vprašam predstavnika izvršnega sveta? (Sprejema.) 
Zakonodajno-pravna komisija? (Sprejema.) 

Prehajam na glasovanje. Prosim, kdor je za predlog amandmaja poslanca 
inž. Janka Zigona, da se v zadnjem stavku prvega odstavka 35. člena črtajo 
besede »posamezni deli krajev z drugimi kraji in tudi ne«, naj dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Niče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je naš zbor sprejel amandma republiškega zbora k pred- 
logu zakona o volitvah odbornikov občinskih skupščin in bom to takoj spo- 
ročila predsedniku republiškega zbora. 

Obveščena sem od predsednika republiškega zbora, da je republiški zbor 
sprejel amandma poslanke Tatjane Lokovšek, in sicer k 46. in k 59. členu 
predloga zakona o volitvah poslancev skupščine Slovenije, medtem ko amand- 
maja k 60. členu republiški zbor ni sprejel. Prav tako sem dobila sporočilo, 
da je republiški zbor sprejel amandma poslanke Tatjane Lokovšek k predlogu 
zakona o volitvah odbornikov občinskih skupščin k 39. členu in k 56. členu, 
amandma k 57. členu pa v republiškem zboru ni bil sprejet. Tu je tudi pred- 
stavnik republiškega zboga in ga vprašam, če želi besedo. Besedo ima tovariš 
Janko Cesnik. 

Janko Cesnik: Dovolite mi, da na kratko pojasnim stališče republi- 
škega zbora glede amandmajev tovarišice Lokovškove, ki jih ni sprejel. Kot 
je že tovarišica predsednica povedala, je zbor sprejel prva dva amandmaja, pri 
obeh zakonih, ni pa sprejel tretjega amandmaja pri obeh zakonih. Gre za to, če 
se zbor volivcev odloči, da bo predlagal nove kandidate, da potem nadaljuje 
delo po naslednjem dnevnem redu: predlaganje kandidatov, določitev kandida- 
tov, če pa se zbor ne odloči, da bo predlagal nove kandidate zaključi predsedu- 
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joči zbor in pošlje zapisnik zbora občinski volilni komisiji.. Glede tega konkret- 
nega amandmaja se republiški zbor ni strinjal-zar adi tega, ker je to v nasprotju 
z zveznim zakonom, ki ima enako določbo in zaradi tega, ker bi se v tem pri- 
meru avtomatično štelo, da zbor volivcev mora imeti tak dnevni red, kot je 
določeno v zakonu. Republiški zbor je zaradi tega menil, da tak amandma ne 
bi bil umesten in ga zaradi tega ni sprejel. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Silšali smo poročilo pred- 
stavnika republiškega zbora. Začenjam razpravo. K besedi se je priglasila po- 
slanka Tatjana Lokovšek. 

Tatjana Lokovšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
poslanci. Čeprav še vedno menim, da je vsebina člena 57. zakona o volitvah 
odbornikov občinskih skupščin in člena 60. zakona o volitvah poslancev repu- 
bliške skupščine, sama s seboj v nasprotju, predlagam zboru, da amandma k 
tema dvema členoma umakne. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? (Ne 
javi se nihče.) Ce ne, prehajam na glasovanje o amandmaju k predlogu zakona 
o volitvah poslancev v Skupščino SR Slovenije. Kdor je za to, da organizacij- 
sko-politični zbor umakne amandma k 60,. členu, naj dvigne roko. (Večina po- 
slancev dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 po- 
slanca.) 

Ugotavljam, da je organizacij sko-politični zbor z večino glasov umaknil 
amandma k 60. členu predloga zakona o volitvah poslancev Skupščine SR Slo- 
venije. 

Prav tako dajem na glasovanje umik amandmaja k 57. členu zakona o 
volitvah odbornikov občinskih skupščin. Kdor je za to, da organizacij sko-poli- 
tični zbor umakne amandma k 57. členu, naj dvigne roko. (Večina poslancev 
dvigne roko*.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) Ugo- 
tavljam, da je naš zbor z večino glasov umaknil amandma k 57. členu zakona 
o volitvah odbornikov občinskih skupščin. 

S tem smo uskladili besedilo vseh treh volilnih zakonov z besedilom, v 
katerem jih je sprejel republiški zbor in bom predsednika republiškega zbora 
o tem takoj obvestila. 

S tem je izčrpan dnevni red današnje seje, ki jo zaključujem in se vam 
zahvaljujem za potrpežljivost. 

(Seja je bila zaključena ob 19.25.) 



FRILOOE 

Poročila odborov in komisij, ki k temeljnemu aktu ne predlagajo sprememb 
ali dopolnitev in ki v svoji obrazložitvi ne navajajo vsebinsko novih argumentov, 
so v prilogah označena samo z navedbo odbora ali komisije, ki je poročilo 
pripravil, ter z datumom in opravilno številko poročila. 

PISMENA VPRAŠANJA POSLANCEV 

Inž. Miloš Polič, 

poslanec republiškega zbora 

— Kakšna je finančna in tehnična situacija v sedanji fazi gradnje hidro- 
centrale Srednja Drava I in kdaj bo investicija končana? 

— Kakšni so vzroki, da še do sedaj Skupščini SR Slovenije ni bil predložen 
finančni in delovni program cestnega sklada SR Slovenije za leto 1969? 

Bogdan Snabl, 

poslanec republiškega zbora 

Prvo vprašanje 

Na predzadnji seji republiškega zbora je predstavnik izvršnega sveta po- 
vedal, da je od gospodarskih posegov, ki so bili v pristojnosti izvršnega sveta 
in sekretariata za gospodarstvo, v letu 1967 od skupnega zneska 1 milijarde 
99 milijonov dinarjev za kmetijstvo porabljenih 83,4'% sredstev ali nekaj čez 
900 milijonov din. 

Prosim, da mi izvršni svet odgovori na naslednje vprašanje: 
— Za kakšne namene je bil ta denar porabljen in kdo je bil teh posegov 

oziroma te pomoči deležen? 

Drugo vprašanje 

V minulem tednu je na razgovorih med delegacijo koroških Slovencev in 
izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije v Ljubljani bila s strani predstavnikov 
koroških Slovencev jasno izražena želja, da bi v odnosih med Slovenijo in 
Koroško ter Jugoslavijo in Avstrijo bila bolj kot doslej prisotna tudi slovenska 
manjšina na Koroškem. 
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Glede na navedeno in glede na dejstvo, da za slovensko manjšino na Koro- 
škem še ni urejena vrsta vprašanj, ki se nanašajo na 7. člen avstrijske državne 
pogodbe, postavljam izvršnemu svetu naslednja vprašanja: 

1. Kakšne so konkretne možnosti, da se željam koroških Slovencev po nji- 
hovi večji prisotnosti v odnosih med deželama zadovolji? 

2. Ali obstoje izgledi, da se bodo doslej še nerešena vprašanja, ki zadevajo 
narodnostne pravice koroških Slovencev, v doglednem času uredila in kakšno 
vlogo je pri teh prizadevanjih doslej odigral izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije? 

Cene Matičič, 

poslanec republiškega zbora 

Prvo vprašanje 

V jugoslovanski primerjavi je Slovenija zelo močan potrošnik nafte in 
naftnih derivatov. Ocene kažejo, da je bilo na tržišču Slovenije v preteklem 
letu prodanih okoli 600 000 ton naftnih derivatov. 

Spričo dejstva, da narašča potrošnja tekočih goriv skoro dvakrat hitreje 
od potrošnje energije v celoti, je popolnoma realno pričakovati, da se bo 
potrošnja nafte in njenih derivatov že po letu 1970 povzpela na okoli 1 mili- 
jon ton. 

Normalno bi bilo pričakovati, da se dobršen del prometnega davka, ki se 
zbira na račun potrošnje cestnega pogonskega goriva, nameni za investicije in 
vzdrževanje cestne mreže. Čeprav nima federacija do cestne mreže v SR Slove- 
niji skoro nobenih obveznosti, se kar 80 % prometnega davka iz tega naslova 
zbira za potrebe federalnega proračuna, preostalih 20'9/o pa za potrebe repu- 
bliškega proračuna. 

Kot je znano, se je republiški proračun odpovedal tega deleža v korist 
financiranja hitre avtoceste. 

Upoštevaje dejstva: 
— da odpade na prehode v SR Sloveniji kar 95 (0/o vseh prehodov državne 

meje, 
— da sredstva za ceste v SR Sloveniji v razmerju do sredstev za ceste v 

celi SFRJ od leta 1963 stalno padajo, 
— da bo na osnovi že razdeljenih zveznih sredstev za ceste odpadlo v letih 

1966 do 1970 na slovenske ceste le 3,4'% vseh zveznih sredstev za ceste, 
— da bomo pri financiranju hitre avtoceste navezani izključno na lastna 

sredstva in na mednarodne kredite, 
sem na 12. seji odbora za finance republiškega zbora, dne 9. januarja 1969 

predlagal, da se obstoječe razmerje delitve zveznega prometnega davka 80 : 20 
v korist zveze, preobrne v razmerje 20 : 80 v korist republike. 

Podobna misel je bila izrečena tudi na zadnji seji odbora za proračun repu- 
bliškega zbora. 

Ker sem mnenja, da more ta predlog v mnogočem olajšati težko breme 
financiranja tako pomembne življenjske arterije Slovenije — hitre avtoceste — 
vas vljudno prosim, tovariš predsednik, da posredujete izvršnemu svetu naše 
skupščine naslednja vprašanja: 

23 
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1. Kakšno je stališče izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do predla- 
gane inverzije sedanje delitve zveznega prometnega davka na goriva, v korist 
republike? 

2. Kolikor izvršni svet sprejema predlagano inverzijo, sprašujem, katere 
in kakšne korake namerava podvzeti, da bi to pravičnejšo delitev tudi dosegel? 

\3. Kakšne bi bile finančne posledice tu predlagane inverzije in kako bi se 
ista odrazila v projektu financiranja hitre avtoceste Šentilj—Gorica? 

Drugo vprašanje 

Se pred sprejemom družbenega plana razvoja SR Slovenije za leta 1966 do 
1970 se je v tistem delu gospodarskih in družbenih krogov, ki se zavedajo 
velikih energetskih in strukturnih sprememb v svetu in pri nas, kot tudi vse 
bolj naraščajočih potreb po ceneni energiji ter pomembnih komparativnih 
vrednosti naše republike pojavila ideja o gradnji plinovoda po ozemlju SR 
Slovenije, kot tudi ideja o gradnji rafinerije nafte na območju SR Slovenije. 

Po proučevanju umestnosti omenjenih idej na najvišji ravni v okviru repu- 
blike sta oba omenjena projekta našla ustrezno mesto tudi v predlogu družbe- 
nega plana SR Slovenije, kjer je med ostalim zapisano tudi naslednje: 

»Ob sodelovanju velikih potrošnikov energije se bo najprej proučevala mož- 
nost gradnje plinovoda po ozemlju SR Slovenije. V primeru pozitivnih rezul- 
tatov proučevanj se bo še pred letom 1970 začela gradnja plinovoda, da bi zago- 
tovili gospodarstvu potrebne količine kvalitetne energije.« 

In dalje: »Perspektivna poraba naftnih derivatov v SR Sloveniji bi dovo- 
ljevala izgraditev racionalne kapacitete za predelavo nafte, zato bo potrebno 
proučiti smotrnost gradnje rafinerije na območju SR Slovenije.« 

Toliko torej o družbenem planu razvoja SR Slovenije za leta 1966 do 1970. 
Ni moč trditi, da v parlamentu o teh dveh, posebno še o prvem problemu 

v obdobju naše mandatne dobe ni bilo nič rečenega. Nasprotno: slišati je bilo 
besede in mnenja, ki to usmeritev zagovarjajo in priporočajo. Tudi predstavnik 
izvršnega sveta je na seji republiškega zbora pred dobrim letom izjavil, da je 
gradnja plinovoda po ozemlju SR Slovenije ena naših najpomembnejših nalog 
in najperspektivnejših naložb. 

Od tega dne dalje izvršni svet kljub direktnim vprašanjem, ki sem jih v 
svojih interpelacijah postavljal, ni zavzemal nobenega stališča. Iz ustnih razgo- 
vorov s posameznimi člani izvršnega sveta pa sklepam, da do leta 1970, dokler 
ne bomo rešili decentralizacije državnega kapitala, ni moč računati na izvedbo 
prvega projekta. 

Ker smo v jeku živahnih razprav in menjave mnenj o bodoči usodi tega 
državnega kapitala in ker se zelo hitro približujemo zadnjemu letu našega 
srednjeročnega plana, vas prosim tovariš predsednik, da posredujete izvršnemu 
svetu naslednja vprašanja: 

1. Do katerih rezultatov je prišlo dosedanje proučevanje — to bi moralo 
biti spričo postavljenih rokov že zaključeno — o možnosti gradnje plinovoda po 
ozemlju SR Slovenije? 

2. Kakšno je sedanje stališče izvršnega sveta do gradnje omenjenega pli- 
novoda in do gradnje rafinerije? 

.3. Ali predvideva izvršni svet, da bi del decentraliziranega državnega kapi- 
tala uporabili za gradnjo plinovoda in rafinerije. Kakšne korake namerava 
izvršni svet s tem v zvezi podvzeti? 
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Tretje vprašanje 

Minulo je dobrega pol leta, odkar je afera okoli neupravičenih posojil raz- 
burila slovensko javnost. Ta posojila je iz različnih naslovov delila nekdaj 
splošna gospodarska banka, kasneje pa tudi komunalna banka in hranilnica 
Ljubljana. Mnogo resničnega, a tudi mnogo neresničnega je bilo ob tem primeru 
napisanega in izrečenega. 

Poznano mi je, da je služba družbenega knjigovodstva opravila preglede 
poslovanja obeh bank in pogoje, pod katerimi so bili krediti dodeljeni. O tem 
vprašanju je razpravljala tudi naša komisija za družbeno nadzorstvo in pri 
tem sprejela določene sklepe. 

Z nekaterimi od teh sklepov je bila slovenska javnost tudi seznanjena. Ker 
sem mnenja, da dokončnega poročila o teh pojavih še nismo slišali in ker se 
pojavljajo sumničenja — to so posebno pogosta med mladino — da je teh pojavov 
še več in da končno poročilo o sprejetih ukrepih pač ne bo objavljeno1, vas 
prosim tovariš predsednik, da posredujete komisiji za družbeno nadzorstvo pri 
Skupščini SR Slovenije in službi družbenega knjigovodstva naslednja vpra- 
šanja: 

1. Katere in kakšne ukrepe je storila služba družbenega knjigovodstva, da 
se krediti, ki jih je kreditna banka in hranilnica neupravičeno oziroma nepra- 
vilno dodeljevala iz naslova; 

— sklada skupne porabe, 
— posojila iz sredstev odpravljenih občinskih skladov občin Bežigrad, Šiška 

in Ljubljana-Center, 
— turistični krediti, 
— potrošniški krediti za nakup avtomobilov, 
— posojila za gradnjo počitniških hišic, 
— posojila po pravilniku o stanovanjskih posojilih občanov, 
— posojila po posebnih pogojih, 

/— odpravljeni republiški stanovanjski sklad, stornirajo oziroma preformu- 
lirajo v pogoje, ki jih zakoni in predpisi dovoljujejo? 

2. Katere in kakšne ukrepe je služba družbenega knjigovodstva storila, da 
se krediti, ki jih je splošna gospodarska banka neupravičeno oziroma nepra- 
vilno dodeljevala iz naslova: 

— sredstva gospodarskih organizacij, plačanih v kreditni sklad splošne 
gospodarske banke, 

— sredstva iz ukinjenih stanovanjskih skladov pri splošni gospodarski 
banki, 

— sredstva varčevanja splošne gospodarske banke, 
stornirajo oziroma preformuliraj o v pogoje, ki jih zakoni in predpisi do- 

voljujejo? 
3. Kolikšnemu številu nosilcev kreditnih pravic iz vprašanja 1. in 2.: 
— so bili krediti stornirani, 
— so bili spremenjeni kreditni pogoji, 
— protiukrepi še niso bili realizirani? 
4. Kakšna so zagotovila, da do takšnih in podobnih zlorab v bodoče ne bo 

prišlo? 
23* 
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Četrto poglavje 

Splošno poznano je dejstvo, da naše obravnave okoli energetskega vpraša- 
nja nasploh niso kompleksnega, pač pa le parcialnega značaja. Več kot jasno je 
namreč, da namenjamo problem sekundarnega vira energije — elektriki — 
preveč, problemom primarnih virov energije pa premalo prostora. Ob miselnosti 
da je predvsem elektroenergija ključnega značaja za reševanje slovenske ener- 
getske problematike, seveda ni nič čudnega, da se nam ta sekundarni in dragi 
energetski vir pojavlja kot monopolist, ki se kaj malo ozira na priporočila in 
resolucije našega parlamenta. 

Priporočilo o integraciji se je izvedlo v mini integraciji, zagotovila o stal- 
nih in za potrošnika sprejemljivih cenah, pa so pod nepotrebnim in stalnim 
udarom monopolističnih tendenc o zviševanju cen. 

Mislim, da smo si v osnovi edini, da druge primarne energetske vire, pred- 
vsem nafto in zemeljski plin v naših sedanjih konceptih preveč zapostavljamo in 
jim kljub temu, da daleč prekašajo ostale primarne vire, ne nudimo dovolj pod- 
pore niti prostora niti sredstev. 

Ob razpravi na 56. seji republiškega zbora, dne 27. marca 1968 smo nekateri 
od diskutantov ugotavljali, da nimamo ustreznega organa, ki bi strokovno 
spremljal naša gibanja in razvoj energetike. Posebej je bilo poudarjeno, da 
financiranje na področju tako elektrike, nafte, plina kot bodočih nuklearnih pli- 
nov ne more biti odvisno samo od podjetniških intencij, pač pa, da mora postati 
element v dolgoročni koordinaciji in v konsistentnosti sistema. 

S tem v zvezi je bila predstavljena ideja, da bi ta širša integracijska gibanja 
na področju vseh energetskih proizvajalcev izoblikovali bodisi posebni svet za 
energetiko pri izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije, ali pa poseben sekreta- 
riat za energtiko. 

Ker mi ni znano, da bi izvršni svet naše skupščine do tega predloga že 
zavzel določeno stališče, vas prosim, da posredujete izvršnemu svetu naslednja 
vprašanja: 

1. Kakšno je stališče izvršnega sveta do predloga o ustanovitvi posebnega 
komiteja za energetiko pri izvršnem svetu oziroma posebnega republiškega se- 
kretariata za energetiko? 

2. Kolikor je izvršni svet mnenja, da je ustanovitev takšnega organa 
potrebna in koristna za racionalno obravnavanje in urejanje energetske bilance 
SR Slovenije, sprašujem, če namerava in kdaj namerava izvršni svet predložiti 
predloge o ustanovitvi ene od omenjenih institucij? 

Peto vprašanje 

Kot povzemam iz domačih in tujih podatkov, je bilo po končani I. fazi 
pogovorov SFRJ s predstavniki EEC sklicano zasedanje sveta ministrov skup- 
nega evropskega trga EEC. Na tem zasedanju so dali izvršni komisiji EEC 
polnomočja za drugo rundo poganjanj s SFRJ. Razvidno je nadalje, da vsebuje 
načrt podaljšanega mandata o trgovinskem pogajanju s SFRJ le elemente nepre- 
ferencialnosti. Znano je tudi, da so bila dosedanja pogajanja prekinjena zaradi 
tega, ker je SFRJ izjavila, da je v celotnih programih pogovorov zainteresirana 
predvsem na izvozu poljedelskih proizvodov, posebno še na izvozu govejega in 
telečjega mesa na tržišče EEC — v prvi vrsti seveda Italija. 
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Predlogu, da bi se mandat izvršne komisije razširil tudi na vprašanja izvoza 
poljedelskih proizvodov, se upirata Nizozemska in predvsem Francija. 

Kolikor mi je znano', tudi razgovori našega predsednika ZIS tov. Spiljka s 
francoskim ministrom za zunanje zadeve g. Michel Debrejem v tem pogledu 
niso ravno ohrabrujoča. 

Svetovni javnosti in tudi našim gospodarstvenikom je poznano, da je polje- 
delska politika EEC v jeku izredno temeljitih in korenitih sprememb. Vse te 
izhajajo iz nastalih težav okoli vedno večjih presežkov poljedelskih proizvodov 
v deželah skupnosti EEC in tudi OECD. 

Iz poročila generalnega sekretarja te organizacije — podano je bilo konec 
novembra 1968 — zaključujem, da se bodo dežele OECD iz neto uvoznika polje- 
delskih proizvodov (v letu 1963 je znašal ta uvoz 1,5 milijarde dolarjev) pre- 
levile v neto izvoznika, ki bo že v letu 1972 dosegel 2,2, v letu 1980 pa kar 
3,3 milijarde dolarjev neto izvoza. 

Takšna strukturna sprememba je rezultat zelo hitre rasti proizvodnje žita- 
ric, živinoreje in rrilečnih izdelkov, ki že dandanes krijejo sicer visoko potrošnjo 
poljedelskih proizvodov v teh deželah. 

S tem v zvezi ne gre obiti dejstev, da vrsta teh držav regresira dobršen del 
proizvodnih stroškov, ki so nenormalno visoki in odkupuje proizvodne pre- 
sežke. 

Razumljivo je, da se je rodila vrsta idej in načrtov, ki poskušajo vprašanje 
poljedelstva v skupnosti EEC in tudi OECD racionalno urediti. 

Med najpomembnejšimi je načrt Mansholt — imenovan po avtorju dr. Sicco 
Mansholt — ki predvideva naslednje korenite spremembe: 

— sedanje individualne kmetije, ki imajo v 2/s primeru v EEC manj kot 
10 ha in 5 krav je treba spremeniti v moderne približno 10-krat večje polje- 
delske proizvodne organizacije, močno koncentrirane in povezane z industrij- 
skimi ter komercialnimi podjetji; 

— z načrtno pospešenim klanjem mlekaric je treba doseči preusmeritev pro- 
izvodnje od mleka na meso; 

— doseči je take proizvodne cene, ki bodo brez državnih subvencij svetovno 
konkurenčne; 

— presežek delovne sile — te naj bi bilo po planu Mansholt okoli 5 mili- 
jonov — je treba prekvalificirati in zaposliti v sekundarnem ter terciarnem sek- 
torju nacionalne ekonomije; 

— subvencije, ki jih daje država za izvajanje sedanje poljedelske politike, 
je treba usmeriti v izvedbo omenjenega načrta. 

Upoštevaje elemente Mansholtovega plana, ki seveda še ni dokončno spre- 
jet, naše pogovore s skupnostjo EEC in dejstvo, da je Slovenija še prav posebno 
vezana na izvoz v EEC, vas prosim tovariš predsednik, da posredujete komiteju 
za zunanjo trgovino pri izvršnem svetu naše skupščine naslednja vprašanja: 

1. Kateri elementi usmerjajo naša pogajanja z EEC v dokaj toge in neela- 
stične zahteve, s katerimi želimo prav v deželah EEC najti stabilno in daljno- 
ročno tržišče za meso, pa čeprav nam je hkrati znano, da njih proizvajalci, 
predvsem Francija in Nizozemska lahko pokrivajo celotno notranjo potrošnjo. 

2. Ali so naša prizadevanja po nujnosti izvoza poljedelskih proizvodov v 
EEC preračunana in predvidena na spremembe, ki se dogajajo na trgu EEC, 
posebno še na projekcijo plana Mansholt. 

Poznano je, da je okoli 4010/o slovenskega izvoza usmerjenega v te dežele; ta 
relativno visoka kvota predstavlja tudi 24 °/o celotnega jugoslovanskega izvoza 
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v deželo EEC. Iz teh pocfetkov jje videti,, da je Slovenija še kako- zainteresirana' 
na daljnoročni in perspektivni ureditvi, naših odnosov z EEC. Čeprav je Slo- 
venija prav tako zainteresirana na izvozu poljedelskih- proizvodov, pa nedvomno 
:ne gre obiti izvoza industrijskih proizvodov,, ki predstavljajo v deležu Slovenije 
bistveno postavko. S tem v zvezi postavljam naslednja' vprašanja: 

3. Kakšno težino zavzema V pogajanjih naše delegaeJije z EEC problem ure- 
ditve daljnoročnega plasmaja naših industrijskih izdelkov na tržišču EEC. 

.4. Ali je vsebina pogajanj s predstavniki- EEC tudi tako zastavljena, da bodo 
poleg ^ole trgovinske menjave obravnavana, tudi vprašanja enakopravnega so^ 
delovanja na področju industrijskega sodelovamja, tržišča: kapitala in tržišča 
delovne sile. 

5. Kakšno je stališče naše delegacije d® vprašanj a ustanavljanja »evropskih 
družb«, nove kategorije sodelovanja, ki- bi. bilo za Slovenijo- prav gotovo zelo 
interesantno. 

6. Seznanjen sem, da so ustanovljene v sekretariatu za' zunanjo trgovino 
pri zvezni gospodarski zbornici in pri drugih zveznih organih posebne skupine,, 
ki proučujejo naše odnose z deželami EEC. Po vsej' verjetnosti delujejo takšne 
delovne skupine tudi v republiki Sloveniji. S tem v zvezi sprašujem, če je delo 
teh republiških in zveznih komisij oziroma delovnih grup usklajeno,- in kateri 
od konkretnih predlogov republike Slovenije so sestavni del programa,, ki ga. 
zastopa naša delegacija na pogajanjih z EEC oziroma kateri od teh predlogov 
so bili s strani naše delegacije zavrnjeni kot nesprejemljivi. 

Franc Gorenc, 

poslanec republiškega zbora 

V časopisu »Delo« je bila dne 22. januarja 1969 na zadnji strani, pred naslo- 
vom »Odškodnina bivšim zapornikom v nemških taboriščih iz Italije« objavljena 
vest, da bo zvezna republika Nemčija izplačala odškodnino italijanskim inter- 
nirancem, ki so bili internirani v času druge svetovne vojne. Po tej vesti je 
italijanska vlada v ta namen že prejela 6 milijard 250 milijonov lir. Odškodnino 
bodo prejeli vsi upravičenci, ki jim je to upravičenost potrdila posebna med- 
ministrska komisija italijanske vlade in katerih del živi tudi v Jugoslaviji; 
le-ti bodo sprejeli odškodnino po poštni nakaznici. 

V zvezi s tem postavljam izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije nasled- 
nje poslansko vprašanje: 

— Ali je izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije znano, v kakšnem stanju 
je sedaj reševanje vprašanja plačila odškodnin slovenskim, oziroma na splošno 
jugoslovanskim internirancem v Nemčiji med drugo svetovno vojno? 

Nerazumljivo je, da je Italija, ki je določen čas sodelovala s hitlerjevsko 
Nemčijo, mogla dobiti odškodnino za svoje državljane, SFRJ, katera pa je 
vodila dosledno borbo in ogromno žrtvovala tako v ljudeh kot v materialu, pa 
take odškodnine vse do danes še ni prejela. 

— Ali izvršni svet Skupščine SR Slovenije namerava glede na to spodbu- 
diti zvezni izvršni svet k nujnemu reševanju tega problema glede na sedanje 
boljše odnose z zvezno republiko Nemčijo? 

To vprašanje postaja posebno pereče glede na to, da bodo sedaj nekateri 
naši državljani prejeli odškodnino od istega obveaanca oziroma naslova samo 
zato, ker so bili nekoč državljani druge države. 
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Ivan Kreft, 

poslanec republiškega zbora 

Finančne obveznosti fonda federacije do nerazvitih področij znaša do 
leta 1970 820 milijard starih dinarjev. Do konca roka bo po ocenah preneseno 
na nerazvita področja celo nekaj več, to je 843,7 milijarde starih dinarjev. K temu 
je treba dodati še anuitete odstopljene Bosni in Hercegovini. V prvih dveh letih 
plana je federacija izpolnila 37 !°/o obveznosti, določenih z zakonom o investici- 
jah, dane pa so bile tudi garancije za mednarodne kredite, namenjene nerazvi- 
tim. Ti krediti znašajo skupno 248,9 milijarde starih dinarjev, a od teh je 
150 milijard od državnih pogodb in garancij. Določena posebna devizna kvota 
za uvoz opreme za posebne namene in dodatne obresti v breme federacije kot 
stimulacije prelivanja sredstev na nerazvita področja. Ta področja so oproščena 
tudi plačevanja obresti na sklade v gospodarstvu, na sredstva za investicije, 
poleg tega pa prejemajo tudi dopolnilna sredstva iz zveznega proračuna. 

V zveznem srednjeročnem planu so predvideli, da bo učinkovitost vlaganj 
na razvitih področjih za 11'% nad jugoslovanskim poprečjem, da pa bo na 
nerazvitih področjih za 24 °/o izpod državnega poprečja. Rezultati dokazujejo, da 
je učinkovitost vlaganj pri razvitih dala planirane rezultate, ni pa jih dala 
pri nerazvitih, kjer so 75 °/o pod jugoslovanskim poprečjem. 

Toliko po uradnih podatkih, iz katerih pa ne izhaja, kako bodo ukrepali, 
da bi se dvignila učinkovitost vlaganj v smislu gospodarske reforme in v smislu 
ocene v zveznem srednjeročnem planu. 

Čeprav v Sloveniji najbrž ni delovnih organizacij, ki bi tako neučinkovito 
vlagala sredstva, da bi sodila v zadnjo kategorijo, kjer je učinkovitost vlaganj 
75'»/o pod jugoslovanskim poprečjem — prosim izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije, da odgovori na vprašanje: 

1. Kakšna je učinkovitost vlaganj v Sloveniji v izrazito razvitih področjih 
in kakšna je v relativno nerazvitih področjih: Pomurje, Haloze, Obsotelje, v 
delu Dolenjske in Bele krajine, v predelih Notranjske in Primorske ter drugod? 

2. Koliko je v Sloveniji gospodarskih organizacij, ki prikazujejo izgubo iz 
objektivnih razlogov, to je zaradi tega, ker jim manjkajo sredstva za rekon- 
strukcijo in modernizacijo in koliko je gospodarskih organizacij, ki so iz sub- 
jektivnih razlogov zašla v težave? 

3. Ali ima naša republika zadostna zagotovila, da se iz sklada za nerazvite 
vsaj v bodoče ne bo financiralo izgradnje kapacitet, ki nam niso potrebne, ker 
so celo obstoječe le delno izkoriščene, kar zmanjšuje rentabilnost, oziroma po- 

. vzroča izgubo. Izrazit tak primer so velike industrijske kovačnice ne le zadnja 
leta, temveč že 10 let in več. 

Stane Vrhovec, 

poslanec republiškega zbora 

Na podlagi 23. in 24. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije postavljam 
izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije naslednje poslansko vprašanje: 

Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije je problem pokojninskega zava- 
rovanja določenega števila dimnikarjev (v SR Sloveniji okoli 90) že^ dalj časa 
dobro znan. S prizadetimi je vodil razgovore tovariš Rino Simoneti, član izvrš- 
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nega sveta Skupščine SR Slovenije. Ta problem se rešuje že od leta 1965 in še 
do danes ni zadovoljivo rešen. Predstavniki prizadetih so se oglasili v poslanski 
pisarni pri občinski konferenc® ;SZDL Ljubljana-Vič-Rudnik, ter seznanili 
poslance z vsebino in dosedanjim načinom reševanja predmetnega problema. 
Celotna dokumentacija je bila izvršnemu svetu že poslana. 

Zato postavljam naslednje vprašanje: 
Ali je izvršni svet o problemu pokojninskega zavarovanja dimnikarjev raz- 

pravljal predvsem o tistih starejših, ki so se s takratnimi okoliši vključili v 
družbeni sektor in kakšno stališče je zavzel, da se problem njihovega pokojnin- 
skega zavarovanja pravično in dokončno reši. 

Prosim, da mi izvršni svet Skupščine SR Slovenije odgovori na prihodnji 
seji republiškega zbora. 

Inž. Edvard Perhavec, 

poslanec republiškega zbora 

Čedalje več kmetovalcev opremlja svoja gospodarstva s traktorji. Samo 
v mursko-soboški občini jih je že 550. Družbeni sektor je obdelavo zemlje, spra- 
vila pridelkov in notranji transport tako rekoč v celoti mehaniziral. 

Ni dvoma, da gre v večini primerov za traktorje, ki jih uporabljamo v 
neposredni proizvodnji in ne za transportne usluge. Ker pa ti traktorji kmetij- 
skih opravil ne morejo opraviti, ne da bi se tudi peljali po javni cesti, morajo 
biti registrirani kot tipična tovorna in cestno-transportna vozila. Zaradi tega 
morajo plačati tudi tisti del cestne takse, ki se plača ob registraciji in ne samo 
tisti del, ki je zajet v gorivu. Ob tem morajo seveda ta »vozila« tudi obvezno 
zavarovati. 

Prosim, da mi izvršni svet odgovori na naslednje vprašanje: 
— Ali so pristojni republiški upravni organi seznanjeni s tem problemom 

in zato pripravljajo ukrep, po katerem bi se ta kategorija delovnih strojev 
obravnavala drugače, kot vozila tipičnega cestnega prometa? 

Stane Pungerčar, 

poslanec gospodarskega zbora 

Pri plačevanju dobrin in uslug uporabljajo občani izključno gotovino, pa 
naj bo to v obliki neposrednega plačila ali pa tudi s plačilom s položnico. V 
obeh primerih se uporablja gotovina. 

Izdatki prebivalstva so več aH manj razporejeni skozi cel mesec, osebne 
dohodke pa prejemajo zaposleni v večini enkrat, največ dvakrat mesečno. 
Ker brezgotovinsko plačevanje pri nas ni možno, ima zato tako rekoč vsakdo 
določeno denarno rezervo denarja doma ah pa pri sebi. Prav gotovo bi bilo 
možno to denarno rezervo dokaj zmanjšati z uvedbo brezgotovinskega plače- 
vanja. Občani sicer prihranke pridno vlagajo kot hranilne vloge, vendar banke 
niso vedno pri roki, pa naj bo to že zaradi delovnega časa ali kraja in zato 
samo s hranilnimi vlogami ni mogoče zajeti celotnega nepotrebno tezavrira- 
nega denarja. 
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Seveda so to izrazito kratkoročna, a vista sredstva, vendar sodim, da bi bilo 
mogoče dobršen del teh sredstev tako rekoč stalno obračati kot kratkoročna 
sredstva bank, če bi uvedli brezgotovinsko plačevanje. Konec meseca bi bilo 
teh sredstev pri bankah manj, takoj po začetku meseca verjetno več, čeprav 
ob tem sodim, da izrazitih nihanj niti ne bi bilo, ker so izplačila ne samo prvega 
vsak mesec, ampak so običajno obračunska izplačila pri gospodarskih organiza- 
cijah sredi meseca oziroma med 10. in 15. v mesecu. Okoli 25. v mesecu pa so 
običajno akontacije. Delavci v uradih in ustanovah pa običajno prejemajo svoj 
osebni dohodek v začetku vsakega meseca. Torej bi bila razporeditev po moji 
oceni dokaj enakomerna. Podrobnih podatkov seveda nimam. 

Ob tem naj bi opozoril, da je nekdanja mestna hranilnica ljubljanska že 
imela dobro uveljavljen in preizkušen sistem brezgotovinskega plačevanja. To 
je bil seveda dokaj ožji okvir, medtem ko bi pri današnji razvitosti kreditnih 
bank to doseglo dokaj širši okvir. 

Ze mestna hranilnica ljubljanska je imela uveden sistem, da so mnoge orga- 
nizacije tistim, ki so to želeli, nakazovale mesečni osebni dohodek kar. na 
tekoči račun v hranilnici, kar bi prav gotovo mnogi pozdravili tudi danes. 

Obrestna mera na sredstva na žiro računih seveda ne bi mogla biti v višini 
običajnih hranilnih vlog, ker je s prometom na žiro računih več dela in bi bila 
zato verjetno lahko le majhna, občane pa bi le v določeni meri tudi stimulirala. 

Ta sistem bi bilo možno dokaj razviti, da bi na primer banka do določenega 
zneska tudi kreditirala lastnika tekočega računa, seveda pod določenimi pogoji, 
ob ustrezni obrestni meri itd. Vse to bi bilo možno spraviti v nekak pravilnik, 
s katerim bi se urejali povsem poslovni odnosi med bankami in občani in 
seveda tudi prevzemniki čekov. 

Zato vprašujem republiškega sekretarja za gospodarstvo: 
1. Ali so bančne institucije ali kdo drug že razpravljali o brezgotovinskem 

plačevanju prebivalstva? 
2. Ce so razpravljali, kateri so bili negativni zaključki, da ta sistem ni bil 

uveden, čeprav vemo, da je v Ameriki dokaj razvit, v dobršni meri pa tudi v 
državah zahodne Evrope? 

3. Ce o tem še ni nihče razpravljal, vprašujem, ali bo kdo o tem razprav- 
ljal in skušal uvesti ta sistem, saj bi prav gotovo, vsaj po mojem mnenju, po- 
menil korak naprej. 

Franc Klemenčič, 

poslanec gospodarskega zbora 

Na podlagi 23. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije postavljamo na- 
slednje vprašanje: 

Kaj je z modernizacijo železniške proge Zidani most—Šentilj? 
Vprašanje postavljamo zaradi tega, ker je promet na tej zastareli in izrab- 

ljeni progi zelo otežkočen. Tako je inšpektor skupnosti JZ že leta 1962 predlagal, 
da se ukine promet na tej progi in se ponovno uvede šele, ko se usposobi za 
varno vožnjo vsaj en tir. Z modernizacijo pa bi dosegli, da bi bila Štajerska 
kot pomembno gospodarsko področje hitro in učinkovito povezana prek sodob- 
nega komunikativnega sredstva z ostalo Slovenijo. 

Modernizacija te proge je predvidena v 7-letnem planu železnice, vendar 
pa izvršitev plana zaostaja zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. O tem 
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planu se je razpravljalo tudi v tej hiši in v zvezi s tem je bil sprejet 1. 1965 
zakon o oprostitvi prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja delav- 
cev v organizacijah jugoslovanskih železnic, ki pa je bil še v istem letu razve- 
ljavljen. 

Sicer pa je bilo vprašanje modernizacije železniške proge že večkrat načeto. 
Tako so se poslanci in predstavniki družbeno-političnih činiteljev z območja 
Štajerske novembra lani sestali s predstavniki železnice. Nadalje je železnica 
združenju poslovnih bank Slovenije in skupnim rezervam gospodarskih orga- 
nizacij SR Slovenije maja 1967 predložila ustrezne zahteve za odobritev kre- 
ditov, vendar pa do danes še ni konkretne odločitve glede modernizacije štajer- 
ske proge. 

Ker pa pričenjamo z modernizacijo prometnih sredstev Slovenije, je nujno, 
da vključimo vanjo tudi modernizacijo štajerske magistrale, saj se neprestano 
vrstijo pritožbe, da je ta del naše republike v prometnem oziru odrezan od 
ostale Slovenije. Zato bi b£o treba temu vprašanju posvetiti več pozornosti in 
omogočiti čimprejšnjo realizacijo, kajti štajersko progo bi lahko z majhnimi 
sredstvi modernizirali v nekaj letih, medtem ko nova »hitra*< cesta še vrsto 
let ne bo zgrajena. 

Železničarji sicer z maksimalnimi napori in veliko odgovornostjo vzdr- 
žujejo promet na štajerski progi, toda do kam gre lahko za odgovornost? 

Anton Ladava, 

poslanec gospodarskega zbora 

Turistično gospodarstvo spada danes med najbolj ekspanzivne dejavnosti 
v svetu. Turizem postaja vedno bolj pomemben tudi v našem narodnem gospo- 
darstvu. 

Ko smo obravnavali problematiko turističnega gospodarstva v naši repu- 
bliki in sprejeli konkretne zaključke za nadaljnji razvoj te panoge, smo sogla- 
šali z nekaterimi ugotovitvami, kako povečati devizni priliv od neblagovnih 
uslug. 

Predvsem pa smo soglašali, da je struktura neblagovnih deviznih dohod- 
kov pogojena z geografsko lego Slovenije, saj se na njenem področju križajo 
glavne poti s severa na jug Evrope in delno z zahoda na vzhod. Glede povezave 
Jugoslavije z zahodom pa predstavlja Slovenija njena vrata v svet. 

Razvoj tranzita, predvsem blagovnega, v Sloveniji upada in to neupravičeno 
glede na njeno lego. 

Nezadovoljivo stanje naših cest bo zaradi naraščanja avtomobilizma in vse 
večje usmerjenosti turistov k mobilnemu turizmu močno vplivalo na razvoj 
inozemskega turizma, zato je nujno posvetiti skrb modernizaciji in rekonstruk- 
ciji cestnega omrežja. 

Ti in drugi ukrepi, ki smo jih takrat obravnavali, pomenijo v politiki 
razvoja te panoge večjo odprtost nasproti turističnim tržiščem. Obenem pome- 
nijo tudi povečanje deviznega priliva, če bomo izvedli številne ukrepe, od 
kratkoročnih pa do dolgoročnih, ki smo jih takrat sprejeli. 

Znano je tudi, da so naše meje z nekatrimi državami vedno bolj odprte 
in da dosegamo na tej osnovi zavidljive ekonomske in politične rezultate. 
Ljudje, ki prihajajo k nam, spoznavajo našo stvarnost ob konkretnih primerih 
in dogajanjih pri. nas. 
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Uspehi ki smo jih dosegli v mednarodnih odnosih, so tudi za zgled, kako 
se uveljavlja sožitje med državami z različnimi družbenimi sistemi. To pomeni 
hkrati praktično uveljavljanje politike aktivne in miroljubne koeksistence. 

Ob upoštevanju vsesplošne politike, ki jo vodi naša država do reševanja 
mednarodnih problemov, je eden teh elementov prav gotovo tudi turizem. 

Zato me je presenetila izjava predstavnika državnega sekretarja za notra- 
nje zadeve SFRJ, ki je na seji komiteja za turizem ZIS dne 9. 1. 1969 v Beogradu 
nastopal naslednje stališče: . 

»Nova cesta iz Italije v Ljubljano bo zmanjšala pritisk inozemcev na To 
-minsko in Koprščino. Večina slovenskega turizma je v maloobmejnem prometu, 
zakaj torej investicije v stacionarni turizem. Iz razlogov narodne obrambe ne 
bi kazalo povezovati naših in italijanskih sistemov žičnic.-« 

V tem kratkem stavku se kaže kompleksen odnos do slovenskega turizma, 
pa čeprav sta navedena samo dva konkretna objekta. Pri tem je zaskrbljujoče 
dejstvo, čemu v SR Sloveniji ne vlagati sredstev v stacionarni turizem. _ 

To praktično pomeni, negirati vso dosedanjo politiko, ki smo jo vodili m 
praktično že uveljavljali. . 

Realizacija turističnega razvoja v Sloveniji pomeni ogromen prispevek k 
razvoju turizma v Jugoslaviji. Ob tem pa ne smemo dopustiti, da bo kdorkoli 
vplival na to, da bi bila naša republika samo tranzitno področje, prek kate- 
rega se da priti v 3 ali 4 urah. Taka politika in stališča, če bi bila sprejeta tudi 
pri nekaterih drugih zveznih organih, so nevarna predvsem takrat, ko bi vlagali 
zahtevke za najemanje kreditov pri mednarodni banki, saj bi jih nekateri 

' poskušali izločiti na osnovi administrativnih ukrepov. 
Zato stališče predstavnika državnega sekretariata ne samo da poskusa negi- 

rati dosedanje napore, ki smo jih vlagali v naši republiki, ampak pomeni tudi 
nepoznavanje ekonomskih pogojev, ki jih ima naša republika v razvoju turizma, 
da ne govorimo o tem, da so njegova stališča po moji oceni v nasprotju s pon- 
tiko ki jo naša država vodi v mednarodnih odnosih. 

Na osnovi stališč predstavnika državnega sekretariata za notranje zadeve 
SFRJ postavljam izvršnemu svetu SR Slovenije naslednje poslansko vprašanje: 

1. Kakšno je stališče izvršnega sveta SR Slovenije do izjav predstavnika 
državnega sekretariata za notranje zadeve SFRJ? 

2. Ali bo, oziroma je izvršni svet SR Slovenije interveniral v zvezi s takimi 
stališči? 

3 Ali se taka stališča pojavljajo tudi v drugih zveznih organih in v katerih? 
Ali so na osnovi teh stališč poskusi, da bi nekatere projekte turističnega razvoja 
SR Slovenije izločili iz natečaja z najemanjem kreditov pri mednarodni banki 
za obnovo in razvoj? 

Egon Prinčič, 

poslanec gospodarskega zbora 

7 odločbo št U-134/68 z dne 26. 12. 1968 je ustavno sodišče Jugoslavije 
ugotovUo da ° akono spremembah in doponlitvah zakona o komunalnih taksah 
sl Slovenije (Dr. lis. SRS, št. 5/68) ni v *»VS'sfSTsM« 
in z 2 členom temeljnega zakona o komunalnih taksah (Ur. list SFRJ st. 5. / ). 
Ustavno sodišče je v skladu s tretjim odstavkom 246. člena ustave SFRJ tudi 
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odločilo, da se zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih taksah 
SR Slovenije ne bo uporabljal. 

Ker pa nekatere občine, pri registraciji motornih vozil, še vedno zahtevajo 
od občanov, da poravnajo takso za leto 1968, sicer jim motornega vozila ne 
registrirajo', postavljam republiškemu sekretariatu za finance naslednji vpra- 
šanji: 

— ali so občinski upravni organi upravičeni glede na citirano odločbo ustav- 
nega sodišča Jugoslavije še nadalje pobirati komunalno takso za motorna vozila 
in celo zavračati registracijo le-teh, če lastnik odkloni plačilo te takse in 

— ali bodo občani opravičeni do vračila, v letu 1968 vplačane komunalne 
takse za motoma vozila v zasebni lastnini, po dokončni odločitvi Skupščine SR 
Slovenije, glede na ugotovitev, da zakon o spremembah in dopolnitvah o komu- 
nalnih taksah SR Slovenije ni v skladu z ustavo SFRJ? 

Jože Bogovič, 

poslanec prosvetno-kulturnega zbora 

Od sekretariata za delo SR Slovenije so prek občinske skupščine Sevnica 
prejele šole opozorilo za čimprejšnje organiziranje pripravništva kot trajne 
naloge in še posebej za leto 1969. 

Vprašujem, ali se sprejemanje pripravnikov nainaša tudi na osnovne šole 
in kako ga je mogoče praktično organizirati? 

Janez Karlin, 

poslanec prosvetno-kulturnega zbora 

V preteklem letu smo na raznih sestankih, pa tudi že v tem zboru (v raz- 
pravi) govorili o nevzdržnem stanju mariborskega SNG, posebno še Opere in 
o tem, da je Opera SNG Maribor po svoji dejavnosti slovenska, ne pa samo 
mariborska kulturna ustanova. Z začetkom leta 1969 se finančno vprašanje 
Opere še zaostruje in je še vedno nejasno. 

Ze na proračunski seji skupščine občine Maribor v marcu 1968 je bilo po- 
vedano, da skupščina občine Maribor v naslednjem letu ne more več zagotoviti 
potrebnih sredstev za delo Opere, ker ne more povečati svojega deleža za kul- 
turo v občini Maribor. Kulturne institucije, obe zvezi in kulturne akcije pa ter- 
jajo znatno povečanje finančnih sredstev. 

Na včerajšnji skupni seji sveta za kulturo in znanost ter upravnega odbora 
sklada za financiranje kulturnih dejavnosti občine Maribor so bile postavljene 
na osnovi konkretnih izračunov potrebe za financiranje kulture v letu 1969 v 
Mariboru. Te povsem realne zahteve znatno presegajo realizacijo v letu 1968 in 
finančne zmogljivosti Maribora. Mariboru in vsej severovzhodni Sloveniji pa 
so kulturne institucije, vključno Opera nujno potrebne ter si brez njih ne 
moremo zamišljati kulturnega, posebej še glasbenega življenja. 

Sprašujem: 
— ali bo republika in v kolikšnem obsegu sofinancirala Opero SNG Maribor 

v letu 1969; 
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— kolikor do tega ne pride, kaj bo podvzel izvršni svet in prosvetno-kul- 
turni zbor Skupščine SR Slovenije, da ne pride do zastoja in propadanja kul- 
turne dejavnosti v Mariboru na račun Opere, oziroma kdo lahko prevzame 
odgovornost za prenehanje dela Opere in. to v jubilejnem letu, ko slavi SNG 
Maribor svojo 50-letnico? 

Janez Meglic, 

poslanec prosvetno-kulturnega zbora 

Esperanto kot najuniverzalnejši mednarodni jezik se vedno bolj širi na vseh 
koncih sveta. Tudi pri nas so dokaj močna prizadevanja, uvedeni pa so bili 
tudi nekateri ukrepi, da bi se dal uvajanju in uveljavljanju tega jezika večji 
poudarek, vendar vseh želenih uspehov doslej ni bilo. Mnoge sosednje in druge 
države so nas že zdavnaj prehitele in je esperantsko gibanje — ne le v jezikov- 
nem, pač pa zlasti v politično-etičnem pogledu močnejše kot pri nas. Na določene 
probleme glede uvajanja esperanta v šole ter njegove praktične uporabe pri nas 
v Sloveniji in Jugoslaviji je ponovno opozorila mednarodna koordinacijska 
konferenca, ki je bila lansko leto na Pohorju. Sprejeti so bili pomembni sklepi 
oziroma priporočila za nadaljnji razmah esperanta (o tem je bila javnost se- 
znanjena). Zanima nas, kako daleč je že sekretariat za prosveto in kulturo 
realiziral tiste sklepe, ki so v njegovi pristojnosti, oziroma kaj mu je znanega 
o drugih ukrepih in zato postavljam naslednja vprašanja: 

1. Kaj je bilo že storjenega, da pride tudi pri nas do sprejetja določila, naj 
se esperantu omogočijo enaki pogoji poučevanja v vseh šolah, kot veljajo za 
poučevanje tujih jezikov? (Kar je namreč želja in zahteva esperantistov.) 

2. Ali je predsednik republike že sprejel nacionalno komisijo, ki naj bi mu 
osebno izročila prošnjo, naj podpre prizadevanja za uvajanje poučevanja espe- 
ranta v šole? 

3. Ali se že kaj pripravlja ali vsaj razmišlja o razpisu natečaja za sestavo 
učbenikov in učnih programov za vse šole ter za usposabljanje učnega kadra za 
poučevanja esperanta? 

Štefan Sreš, 

poslanec -socialno-zdravstvenega zbora 

Ko je v letu 1967 bil v razpravi zakon o zdravstvenem zavarovanju kme- 
tov, je bila posebno s strani samoupravnih organov zdravstvenega zavarovanja 
kmetov postavljena zahteva o določitvi statusa kmeta. Ta zahteva je bila pogo- 
jena glede na dejstvo, da je v letu 1967 veljal še sistem samofinanciranja kme- 
tov zavarovancev, v krog zavarovanih oseb pa so bili zajeti tudi vsi vaški 
prebivalci, ki niso bili zavarovani po drugih predpisih, ne glede na njihov eko- 
nomski položaj. Uresničitev te zahteve bi imela za posledico izločitev iz sistema 
zdravstvenega zavarovanja kmetov skoraj 50 °/o kmečkih ljudi na območju naše 
republike. Kot protiutež tej zahtevi je bila postavljena druga, to je, da se pri 
nespremenjenem krogu zavarovanih oseb določi tudi druge financerje skladov 
zdravstvenega zavarovanja kmetov. Iz kopice predlogov je bil uveljavljen ta, 
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da vsi lastniki kmetijskih površin (ki niso oproščeni plačevanja prispevka iz 
osebnih dohodkov od kmetijske dejavnosti), ne glede na to ali so zavarovani 
po zakonu o zdravstvenem zavarovanju kmetov ah pa ne, plačujejo republiški 
prispevek, ki ga republika v celoti odstopa skladom zdravstvenega zavarovanja 
kmetov. Ta prispevek je bil v letu 1968 predpisan v višini 8 °/o od katastr- 
skega dohodka. 

Ob tem poslanci nismo bili seznanjeni, da tak prispevek deli usodo tudi 
drugih, prispevkov iz kmetijske dejavnosti. Dejansko pia je potrebno od tega 
prispevka plačati prispevek za obnovo Skopja, po praksi bank pa je uveljavljen 
na ta prispevek tudi republiški predpis glede odstopa 10 %> sredstev, ki jih 
občinske uprave izterjajo za republiko (zakon o spremembi in dopolnitvah 
zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks, Uradni 
list SRS, št. 40/68). 

Glede na dejstvo, da je potrebno od zbranega prispevka po 8°/o prispevni 
stopnji obračunati prispevek za izgradnjo Skopja, odstopljena sredstva, ki jih 
republika odstopa občinskim davčnim upravam, in ker kmetje zavarovanci, ki so 
oproščeni plačevanja prispevkov iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti, 
uživajo oprostitev tudi tega 8^/g republiškega prispevka, nam podatki kažejo, 
da bi ob pogojih popolnega samofinanciranja skladov zdravstvenega zavarovanja 
kmetov, kmetje zavarovanci lahko plačevali nižje prispevke za enak finančni 
položaj sklada, kakor je sedaj. Tako izračuni kažejo za območje komunalne 
skupnosti kmetov Murska Sobota, da se odvaja za Skopje 90 000 din, olajšavo 
oz. oprostitve plačila 8% republiškega prispevka znaša 250 000 din, odstopljeni 
del občinskim upravam na osnovi spremembe zakona o uvedbi in stopnjah repu- 
bliških prispevkov, davkov in taks pa nadaljnjih 440 000 din. To skupaj znaša 
780 000 din, kmetje delavci — ki niso zavarovani v zdravstvenem zavarovanju 
kmetov, pa prispevajo v sklad 480 000 din, kar pomeni, da bi sklad ob enakih 
pogojih plačila kmetov zavarovancev izključno s prispevkom za zdravstveno za- 
varovanje imel približno 300 000 din več sredstev, kot jih ima sedaj, ko smo 
skladu našli sofinancerja. 

Izvršnemu svetu postavljam vprašanja: 
1. ali skladi zdravstvenega zavarovanja kmetov morajo odstopiti 10 fl/o 

sredstev od tistih sredstev, ki jih dobijo na osnovi predpisanega 8"/o republiškega 
prispevka, ki ga je republika v celoti odstopila skladom zdravstvenega zavaro- 
vanja; 

2. če morajo, ali je to v skladu s cilji, ki smo jih hoteli doseči, da bi skla- 
dom zdravstvenega zavarovanja kmetov določili sofinancerje zaradi tega, ker v 
skladih koristijo zdravstveno varstvo tudi osebe, ki se v nobenem primeru ne 
morejo prištevati h kmetijskim proizvajalcem? 
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OSNUTEK ZAKONA 

o modernizaciji ceste državna meja pri Šentilju—Maribor Celje Ljubljana 
Postojna—državna meja pri Novi Gorici 

1. člen 

Cesta državna meja pri Šentilju—Maribor—Celje—Ljubljana—Postojna— 
državna meja pri Novi Gorici (v nadaljnjem besedilu: cesta) se modernizira po 
določbah tega zakona. 

2. člen 

Modernizacija ceste po tem zakonu se izvaja postopoma po odsekih. 
Modernizacijo ceste na posameznih odsekih določa Skupščina SR Slovenije 

s posebnimi odloki. 
Odlok iz prejšnjega odstavka za posamezni odsek mora temeljiti na inve- 

sticijskem programu, ki ga potrdi izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Z odloki iz drugega odstavka tega člena se določijo glavni elementi za 

izdelavo projektov, višina potrebnih sredstev ter način financiranja. 

3. člen 

Pri določanju trase in pri izbiri elementov je treba predložiti rešitve, ki 
so ekonomsko najbolj upravičene. 

Pri določanju vrstnega reda odsekov ceste, ki se modernizirajo', se mora 
v prvi vrsti upoštevati prometna obremenitev posameznega odseka ter koristi, 
ki jih prinaša cesta neposredno uporabnikom. 

4. člen 

Modernizacija ceste se financira: 
1. iz sredstev, ki jih zagotovi cestni sklad SR Slovenije; 
2. iz republiških sredstev; 
3. iz domačih in tujih kreditov; 
4. iz posebne pristojbine za rabo cest (v nadaljnjem besedilu: cestnina); 
5. iz drugih sredstev. 
Za zagotovitev sredstev modernizacije ceste po tem zakonu se lahko razpiše 

javno posojilo. 
5. člen 

Za rabo odsekov ceste, ki bodo modernizirani, se lahko vpelje cestnina 
(61 f člen temeljnega zakona o javnih cestah — Uradni list SFRJ, št. 27-478/65 
in št. 7-75/67). 

Cestnina se predpiše z odlokom o modernizaciji posameznih odsekov ceste, 
njeno višino pa predpiše izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Cestnina se vplačuje na račun cestnega sklada SR Slovenije in se uporablja 
za projektiranje in izvajanje modernizacije ceste, predvsem pa za odplače- 
vanje kreditov, najetih v ta namen. Stroški pobiranja cestnine se krijejo iz 
pobrane cestnine. 
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6. člen. 

Ce cestnina ne zadošča za odplačevanje kreditov, najetih za modernizacijo 
ceste, odplačuje cestni sklad SR Slovenije kredite iz drugih sredstev iz 4. člena 
tega zakona. 

7. člen 

Sredstva iz 4. člena tega zakona, ki v posameznem letu ne bodo porabljena,, 
se prenesejo z istim namenom v naslednje leto. 

8. člen 

Investitor modernizacije ceste po tem zakonu je cestni sklad SR Slovenije. 

9. člen 

Cestni sklad SR Slovenije predloži poročilo o izvajanju modernizacije ceste 
za vsako leto izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, ob koncu investicijskih 
del na posameznem odseku ceste pa tudi Skupščini SR Slovenije. 

10. člen 

Ne glede na določbe prvega odstavka 22. člena zakona o urbanističnem 
planiranju (Uradni list SRS, št. 16-119/67) lahko investitor ceste predloži dokaz 
o pravici uporabe zemljišč, potrebnih za graditev ceste šele tedaj, ko prosi za 
gradbeno dovoljenje (6. točka 19. člena temeljnega zakona o graditvi investi- 
cijskih objektov — Uradni list SFRJ, št. 20-306/67 in št. 30-377/68). 

11. člen 

Dovoljenje za graditev objektov v varovalnem pasu ceste po 53. členu 
temeljnega zakona o javnih cestah in za graditev dovoznih priključkov in pri- 
stopov na cesto po 26. členu zakona o javnih cestah (Uradni list LRS, 
št. 39-275/62 in Uradni list SRS, št. 12-79/67) daje cestni sklad SR Slovenije. 

12. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je na 61. seji republiškega zbora in na 52. seji 
gospodarskega zbora dne 28. junija 1968 sprejela sklep, da se sprejme predlog 
za izdajo zakona o modernizaciji ceste državna meja pri Šentilju—Maribor—Ce- 
lje—Ljubljana—Postojna—Razdrto—državna meja pri Novi Gorici z dopolnitvami, 
ki so jih predlagali pristojni skupščinski odbori, zakonodajno-pravna komisija' 
in razprave v zborih. Na osnovi navedenega je sedaj predložen osnutek zakona. 

Osnova za tehnično obrazložitev osnutka zakona je investicijski program 
avtoceste Šentilj—Ljubljana—Gorica, ki je priobčen pod št. 34-2/67-1 od 
25. 3. 1968 ter druge študije in podatki. 
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I Obrazložitev k členu 1—3 
»I. Uvod 

Osnutek zajema hitro cesto v SR Sloveniji, ki teče po trasi od avstrijske 
meje do italijanske meje ali točneje od Šentilja čez Ljubljano do Gorice. To je 
pomembna cestna smer v mednarodnem oziru, je pa važna tudi v jugoslovan- 
skem merilu. Zaradi naraščajočega prometa so vedno bolj očitne vse pomanjk- 
ljivosti obstoječe ceste, zaradi česar je pripravljen program za njeno izboljšavo, 
po katerem naj se na celotni dolžini zgradi postopoma avtocesta. 

2. Prostorske osnove in cestne smeri 

SFR Jugoslavija, posebej pa zahodni del SR Slovenije je po svoji geograf- 
ski legi pomembno tranzitno ozemlje. Cez to območje je geografsko ugoden 
prehod iz celinske Evrope k Sredozemlju ter iz Padske nižine proti Podonavju. 
Ozemlje Slovenije je postalo križišče prometnih poti s sečiščem v Ljubljanski 
kotlini. Prirodno nakazane smeri se iz davnine skoro niso spremenile, menjal 
se je le pomen v različnih obdobjih družbeno-političnega in ekonomskega raz- 
voja. 

Pomen, ki ga ima to območje za mednarodni promet, dokazuje uvrstitev 
cest v seznam mednarodnih cest, ki tečejo čez ali v bližini SR Slovenije: 

E-27: Trst—Rijeka—Split—Dubrovnik—Skopje—Sofija—Varna 
E-93: Bruck an der Mur—Gradec—Šentilj—Maribor—Ljubljana—Trst 

i E-94: Celovec—Ljubelj— Ljubljana—Zagreb—Beograd—Bela Crkva—Timisoara 
—Pitesti 

E-7: Rim—Videm-Trbiž-Beljak—Bruck an der Mur-Dunaj—Varšava 
E-14: Trst—Ronchi—Videm—Trbiž—Beljak—Salzburg—Praga—Sčečin 
E-96: Rijeka—Zagreb—Čakovec—Nagykanizsa—Budimpešta—Košice. 
V našem sosedstvu, Avstriji in Italiji se prilagaja modernizacija in izgrad- 

nja cestne mreže zahtevam sodobnega prometa neprimerno hitreje, kakor pri 
nas. Zato postaja obstoječe cestno omrežje v SFR Jugoslaviji oz, v SR Slo- 
veniji vse bolj ozko grlo za prometne tokove, v bodoče pa bo tako stanje lahko 
pomenilo veliko zavoro za nadaljnje naraščanje prometa. V tem pa je tudi ve- 
lika nevarnost v SFR Jugoslaviji za nadaljnjo rast gospodarstva zlasti še za 
razvoj inozemskega turizma in tranzitnega blagovnega prometa. Obstoječe sta- 
nje cest pri nas navaja sosedne dežele k iskanju novih rešitev okoli Slovenije, 
čeprav te pogosto potekajo po prirodno manj primernih in često daljših poteh. 
Slovenija in ta del SFR Jugoslavije pa postaja hkrati s tem prometno vse bolj 
izolirana. Zato je koncept o izgradnji slovenskega cestnega omrežja in o vklju- 
čitvi Jugoslavije v mednarodno cestno omrežje še posebej aktualen. Glede na 
geografsko lego ima Slovenija pri tem vključvanju zelo pomembno vlogo. 

Strokovnjak OZN in vodja komisije OZN za turizem g. Housley trdi v svo- 
jem poročilu o turizmu v Jugoslaviji, po obisku v letu 1966, da je osnovna di- 
stribucija geografsko-turističnih atrakcij razporejena v smeri Slovenija—ja- 
dranska obala in da je to glavna hrbtenica jugoslovanskega turizma, ki je tudi 
v bodoče ne bo mogoče bistveno premakniti. 

Pri izgradnji cestnega omrežja v Sloveniji in hkrati navezavi jugoslovan- 
skega omrežja na sosednjo avtrijsko in italijansko je potrebno upoštevati ob- 
stoječe in projektirane velike cestne magistrale v neposredni bližini in uskladiti 
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naš razvojni koncept z njim. V neposredni bližini tega dela SFRJ oz. Slovenije 
potekajo naslednje velike že izgrajene ali projektirane magistrale: 

Južna avtocesta: Dunaj—Gradec—Celovec—Beljak—italijanska meja, ki se 
nadaljuje proti Palmianovi. 

Pyhrnska avtocesta: Cehoslovaška meja — Linz—Gradec — jug. meja Šentilj. 
Turska avtocesta: Salzburg—Spittal—Beljak 
Padska magistrala: Torino—Milano—Benetke—Trst 
Jugoslovanska magistrala Bratstva in enotnosti: meja—Ljubljana—Beograd 

—Niš z nadaljevanjem proti Sofiji—Carigradu oziroma Skopju—Solunu—Atenam 
Jadranska magistrala: Trst—Koper—Pula—Rijeka—Split—Dubrovnik z nada- 

ljevanjem proti Skopju in Ulcinju 
Navedene smeri, ki vključujejo obsežna evropska prometno gravitacijska 

območja, nakazujejo prirodno vozlišče v Sloveniji. Dejstvo pa je, da so obsto- 
ječe cestne povezave med nakazanimi magistralami v Sloveniji nesodobne in 
zaradi nizkega tehničnega standarda ne morejo opravljati povezovalne vloge. 

3. Hitra cesta od avstrijske do italijanske meje 

Pri reševanju problema, kako vključiti cestno omrežje SFRJ in SRS v med- 
narodno cestno omrežje, ima zelo pomembno vlogo tudi izgradnja hitre ceste 
(Graz)—Šentilj—Ljubljana—Gorica— (Villesse, Palmanova, Mestre). 

Ta cesta povezuje tedaj avstrijsko omrežje hitrih cest po najugodnejši poti 
z italijanskim omrežjem hitrih cest, hkrati pa pri Ljubljani vključuje v evrop- 
ski sistem cesto Bratstva in enotnosti in s tem tudi glavno jugoslovansko cestno 
omrežje. Na to smer se navezuje tudi hitra cesta čez Koren in čez Ljubelj proti 
Ljubljani, ki je nadaljevanje turistično močno pomembne smeri Miinchen— Salz- 
burg—Beljak. Pri Postojni pa se od te smeri odcepijo hitre ceste proti Rijeki, 
proti Kopru in Sežani. Hitri cesti proti Kopru in Rijeki vključujeta tudi Ja- 
dransko magistralo v evropsko cestno omrežje. 

Glede na historično — tradicionalno usmeritev prometnih tokov v tej smeri 
prek Slovenije bo izgradnja ceste Šentilj—Gorica še okrepila tranzitno pro- 
metno funkcijo Slovenije. 

Ekspert OZN za planiranje cest g. Koch je v svojem poročilu o značilnosti 
sistema hitrih cest v Jugoslaviji nakazal naslednje: »Promet iz vzhodne Avstrije 
in Budimpešti do Jadrana ima svojo, tradicionalno pot skozi mariborski in ljub- 
ljanski koridor zaradi majhnih višinskih razlik in kratkih razdalj. Del tega 
prometa bo Jugoslavija izgubila na račun avstrijskih in italijanskih hitrih cest, 
ki so v izgradnji oziroma projektirane na relaciji Graz—Trbiž. Kljub temu bi 
lahko večji del tega prometa obdržali, če bi jugoslovanska cesta imela boljši 
standard.« 

Isti strokovnjak poudarja tudi veliko prometno pomembnost mejnih preho^ 
dov med Jugoslavijo, Avstrijo in Italijo in jim prisoja prioriteto glede ureditve. 

Hitra cesta Šentilj—Ljubljana—Gorica omogoča povezavo svojega obsežnega 
zaledja s severno-jadranskimi pristanišči Rijeko, Koprom in Trstom, katerih 
značilnost je v tem, da se pri teh pristaniščih Sredozemsko morje najseverneje 
zajeda v evropsko kopno. Ta pristanišča imajo že svoje tradicionalno gravita- 
cijsko zaledje. 

Pomen hitre ceste Šentilj—Gorica je v prvi vrsti v prometni povezavi so- 
sednjih gospodarskih in turističnih območij na meji med Italijo, Avstrijo in Ju- 
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goslavijo. Medregionalni prometni tokovi postajajo čedalje močnejši in bistveno 
vplivajo na obremenitev cest. Na razvoj prometa na tej cesti pa bo še bolj 
vplival močan prometni tok, ki se obeta z realizacijo načrta o Turski avto cesti 
Salzburg—Beljak. Njena osnovna tendenca je povezava območij severno od Alp 
z Jadranskim morjem in Balkanom in poteka nujno prek Slovenije. Ta cesta 
ima zelo obsežno gravitacijsko območje, njena prometna pahljača se koncentrira 
na Bavarskem, ki je gosto poseljeno in intenzivno gospodarsko področje, njene 
prometne silnice pa segajo vse do Skandinavije in severozahodne Evrope 
ter vključujejo večji del Zahodne Nemčije. Povezava hitre ceste Salzburg do 
Beljaka na cesto Šentilj—Ljubljana—Gorica se nakazujejo prek Korena ali 
Ljubelja s priključkom pri Ljubljani. 

Poleg te prvenstvene mednarodne komunikacije pa povezuje cestna smer 
Šentilj—Ljubljana—Gorica tudi v tem predelu Jugoslavije gospodarsko najinten- 
zivnejša območja in je kot taka pomembna oziroma glavna magistrala za repu- 
bliko. Povezuje mariborsko, celjsko in ljubljansko gospodarsko območje med 
seboj in s primorskim predelom, njegovimi pristanišči in z avstirjskim cestnim 
sistemom. 

Mnenje: Sedanje stanje obstoječe cestne zveze Šentilj—Ljubljana—Gorica, 
ki je ena izmed zelo važnih cest na tem območju SFRJ in njen pomen za na- 
daljnji razvoj mednarodnega cestnega omrežja in mednarodnega cestnega pro- 
meta, narekujeta postopno izboljšavo te cestne zveze z izgradnjo sodobne avto- 
ceste. 

4. O razvoju prometa s posebnim ozirom na hitre ceste 

Naraščajoči promet že povzroča težave na obstoječih cestah, ki pa imajo 
številne pomanjkljivosti in je obenem odločilni činitelj, ki narekuje izgradnjo 
sistema hitrih cest. V obdobju 1957—1967 je na obstoječih cestah na trasah 
hitrih cest narastel poprečni dnevni promet od 1116 OVE (osebnih vozil enot) 
na 8500 OVE, oziroma od 2642 ton na 17 815 ton/24 ur. V 'desetih letih je tako 
narastel promet za več kot sedemkrat. Razen tega pa posamezni odseki v sezon- 
skih in urnih konicah kažejo znatno večje pretoke od tega poprečja. 

V SR Sloveniji se je avtopark registriranih vozil v obdobju 1957—1967 po- 
večal okoli sedemkrat tako, da pride 13 prebivalcev na vozilo (evropskoi pov- 
prečje znaša 6 prebivalcev na vozilo). Še močnejšo stopnjo motorizacije imajo 
bližnje pokrajine v Avstriji in Italiji, kar tudi vpliva na obseg prometa na 
cestah pri nas. 

Promet čez mejne prehode je močno porastel v obdobju 1956—1967. Število 
vstopajočih vozil se je povečalo 88-krat, potnikov 86-krat, tovornih vozil pa 
5-krat. V letu 1967 je na' primer vstopilo čez mejne prehode v SR Sloveniji 
12 376 370 motornih vozil s 35 220 314 potniki in 571 843 ton blaga. V istem času 
je odšlo prek teh prehodov 994 343 ton blaga. Med navedenimi vstopi je bilo 
65 %> rednega in tranzitnega prometa, 35®/o pa je pripadalo maloobmejnemu 
prometu. 

Obremenitev nekaterih cestnih mejnih prehodov v letu 1967 kažejo po<- 
datki v prilogi 1. 

Zaradi precejšnjega zaostajanja stopnje motorizacije v SR Sloveniji za 
evropskim poprečjem je tudi v prihodnjih letih pričakovati hiter razvoj moto- 
rizacije ter naraščanje prometnih storitev. Po dosedanjih analizah domačega in 
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tujega prometa na naših cestah in prvih prognozah je pričakovati v obdobju 
1960—1990 povečanje obsega prometa od 2142 OVE/24 ur na, 26 500 OVE/24 ur 
v poprečju, s tem, da bodo te številke v konicah in na posameznih cestnih od- 
sekih še mnogo višje. Realizacija tega pričakovanja o prometu pa je v veliki 
meri odvisna od stopnje urejenosti cest. 

5. Cesta Šentilj—Ljubljana—Gorica, stanje in posledice 

Cestna zveza teče po cesti I. reda št. 6 (Šentilj—Sežana) in 6a (Kalce—Ajdov- 
ščina—Gorica) oziroma po mednarodni cesti E-93 (Bruk an der Mur—Trst). 

Sedaj je razdalja Šentilj—Gorica 264,7 km, po novi avtocesti pa bo 253,3 km 
ali 11,4 km krajša. Podrobno v prilogi 1. 

Obstoječa cesta Šentilj—Ljubljana—Gorica ne ustreza za sedanji, toliko manj 
za bodoči povečani promet; cesta ima neustrezne elemente, prešibek zgornji 
ustroj za celotno obremenitev s prometom in za specifično kolesno obremenitev; 
neustrezni so številni prehodi skozi naselja, pogosti priključki in podobno. 

Med največje nevšečnosti uvrščamo prehode skozi naselja Maribor, Slov. 
Bistrica, Slov. Konjice, Celje, Ljubljana, Vrhnika, Postojna, Ajdovščina, Nova 
Gorica, težke vzpone in zavoje na odsekih od Maribora do Celja in od Vrhnike 
do Postojne ter od Razdrtega proti Podnanosu. Obstoječa cesta poteka večji 
del po ravninskem terenu, v dobri tretjini dolžine pa po gričevnatem in hri- 
bovitem terenu. Neugodno je dejstvo, da teče na 35 % celotne dolžine skozi 73 
naseljenih krajev in da pride poprečno 11 priključkov na vsak kilometer in da 
še vedno križa ta cesta železnico petkrat v istem nivoju. 

Neustrezni so tudi elementi ceste. Vozišče je na 79% dolžine preozko, 250 
preostrih zavojev se razteza na 9% celotne dolžine. V obstoječi trasi je 33 za- 
vojev z manjšim polmerom kot R = 50 m, literatura imenuje take zavoje 
smrtne. Obstoječa cesta ima dalje tudi 79 prestrmih vzponov in sicer na 9 % 
celotne dolžine. Med temi vzponi ima 11 vzponov celo več kot 10% nagiba. 
Pregledne razdalje ustrezajo približno dvotretinjsko. 

Nosilni sloj ustroja cest je po oceni približno samo polovičen glede ustrez- 
nosti. Prešibek je varovalni gramozni sloj ali pa je vozišče sploh brez tega sloja; 
posledica so poškodbe zaradi zmrzali. Vozišče je asfaltirano na 72% površine, 
druga vozišča so betonska in kockana. Obrabni sloj je prešibak; na 29% 
površine je lahek sloj namesto težkega, na 15% površine pa srednji sloj na- 
mesto težkega. V splošnem so asfaltna vo>zišča na 56 % površine neustrezna. 
Tako stanje deloma pojasni podatek, da je bilo več kot polovica zgornjega 
ustroja napravljeno pred 24 in več leti. 

Tako stanje cest ima gotovo posledice. Splošna vrednost ceste, po oceni, ki 
je bila opravljena po načinu, ki ga uporabljajo v inozemstvu, doseže obstoječa 
cesta 54 točk od največ 100 možnih. (Ocena je nizka, če upoštevamo, da smatrajo 
izvirne analize kot zadovoljivo tisto cesto, ki ima oceno 80 ali več točk, kot 
neprimerno za promet pa oesto s 60 in manj točkami.) 

Neustrezni elementi znižujejo tudi računsko hitrost na okrog 60 km/uro, 
čeprav bi bila primerna ca. 111 km/uro. Nizka računska hitrost, pogoste ome- 
jitve, ki jih določajo ah predpisi ali pa postavljeni znaki, dajejo poprečno vozno 
oziroma potovalno hitrost (brez postankov) okrog 56 km/uro v normalnih voznih 
pogojih. Povečan promet in težji pogoji na cesti to hitrost še dalje znižujejo 
oziroma drugače — vsako pretiravanje pomeni nevarnost v prometu. Hitrosti 



Priloge 373 

bodo s povečana gostoto prometa padale, po oceni leta 1970 — 26 km/uro, 1980 
— 14 km/uro, če se sedanje stanje na cesti ne izboljša. 

Kazalnik za nevarnost in zaradi prekoračenih primernih voznih hitrosti 
so cestno-prometne nesreče. V celoti je bilo na obravnavani cestni zvezi skupno 
862 nesreč, med posledicami pa 46 mrtvih, 768 poškodovanih oseb in okrog 27 
mio N din celotne škode. Manj ustrezna cesta povzroča po ugotovitvah analiz do 
20'% od vseh nesreč in posledic nesreč. 

Za odpravo opisanih nedostatkov bodo potrebna znatna sredstva, vendar so 
za vložena sredstva močna protipostavka prihranki in izboljšave v samem pro- 
metu. 

Sam pomen obravnavane cestne zveze, sedanji in bodoči promet in druge 
okoliščine narekujejo temeljito izboljšavo; potrebna je izgradnja ustrezne nove 
ceste. Studije so pokazale, da je v načelu sanacije sedanjega stanja z novograd- 
njo edino primeren način reševanja problemov. Ce bi skušali odpraviti sedanje 
težave z rekonstrukcijo obstoječe ceste, bi kljub temeljitim in sorazmerno dra- 
gim ukrepom, na eni strani izgubili komunikacijo za lokalne potrebe, na drugi 
strani pa ne bi pridobili ceste s primernim tehničnim nivojem za današnji in 
še manj za bodoči promet kot ga zahteva bodoče cestno omrežje glavnih cest 
v tem delu Evrope. 

6. Predlog za izboljšanje avtoceste Šentilj—Ljubljana—Gorica 

Predlaga se temeljito izboljšanje sedanjih razmer z izgradnjo štiripasovne 
avtoceste z dvema voziščema, ločenima za vsako smer vožnje. Trasirni elementi 
so privzeti po tovrstnih določilih držav, kjer so si pridobili že precejšnje iz- 
kušnje v zvezi z avtocestami. Upoštevane so naše prometne razmere in bodoče 
potrebe. V SFRJ so taki predpisi šele v pripravi. Cestni sklad SR Slovenije je 
oskrbel izdelavo »Začasnih smernic za projektiranje avtocest« oktober 1968. 

Glavni elementi bodo določeni z odloki za posamezne odseke. 
V informaciji prilagamo (priloga 2) nekaj podatkov o načelnih elementih 

za projektiranje avto ceste Šentilj—Ljubljana—Gorica. 
Nekaj podatkov o projektirani izboljšavi; 
Po zasnovi bo nova avtocesta dolga 253,3 km, potekala bo 76 % dolžine po 

ravninskem, 15'% po gričevnatem in 9 %> po hribovitem terenu. Najvišja kota 
je pri Postojni 609 m nm, Maribor leži na višini 274 m nm, Ljubljana 300 m nm, 
Razdrto 588 m nm, Gorica 75 m nm. Nasproti različni razdalji je trasa za 45 '%> 
daljša. Niveleta bo imela ugodne vzdolžne sklone, na 75%> dolžine do> 2'%, na 
18 °/o med 2 in 4°/o in na 7®/o dolžine nad 4%, na 10 °/o dolžine ne bo potre- 
ben polžev pas. Trasa ima primerno velike zavoje, na 19 °/o dolžine bo v premi. 

Po oceni poteka trase na 33'% od celotne dolžine po dobrem geološkem te- 
renu, 19l0/o po slabšem, vendar še stabilnem terenu, na 31 ®/o pa bo trasa po- 
tekala po slabem terenu, 15 '°/o po nestabilnem terenu in 2 '/o po plazovitem te- 
renu, tedaj po zelo slabem terenu. V geološkem oziru pričakujemo težje odseke 
od Polskave do Šentjurja in od Ljubljane do Vrhnike. 

Ker je teren precej razgiban bodo potrebna znatna zemeljska dela in večji 
objekti. Na 253,3 km nove avtoceste je predvideno 28 mio m3 izkopov, 23 mio m3 

nasipov ali 108 m3 izkopov ter 91m3 nasipov na vsak meter dolžine trase. Po- 
trebno bo dalje vzgraditi oa. 3,8 mio m3 tampona, 5,1 mio m® asfaltne utrditve, 
325 000 m3 zidakov, nad 11 000 m mostov, 1771 m predorov itd. 
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Priključki bodo predvidoma tile: Šentilj, Maribor—Sever, Maribor—Jug, Pra- 
gersko, Poljčane, Šentjur, Celje—Sever, Celje—Jug, Sentrupert, Vransko, Dom- 
žale, Šentjakob, Ljubljana—Vzhod, Ljubljana—Center; Ljubljana—Dolgi most, 
Vrhnika, Logatec, Unec, Postojna, Razdrto, Vipava, Ajdovščina, Gorica. Podrob- 
nejše razmotrivanje o priključkih je še v teku. 

Za izgradnjo avtoceste bo botrebno ca. 331 000 ton cementa, 27 000 ton 
betonskega železa, 143 000 m3 lesa in 100 000 ton bitumna. Betonsko vozišče bi 
potrebovalo 300 000 ton cementa. 

7. Promet na cesti Šentilj—Ljubljana—Gorica 

Dosedanji promet: 

Promet na tej cesti je doslej naraščal sorazmerno naglo, poprečni promet na 
celi cesti Šentilj—Gorica je dosegel takele vrednosti: 

v 24 urah 1957 1967 

motoma vozila mv 700 5590 
osebna vozila enot OVE 1310 8540 
obremenitev — ton ton 3550 19080 

Posamezni potezi in še posebej odseki so bili znatno bolj obremenjeni, kot 
pa kažejo gornje poprečne vrednosti, ki so predvsem teortične in uporabne 
za prikaz trenda. Boljša, čeprav še vedno premalo točno sliko daje večja raz- 
členitev po odsekih (priloga 3). 

Na obstoječi cesti, ki ima na mnogih odsekih neustrezen zgornji ustroj, 
je pomemben delež težkih vozil v celotnem prometu, ker ta vozila močno vpli- 
vajo na vozišče in ga tudi poškodujejo. Dosledna zapora za težja vozila na tej 
cesti sploh ni možna. V letu 1967 je bilo v celotnem pretoku vozil poprečno 
od 5 do 29 odstotkov težkih vozil, med te spadajo avtobusi, tovornjaki in tovor- 
njaki s prikolicami. Na odseku z največjim prometom težkih vozil in največjim 
deležem teh vozil v celotnem prometu je bilo lani ugotovljeno poprečno 3522 
težkih vozil v 24 urah. Vsekakor zelo vplivna prometna gmota na zgornji 
ustroj ceste. 

Bodoči promet 

Promet bo tudi v bodoče naraščal. Prve ocene o predvidevanju bodočega 
prometa so podrobneje obdelane v posebni študiji »Promet 1966«, prognoze 
pa bodo preverjene še z nadaljnjimi analizami, ki so v zaključni fazi. Po 
priobčeni študiji bo verjetno naraščal promet na hitrih cestah z naslednjim 
trendom: 

Leto Indeks 

1965   100 
1970   200 
1975   300 
1980   400 
1985   500 
1990  i 550 
1995    600 
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Po teh prognozah bi znašal na zgrajeni avtocesti poprečni dnevni promet, 
s pripombo, da so ocene obdelane s pesimističnimi okoliščinami, zato prej pre- 
skromne kot preobširne. 

Šentilj—Gorica 
Šentilj—Ljubljana 
Ljubljana 
Ljubljana—Razdrto- 
Gorica 

Leto - 000 OVEi/24 ur 
1970 1975 1980 1985 

10 
10 
18 

10 

15 
15 
26 

15 

20 
19 
35 

19 

25 
24 
44 

24 

8. Izvedba del 

Med okoliščine, ki bodo vplivale na izgradnjo celotne avtoceste, uvrščamo 
v prvi vrsti finančna sredstva, ki bodo odločilna z;a tempo izgradnje. Investitor 
bo prisiljen razčleniti gradnjo na več odsekov in jo časovno izvajati v etapah. 
Med druge, toda manj pomembne okoliščine za samo izgradnjo spadajo lahko* 
vremenske razmere, vpliv vremena na odvijanje del, promet v času gradnje, 
dostop na gradbišče in tudi priprava investicijskih preddel. 

V povzetku so ocenjene razmere takole: 

Vpliv vremena 
na izvajanje del Promet v času gradnje Dostop 

na gradbižfie 
km »/o 

ni 
srednji 
znaten 

55 
121 
77 

22 
48 
30 

km •/o 

neoviran 
oviran 

151 
102 

60 
40 

km 

dober 
srednji 
slab 

89 
127 
37 

V. 

35 
50 
15 

(Investicijska preddela: projekti in potrebni upravno-pravni postopki so 
izvršeni ali pa v delu. Angažirane so znanstveno-raziskovalne organizacije za 
raziskavo in oceno tal in druge analize ter sestave predloga za izgradnjo. Pri 
dosedanjih zmogljivostih organizacij za projektiranje v SR Sloveniji in SFRJ, 
možno pa bi bilo po potrebi še dodatno angažiranje takih ustanov in organi- 
zacij v tujini, je pravočasna priprava potrebne tehnične dokumentacije možna. 
Med priprave lahko uvrstimo tudi strokovni simpozij o tej cesti, ki ga je pri- 
redila Zveza gradbenih inženirjev in tehnikov SR Slovenije v Mariboru v 
začetku februarja 1968. Posvet je obravnaval mnoga vprašanja in dal koristne 
smernice. 

9. Ekonomska presoja projekta avtoceste Šentilj—Ljubljana—Gorica 

Neustrezni elementi, slab zgornji ustroj, neustrezen potek trase povzročajo 
zaradi vedno večjega prometa vedno večje neugodne ekonomske posledice. V 
ekonomski analizi so upoštevane koristi, ki bi jih prinesla nova avtocesta. 
Naloga ekonomske analize je v tem, da osvetli odnos med koristmi in stroški, 
ki so povezane z investicijo in odgovori na vprašanja o družbenoekonomski 
upravičenosti naložbe v celoti ter v njenih posameznih delih. 
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Gradbeni stroški 

Po oceni bodo znašali stroški za 253,3 km dolgo štiripasovno avtocesto od 
Šentilja do Gorice 4 028 900 000 dinarjev ali poprečno 15 900 000 din za kilo- 
meter. 

Podrobno v prilogi 4. 

Prihranki pri prometnih stroških 

Prihranki pri prometnih stroških ali neposredne koristi je razlika med 
stroški uporabnikov cest na novi avtocesti in na obstoječi cesti, če avtocesta ne 
bo zgrajena. Prihranki v prometu naglo naraščajo, kot je to razvidno iz pri- 
loge 5. Ce bi bila zgrajena avtocesta v celoti, bi dosegli obrestovani prihranki 
na primer v 1980. letu 4 159 850 000 dinarjev. 

Primerjava prihrankov pri prometnih stroških z investicijskimi stroški. 
V tabeli 5 je prikazana časovna serija obrestovanih prometnih prihrankov 

ter obrestovani investicijski stroški. Prihranki naraščajo na vseh odsekih in 
presežejo investicijske stroške. Leto 1972 je vzeto kot začetno leto prihrankov 
in obrestovane investicije. Obrestovane neposredne koristi bodo dosegle obre- 
stovane investicijske stroške po tem računu za celo avtocesto Šentilj—Ljublja- 
na—Gorica do 1984, pri čemer je to skrajni rok, za številne odseke veljajo 
znatno krajše dobe. 

Posredne koristi 

Poleg prometnih prihrankov ali1 neposrednih koristi, ki so jih deležni ne- 
posredni uporabniki cest, bo prinesla nova cesta Šentilj—Gorica tudi spremembe, 
ki se bodo odražale na drugih področjih in pri drugih uporabnikih, 

i Upoštevane so tele posredne koristi: 
znižanje investicijskih vzdrževalnih stroškov ter ustrezni prihranki; zni- 

žanje stroškov tekočega vzdrževanja ter ustrezni prihranki; razlike v škodi 
zaradi prometnih nesreč; druge posredne ekonomske koristi. 

Spremembe stroškov tekočega vzdrževanja po investiciji ne bodo prinesli 
obsežnih prihrankov, pač pa so predvideni večji prihranki pri stroških inve- 
sticijskega vzdrževanja. Zmanjšanje števila prometnih nesreč je pri prehodu 
od neustrezne toda močno obremenjene obstoječe ceste na moderno štiripasovno 
magistralo z ločenimi vozišči izredno pomembno. Nesreče s smrtnimi primeri je 
zelo težko izraziti z denarnim merilom in predstavlja vsak napredek pri zmanj- 
šanju števila prometnih nesreč vrednoto, ki na svoj način samostojno opravi- 
čuje investicijsko naložbo. 

Neposredni in posredni prihranki so prikazani v prilogi 5. 
Poleg neposrednih in posrednih koristi, ki so obravnavane, bo imela nova 

sodobna cesta še mnoge druge pozitivne učinke. Predvsem se bo splošno skraj- 
šanje potovalnih časov ugodno odrazilo v ekonomskem dogajanju območij ob 
cesti. Predele, katere bo povezovala obravnavana cesta, zajemajo približno po- 
lovico slovenskega prebivalstva ter sodijo po svojem ekonomskem potencialu 
med najvišje razvita področja Slovenije in Jugoslavije. Zelo pomembna bo 
novogradnja tudi za gibanje mednarodnih prometnih tokov, ki so zanimivi za 
jugoslovansko gospodarstvo zlasti z vidika povečanja neblagovnega deviznega 
priliva ter izravnave plačilne bilance. V tem okviru sta pomembna činitelja 
transport in inozemski turistični promet, ki sta oba tesno povezana s stanjem 
hitrih daljinskih oest. V zadnjih letih so znašali devizni dohodki od skupnega 
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transporta okrog 45 "/a, devizni dohodki od inozemskega turizma pa 19°/o od 
celotnega neblagovnega deviznega priliva. Za ohranitev dosedanjih promet- 
nih tokov in deviznih dohodkov ter pritegnitev novih pa bo nujna temeljita 
izboljšava cestnega omrežja. 

Kazatelji ekonomske upravičenosti 

.Za ocenjevanje in vrednotenje projektov je običajna metoda, po kateri 
primerjamo ekonomske koristi in stroške. V ekonomskih koristih so zajete 
neposredne in posredne koristi, v stroških pa predvsem investicijski in vzdrže- 
valni stroški. 

'V prikazu so analizirani prometni prihranki ter del posrednih koristi, 
medtem ko so podrobne studije celotnih koristi v teku. Niso še na primer 
ovrednoteni prihranki in koristi, ki bodo z investicijo nedvomno nastopili zaradi 
skrajšanja potovalnega časa za voznike, potnike in tovor. Koristi, ki jih bo 
prinesla izgradnja sodobne hitre ceste, niso prikazane v celoti. V kazateljih 
ekonomske upravičenosti so primerjani le prometni prihranki s stroški inve- 
sticije za vso cesto znaša količnik koristi in stroškov 2,0, interna stopnja do- 
nosnosti pa 16,0 odstotkov, kar prepričljivo kaže družbenoekonomsko upravi- 
čenost naložbe. 

10. Etapna graditev 

Gradnja sodobne avtomobilske ceste je dejanje, ki terja izredno obsežna 
dolgoročna finančna sredstva. V ekonomsko razvijajočih se deželah, kamor sodi 
tudi Jugoslavija, je dosegljivi volumen takšnih sredstev praviloma manjši od 
povpraševanja. Zato je razumljiva težnja, da se investicijska obremenitev po- 
razdeli na manjše dele ter da se takšna investicija kot je izgradnja sodobne 
hitre ceste izvaja z etapno gradnjo po posameznih odsekih. 

Pri razvrščanju odsekov v načrt etapne gradnje se upošteva razne tehnične 
in ekonomske vidike, na primer stanje ceste, prometni pomen za bližnji in 
daljinski promet, gospodarski in politični pomen, propustnost sedanje ceste in 
potrebo prehoda na avtocesto, navezavo na cestno omrežje izven SFRJ in 
podobno. 

Znani so nekateri načini, s katerimi se vrednoti pomen posameznih odsekov 
in nujnost njihovega popravila, kot primer elaborat pod št. 22/46-67. 

Pripomba: Praviloma se avtoceste gradijo vedno z,ločenimi vozišči za vsako 
smer vožnje, tedaj najmanj s štirimi prometnimi pasovi. V slučaju pomanjkanja 
sredstev ali če prometni volumen še ne zahteva takojšnje izgradnje celotnega 
prereza avtoceste, je znana, in včasih uporabljena etapna gradnja glede na ši- 
rino. Ker je. ta način občutljiv zaradi zmogljivosti ceste in ekonomsko vedno 
manj ugoden, potrebuje pa takoj nekaj nižja finančna sredstva (samo okrog 
75'°/o od polne avtoceste), bo treba vsak tak predlog temeljito obdelati v od- 
lokih, ki jih predvideva ta osnutek zakona. 

Izvedba modernizacije ceste je predvidena v etapah. Kako in v kakšnem 
obsegu se bodo izvajale etape, je odvisno od prometa in, stanja posameznih 
cestnih o<dsekov. S tem je prepuščeno Skupščini SR Slovenije, da v razpravi 
o posameznih odsekih sproti določa vrstni red in kako se bo posamezni cestni 
odsek moderniziral, ali kot štiripasovnica ali kot dvopasovnica. S tem je zago- 
tovljeno', da lahko Skupščina SR Slovenije samostojno določa vrstni red etap 
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modernizacije v skladu z realnimi potrebami in možnostmi, kakor tudi elemente, 
po katerih se bodo posamezni odseki modernizirali. 

Predloženi zakonski osnutek ne predlaga vseh podrobnosti modernizacije, 
ker je projekt modernizacije celotne ceste dolgoročnejše narave. Poleg tega pa 
tudi še niso znani vsi potrebni elementi, ki bodo vplivali na odločitev obsega, 
načina, kakor tudi prioritete modernizacije posameznih odsekov. Odgovore na 
ta vprašanja bodo lahko dale šele nadaljnje študije o razvoju prometa ter teh- 
ničnih dosežkov na področju gradnje cest, ki so v teku. Iz teh razlogov prepu- 
šča osnutek posebnim skupščinskim odlokom, da konkretneje uredijo vpraša- 
nja modernizacije posameznih cestnih odsekov in s tem tudi njihov vrstni red. 
V predloženem osnutku so tako upoštevane pripombe skupščinskih odborov, 
ki se nanašajo na zahtevo, da je treba pri določanju trase in elementov za pro- 
jektiranje modernizacije upoštevati rešitve, za katere je dokazano, da so eko- 
nomsko najbolj upravičene. 

Pri tem pripominjamo, da je oestni sklad SR Slovenije zadolžen, da tudi 
pripravi posebno študijo o razvoju hitrih cest v Sloveniji. Ta študija, ki bo 
predložena v obravnavo Skupščini SR Slovenije, bo prikazala tako možnosti, kot 
potrebe nadaljnjega razvoja hitrih cest v Sloveniji, ki predstavljajo osnovne 
žile cestnega prometa pri nas in na katere se navezujejo vse ostale dovozne 
ceste. Na osnovi te študije bo možno kasneje tudi fiksirati celotni daljšeročni 
program razvoja cestnega omrežja v SR Sloveniji. 

II. Obrazložitev k členom 4—7 

FINANCIRANJE AVTOCESTE SENTILJ-LJUBLJANA-GORICA 

V osnutku so navedeni viri, iz katerih naj se financira modernizacija ceste 
državna meja pri Šentilju—Maribor—Celje—Ljubljana—Postojna—državna meja 
pri Novi Gorici. Povsem jasno je, da tako velika vlaganja družbenih sredstev 
v posamezne objekte ni možno zagotoviti iz enega vira. Zaradi tega so> v 
osnutku predvideni vsi možni viri financiranja, ki lahko pridejo v poštev pri 
financiranju te modernizacije. Posebej je še poudarjena možnost, da se razpiše 
javno posojilo, kot ena izmed oblik, da se k financiranju modernizacije te ceste 
pritegnejo čim širši sloji slovenskih občanov, ker gre za izvedbo akcije, ki je 
pomembna za celo Slovenijo. 

Osnutek ne ureja samo financiranja modernizacije, ker je to materija, ki 
jo mora konkretno urediti vsak posamezni skupščinski odlok o modernizaciji 
posameznih cestnih odsekov. 

i V osnutku je predvideno, da se za rabo moderniziranih cestnih odsekov 
lahko vpelje cestnina, katere višino predpiše izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije. Določeno je tudi, da se cestnina uporablja za projekiranje in izvajanje 
modernizacije ceste, predvsem pa za odplačevanje kreditov najetih v ta namen. 
S tem se uveljavlja načelo, da naj prispeva k ureditvi moderniziranih cest 
predvsem neposredni koristnik, uvaja pa se tudi nov vir financiranja za na- 
daljnje moderniziranje cest. 

V osnutek zakona je vnesen tudi dohodek posebne pristojbine, ki bi se 
pobiral za uporabo novozgrajenih odsekov obravnavane avtoceste. Cestnina bi 
bila odškodnina uporabnika za jasne prednosti prevoza po novi cesti, nasproti 
večjim stroškom in težavam na stari cesti, obenem pa vir dohodkov za pokriva- 
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nje odplačila posojil za gradnjo avtocestnih odsekov in za nadaljnjo razširitev 
izboljšav omrežja hitrih cest v SR Sloveniji. 

Na novograjenih odsekih avtoceste Šentilj—Ljubljana—Gorica bi se pobi- 
rala posebna pristojbina za uporabo ceste v skladu z veljavnimi predpisi in 
prometno-gospodarskimi načeli. Način pobiranja, višina tarife, cestnine ter 
morebitne izjeme se bodo obravnavale posebej. 

Pri odločitvi o vpeljavi cestnine je treba upotševati vse okoliščine, ki 
govore v prilog cestnini in proti cestnini, na primer: 

1. To je zaenkrat skoro edini način za pridobitev ustreznih sredstev za pove- 
čanje kreditne sposobnosti investitorja in sploh za dosego sredstev za vračanje 
posojila, ki bo predvidoma dodeljen s precej ostrimi pogoji. 

2. Kljub opisani odločni zahtevi v finančnem načrtu v razpravi ne kaže 
opustiti razglabljanja. 

A. O manj ugodnih posledicah cestnine, kot primer 
— ovira v prometu zaradi pobiranja, 
— možen »beg prometa« na ostalo cestno omrežje z vsemi neugodnimi po- 

sledicami, 
— dražja gradnja cest, znatni stroški s pobiranjem, ki se znižujejo z veča- 

njem prometa, 
— zredčeni dostopi na avtoceste, kar je manj ugodno za občane ob cesti, 

potrebno je vzdrževanje več cest, 
— možne so določene posledice v turizmu, 
— cestnino je možno praviloma uvesti na cesti z visokim tehničnim in 

prometnim standardom, kar pomeni praviloma avtocesto z ločenima voziščema 
in potrebnimi napravami za udobje in varnost ali drugače dvopasovna, etapno 
grajena avtocesta praviloma ni primerna za uvedbo cestnine. 

B. O prednosti cestnine na obravnavani avtocesti. 
— cestnina je edini način za pridobitev dela finančnih sredstev, 
— cestnina predstavlja del prihranka za uporabnika na boljši cesti, pri 

čemer lahko uporabnik izbira obe varianti z ali brez cestnine, tedaj to ni avto- 
matična obdavčitev. 

— cestnina je lahko tudi uravnalec med vejami prometa in za usklajevanje 
tarif prevozov z različnimi prometnimi sredstvi, 

— cestnina na avtocesti bi bila ,skoro edini možni način za delno odškod- 
nino tujih vozil, ki obratujejo na cesti v SR Sloveniji, ker se vse njihove ob- 
davčitve (takse, davek na gorivo, davek na promet) zbirajo izven SR Slovenije. 

C. O drugih okoliščinah pri sprejemanju sklepa o uvedbi cestnine kot 
primer: 

— splošno uvedeno pobiranje cestnine v sosednji Italiji, delno pobiranje 
na cestah v Avstriji in prav tam proučevanje razširjenja cest s cestnino1, te 
ceste se vežejo z obravnavano avtocesto, 

— pričakuje se določen devizni priliv zaradi geografske in prometne lege 
SR Slovenije in znaten delež tujih vozil v prometu na obravnavani cesti, ta 
priliv je možen s cestnino. 

Tako stališče o pobiranju cestnine je nastalo na podlagi temeljito pretehta- 
nih možnosti financiranja odsekov avtoceste in predvidenega posojila med- 
narodne banke za obnovo in razvoj. Kolikor bi se dosegli morebitni bistveni 
ugodnejši pogoji za vračanje sredsev iz posojila za izgradnjo obeh odsekov 
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avtoceste in tudi možnost za nadaljnjo gradnjo omrežja hitrih cest v SR Slo- 
veniji, bi kazalo to stališče ponovno pretresti. V osnutku zakona se zato pred- 
videva fakultativno pobiranje cestnine. 

III. Obrazložitev k členu 8. 

ORGANIZACIJA 

V osnutku je predviden kot investitor za modernizacijo ceste državna meja 
Pri Šentilju—Maribor—Celje—Ljubljana—Postojna—državna meja pri Novi Gorici 
cestni sklad SR Slovenije. Ta organizacija je že dosedaj nekaj let od pričetka 
priprav za modernizacijo hitrih cest izvrševala vse tehnične in druge strokovne 
priprave za modernizacijo hitrih cest. Sklad razpolaga z določenim strokovnim 
kadrom, ki lahko tvori jedro skupine, ki bo vršila investitorske posle. 

j V razpravi je bilo omenjeno, da naj investitorske posle vrši posebna orga- 
nizacija, ki ni vezana na sklad. Kot osnovni razlog za tako organizacijsko 
rešitev je bila navedena bojazen, da bi se sredstva sklada, ki so predvidena 
za vzdrževanje in rekonstrukcijo cest I. do III. reda v SR Sloveniji, prelivala 
na modernizacijo hitre ceste in s tem zapostavljalo vzdrževanje in izboljšanje' 
obstoječe cestne mreže. 

Menimo, da te bojazni niso utemeljene, ker se razporeditev sredstev cest- 
nega sklada SR Slovenij vrši za srednjeročno obdobje s srednjeročnim progra- 
mom, letno pa s finančnimi načrti, katere potrjuje Skupščina SR Slovenije. Na 
ta način je onemogočeno kakršnokoli prelivanje sredstev brez predhodnega 
soglasja skupščine in je s tem zagotovljeno normalno financiranje vzdrževanja 
in rekonstrukcij ostalega cestnega omrežja v SR Sloveniji. 

Upoštevati pa moramo tudi dejstvo, da predstavlja opravljanje investitor- 
skih poslov za tako veliko infrastrukturno investicijo zelo težko nalogo, ki 
zahteva strokovnjake, ki dobro poznajo tehnične, ekonomske, finančne in druge 
probleme, ki nastopajo pri gradnji cest. Take strokovnjake z daljšimi izkuš- 
njami pa že ima sedaj cestni sklad SR Slovenije. S predlaganimi organizacij- 
skimi spremembami pa bi dosegli le določen zastoj pri opravljanju investitor- 
skih poslov, kar je glede na predvideni bližnji začetek modernizacije lahko zelo 
škodljivo. Jasno pa je, da bo treba povečati sedanjo strokovno službo cestnega 
sklada SR Slovenije. 

Po predlogu naj bi imela strokovna služba cestnega sklada SR Slovenije 
dva sektorja, od katerih bi eden skrbel za modernizacijo ceste, drugi pa za 
vzdrževanje in rekonstrukcijo obstoječe cestne mreže. Oba sektorja bi imela 
skupno le splošno službo kot računovodstvo, administracijo in podobno: S tako 
organizacijsko obliko, ki je natančno navedena v prilogi 6, bi bilo zagotovljeno, 
da se bodo enakopravno obravnavala vprašanja gradnje hitrih cest in vzdrže- 
vanja cest. Narava nalog je taka, da zahteva usklajeno reševanje strokovnih 
nalog za ceste na območju SR Slovenije. Na primer, sektor za avtoceste bo 
moral opravljati tudi naloge programiranja cest. Zaradi tega je primerno, da 
vse zadeve cest opravlja ena strokovna organizacija. To je pa tudi ekonomsko 
utemeljeno, ker bodo stroški za eno organizacijo manjši, kot če formiramo 
poleg cestnega sklada SR Slovenije še posebno investicijsko grupo za cesto. 
Zaradi tega predlagamo, da opravlja investitorske posle cestni sklad SR Slo- 
venije. 

IV. Obrazložitev k členu 10—11. 
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ZEMLJIŠČA IN VARSTVENI PAS 

Pe veljavnih republiških predpisih o urbanističnem planiranju mora inve- 
stitor gradnje javne ceste, tako kot drugi investitorji, priložiti zahtevi za 
lokacijsko dovoljenje dokaz, da je upravičen razpolagati z zemljišči, potrebnimi 
za gradnjo cest. V večini primerov tej zahtevi investitor javnih cest ne more 
ugoditi, posebno ne v primerih, ko so predvidene v projektih posamezne vari- 
ante. Na podlagi temeljnega zakona o graditvi investicijskih objektov zadošča, 
da investitor predloži dokaz o tem, ko prosi za gradbeno dovoljenje. Iz teh raz- 
logov predvideva osnutek, da zadošča, da investitor javnih cest dokaže pravico 
uporabe zemljišč, ko zahteva gradbeno dovoljenje. Ureditev tega vprašanja prav- 
no-tehnično sicer ne spada v ta zakon, vendar je aktualna prav v zvezi z moder- 
nizacijo ceste državna meja pri Šentilju—Maribor—Celje—Ljubljana—Postojna— 
državna meja pri Novi Gorici. Kasneje bo; možno to vprašanje urediti v ustrez- 
nem republiškem zakonu. 

V fazi projektiranja avtocest si hočejo posamezne gospodarske organizacije 
pridobiti v zaščitnem pasu avtocest zemljišče za servise, motele in podobno. 
Po veljavnih predpisih se morajo v projektih za cesto že predvideti prostori za 
te namene. Menimo pa, da je za urejanje vseh zadev za gospodarsko dejavnost 
ob avtocesti pristojen investitor, ker se le tako lahko zagotovi racionalno izko- 
riščanje zemljišč ob avtocesti. S pravilnim izkoriščanjem teh zemljišč pa se za- 
gotovi tudi možnost dodatnih sredstev v korist modernizacije hitrih cest. Zaradi 
tega je v osnutku predlagano, da dovoljenje za graditev objektov v varovalnem 
pasu ceste državna meja pri Šentilju—Maribor—Celje—Ljubljana—Postojna—dr- 
žavna meja pri Novi Gorici daje cestni sklad SR Slovenije. 

V. PREDLOG 

Na osnovi prednjega predlagamo, da Skupščina SR Slovenije obravnava 
osnutek zakona o modernizaciji ceste državna meja pri Šentilju—Maribor—Ce- 
lje—Ljubljana—Postojna—državna meja pri Novi Gorici. 

POROČILA 

Odbor za proizvodnjo in promet republiškega zbora Skupščine SR Slovenije 
je na seji dne 22. januarja 1969 obravnaval osnutek zakona o modernizaciji 
ceste državna meja pri Šentilju—Maribor—Celje—Ljubljana—Postojna—državna 
meja pri Novi Gorici, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni obravnavi k osnutku zakona je odbor izhajal s stališč, sprejetih 
v razpravi o problematiki prometa na območju SR Slovenije, ki je ugotovila 
zlasti naslednje: 

— organi republiške skupščine razpravljajo o zelo pomembnih naložbah 
v prometu, ki imajo glede na rok naložbe in obseg značaja infrastrukturnih 
objetkov. V tej zvezi je bilo poudarjeno, da predstavlja izgradnja hitrih cest 
oziroma modernizacija cestnega 'križa v Sloveniji, modernizacija železniškega 
ter ostalih vej prometa pomemben kompleks, ki bo vplival na naš celoten 
nadaljnji razvoj. Razreševanje tega kompleksa bi moralo izhajati iz take osvo- 
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jene politike na področju prometa, ki bo vgrajena v koncept nadaljnjega raz- 
voja in bo omogočala doseganje optimalnih razvojnih rezultatov. Zato bi bilo 
koristno, če bi že ob tej razpravi razpolagali z analizo oziroma s kompleksno 
študijo razvojnega programa, ki bi predstavljala osnovo za določitev koncepta 
— ta pa za določitev politike — odnosov med posameznimi vejami prometa go- 
spodarskih instrumentov za financiranje naložb za modernijacijo te panoge ter 
osnovo za investicijsko odločitev. Ne glede na izraženo potrebo pa je odbor 
menil, da je za ostaj anje propustnosti in tehnologije prometa za razvojem go- 
spodarstva nasploh še posebej pa za razvojem v sosednjih državah tolikšno, da 
zahteva hitro reševanje nekaterih problemov, med katerimi sta predvsem po- 
membna modernizacija cestnega križa in železnic po že sprejetih programih. 

— Odbor se je strinjal z osnutkom zakona in z njegovo obrazložitvijo, zlasti 
glede pomembnosti in nujnosti modernizacije te cestne povezave, ki ima velik 
pomen ne samo v jugoslovanskem, temveč tudi v mednarodnem merilu. Jugo- 
slavija, predvsem pa Slovenija je po svoji geografski legi pomembno tranzitno 
območje, ki pomeni ugoden prehod iz celinske Evrope k Sredozemlju ter iz 
Padske nižine proti Podonavju. Medtem ko sosednji državi Avstrija in Italija 
prilagajata modernizacijo in izgradnjo cestne mreže zahtevam sodobnega pro- 
meta, pa predstavlja Slovenija vse bolj ozko grlo za prometne tokove. Z izgrad- 
njo te ceste bi se izognili prometni izolaciji Slovenije, obenem pa bi cesta 
povezovala najpomembnejše prometne smeri in s tem največja naselitvena in 
gospodarsko najvažnejša naselja v Sloveniji. 

Odbor je v svoji razpravi poleg obrazložitve zakona upošteval tudi mnenje 
odbora za družbeni plan in finance ter odbora za proračun republiškega zbora, 
ki podpirata osnutek zakona z njegovo obrazložitvijo ter poudarjata: 

— da je treba čimprej sprejeti zakon o modernizaciji te ceste, istočasno pa 
nadaljevati dela na projektiranju oziroma izgradnji cestnega križa v Sloveniji; 

— da je treba že zaradi vključitve Slovenije in Jugoslavije v mednarodno 
omrežje in iz ekonomskih koristi, ki se v tej zvezi pričakujejo, pristopiti k 
etapni modernizaciji ceste; 

— ker niso bile povsem jasne niti dovolj argumentirane podane utemeljitve 
o predvidenih možnostih in načinih etapne izgradnje, naj se to vprašanje teme- 
ljiteje prouči in pri tem upoštevajo predvsem tiste ekonomske oziroma finančne 
rešitve, ki bodo zasledovale etapno izgradnjo 4-pasovne avtoceste; 

— da bo modernizacija te ceste, ki predstavlja po svojem obsegu največjo 
investicijo v Sloveniji, povzročila precejšnje materialne obveznosti. Zato bi bilo 
treba jasneje definirati globalno konstrukcijo financirane izgradnje celotne 
trase, čeprav bo Skupščina SR Slovenije razpravljala sedaj le o financiranju 
njenih posameznih odsekov. 

V razpravi o osnutku zakona so bila ponovno postavljena vprašanja, ki so 
bila že iznesena ob priliki obravnave predloga za izdajo zakona o hitri cesti 
in sicer: 

— ali naj se sprejme zakon o izgradnji hitrih cest, ne pa zakon o moder- 
nizaciji ceste državna meja Šentilj—Ljubljana—državna meja—Nova Gorica. 
Namreč, če bi se sprejel zakon o modernizaciji cestnega križa, bi bil to splošni 
zakon, tako pa bo potrebno za vsako cesto — analogno kot za cesto Šentilj— 
Nova Gorica — sprejemati posebne zakone. S tem zakonom se praktično zožuje 
pravna ureditev modernizacije cestnega križa samo za to cesto, kljub temu, 
da bo potrebno že v času izgrajevanja te ceste obenem reševati problem smotrne 
povezave: gorenjske ceste z Avstrijo, slovenskega omrežja s Trstom in rekon- 
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strukcijo ceste državna meja—Sečovlje. V okviru takega zakona pa bi se lahko 
z odloki reševala izgradnja posameznih cestnih odsekov. 

— Ponovno je bilo sproženo vprašanje smotrnosti določila, da bi bil inve- 
stitor za to cesto cestni sklad SR Slovenije. To vprašanje je bilo postavljeno 
v zvezi s stališčem gospodarske zbornice-SR Slovenije, ki smatra, da bi bilo 
družbenoekonomsko bolj utemeljeno, če bi investicijske posle prevzela posebna 
investitorska skupina. 

— Nadaljnje vprašanje se je nanašalo na odgovornost, ki jo sprejema repu- 
bliška skupščina v zvezi s traso glede na to, da zakon govori o modernizaciji 
ceste državna meja Šentilj—Maribor—Celje—Ljubljana—Postojna—državna meja 
pri Novi Gorici, odlok o modernizaciji cestnih odsekov Vrhnika—Postojna—Raz- 
drto in Hoče—Leveč pa v zadnjem odstavku točke III. odloka določa, da so trasa 
ceste in tehnični elementi natančneje določeni v investicijskem programu in 
da se ožja lokacija določi v glavnih projektih, ki so v skladu z investicijskim 
programom. Po mnenju odbora skupščina ne more sprejemati odgovornosti za 
traso po glavnem projektu in je zato smatrati določilo v III. točki odloka le kot 
pojasnilno dispozicijo. 

Na posamezna vprašanja, ki so bila postavljena v razpravi, je odbor spre- 
jel naslednja pojasnila predstavnika izvršnega sveta: 

— zaradi skupščinskih okolnosti, ki nastajajo v zvezi z zahtevami medna- 
rodne banke, se je pristopilo k modernizaciji hitre ceste Šentilj—Ljubljana— 
Gorica prej, kot pa je izdelan projekt razvoja hitrih cest v Sloveniji. Študija 
o razvoju hitrih cest bo izdelana do konca leta 1969 in bo obenem predložen 
Skupščini SR Slovenije tudi osnutek zakona o modernizaciji hitrih cest v 
Sloveniji. 

— Predlog, da naj investitorske posle za modernizacijo ceste opravlja cestni 
sklad SR Slovenije, je bil argumentiran s tem, da mora po zakonskih določilih 
biti investitor fizično'-pravna oseba — torej skupščina oziroma njen izvršni svet, 
ne more pa biti investitor kot" pravna oseba posebna investicijska skupina. 
Nadalje bi ustanovitev posebne organizacije s strani skupščine oziroma njenega 
izvršnega sveta, ki naj bi bila investitor, verjetno dala temu objektu pretežni 
značaj državne investicije, ki bi imelo določene negativne posledice pri izgrad- 
nji objekta. Z določenimi organizacijskimi spremembami cestnega sklada SR 
Slovenije odpade tudi bojazen, da bi se sredstva, predvidena za vzdrževanje 
in rekonstrukcijo cest prelivala za potrebe izgradnje hitre ceste. 

V razpravi po posameznih členih osnutka zakona odbor ni imel spreminje- 
valnih predlogov. Strinja pa se s predlogom za družbeni plan in finance repu- 
bliškega zbora, ki se glasi: »6. člen naj se črta.« 

— Odbor ugotavlja, da 5. člen zakona predvideva možnost, da se za rabo 
odsekov ceste, ki bodo modernizirani, lahko vpelje cestnina, medtem ko v 
6. členu pove, da bo cestni sklad SR Slovenije odplačeval najete kredite, če 
cestnina ne bo zadoščala za njegovo odplačevanje. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme osnutek zakona o moder- 
nizaciji ceste državna meja pri Šentilju—Maribor—Celje^—Ljubljana—Postojna— 
državna meja pri Novi Gorici ter naj pri tem upošteva navedeno spremembo 
besedila. 

Odbor je za svojega poročevalca določil inž. Ferda Papiča. 

St.: 34-59/69 
Ljubljana, 28. 1. 1969 
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Odbor za gospodarsko programiranje in finance ter odbor za proizvodnjo, 
promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora sta na skupni seji dne 
21. januarja obravnavala osnutek zakona o modernizaciji ceste državna meja 
pri Šentilju—Maribor—Celje^—Ljubljana—Postojna—državna meja pri Novi Gorici, 
ki ga je predložil v obravnavo Skupščini SR Slovenije izvršni svet. 

O predlogu za izdajo zakona je razpravljal odbor za gospodarsko progra- 
miranje in finance na seji 11. junija, gospodarski Zbor pa na 52. seji 28. junija 
1968. Tedaj sprejeta dopolnitev, da morajo biti pri projektiranju trase in cestnih 
elementov merodajne matematično dokazane optimalne variante, je v glavnem 
zajeta s 1. odstavkom 3. člena, da je treba pri določanju trase in pri izbiri ele- 
mentov predložiti rešitve, ki so ekonomsko najbolj upravičene. Sicer pa osnutek 
zakona ustreza sprejetemu predlogu za izdajo zakona. 

Odbora poudarjata pomen modernizacije cestne povezave od državne meje 
pri Šentilju do državne meje pri Novi Gorici. Vendar je ta cestna povezava le 
del slovenskega cestnega prometnega križa, ki ga bo treba prej ali slej v celoti 
modernizirati. 

Predlog, izražen na seji, naj bi predloženi zakon razširili in vanj vključili 
tudi modernizacijo cestne povezave od meje s SR Hrvatsko do avstrijsko-itali- 
janske meje v zgornjesavski dolini ter cestno povezavo Postojna—Rupa, Raz- 
drto—Sežana in Razdrto—Koper, sta oba odbora zavrnila, ker bi bil to v sedanji 
etapi priprav za modernizacijo cestnega križa v Sloveniji preobsežno uzakonjen 
program, ki ga še vrsto let ne bi mogli uresničiti. Da pa se misli in dela tudi 
na modernizaciji teh cestnih povezav, je dokaz v predlaganem osnutku odloka 
o finančnem programu za financiranje projektiranja novih cestnih odsekov v 
Sloveniji, na podlagi katerega se bodo izdelali investicijski programi in idejni 
projekti za cestne odseke Škofije—Sečovlje, Postojna—Rupa, Ljubljana—Bregana 
ter dokumentacije za predor skozi Karavanke. 

V načelni razpravi je močno prišla do izraza pomanjkljivost v jasnosti per- 
spektivnega razvoja celotnega kompleksa prometa. Gre torej za razmerja med 
cestnim in železniškim prometom, njuno medsebojno povezavo in razmerja kot 
tudi za vodni in zračni promet. Analize, ki bi kompleksno obravnavala proble- 
matiko prometa, vlogo in mesto posameznih vej prometa sedaj in v perspektivi, 
še ni. Tako se za ceste planira razvoj prometa s svojega vidika in železnica 
zopet po svoje planira razvoj prometa, kar se najbolj jasno vidi v zvezi z mo- 
dernizacijo štajerskega cestnega in štajerskega železniškega odseka magistrale. 
Taka analiza je nujno potrebna in naj zato merodajni poskrbijo, da se čimprej 
izdela. 

Prav tako ni še jasno mesto prometa sploh v okviru koncepta dolgoročnega 
gospodarskega razvoja, ker pač koncept še ni izdelan. Ob sproženi dilemi na 
skupni seji obeh odborov, da bi morali v zvezi z modernizacijo ceste, ki je 
predmet predloženega osnutka zakona, kakor tudi v zvezi z modernizacijo šta- 
jerske železniške magistrale počakati in koordinirano reševati obe nalogi, sta 
oba odbora sprejela stališče, da čakati ne smemo, ker je stanje tako ceste proti 
Mariboru in avstrijski meji kot tudi železnice že kritično in je zato treba čim- 
prej modernizirati tako cesto kot železnico. 

Oba odbora sta ocenila kot pravilen koncept, da se izdela projekt moder- 
nizacije ceste v štiripasovni izvedbi. Kajti projektno je pravilno reševati naloge 
perspektivno, ne pa samo za reševanje trenutnih potreb. Tako je bila mimo- 
grede navržena misel, da bi bilo koristno, če bi bih, vsaj projektno, že moderni- 
zacijo cestnega odseka Naklo—Podvin predvideli v štiripasovni izvedbi. 
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Glede virov za financiranje modernizacije ceste se odbora strinjata s pred- 
videnimi viri. Odbora sta še posebej poudarila nujnost, da se obstoječi sistem 
pobiranja in uporabe sredstev, ki se v obliki davkov, prispevkov in taks zbirajo 
v katerikoli obliki v zvezi s cestami oziroma cestnim prometom dosledno in 
strogo namensko izvede in to za ceste. 

V tem smislu naj republiški izvršni svet: 
— ukrene vse potrebno, da se to načelo dosledno izvede v republiki; 
— pokrene postopek, da bo prometni davek na tekoča goriva v celoti na- 

mensko usmerjen za modernizacijo cest in da se v tem smislu v celoti odstopi 
republikam. 

Sedaj je 80 % prometnega davka na tekoča goriva dohodek zveznega pro- 
računa. Vendar federacija ne sodeluje več niti v gradnji niti v modernizaciji 
niti rekonstrukciji ali vzdrževanju cest, pač pa je to naloga republik oz. občin. 
Zato naj se v skladu z navedenim načelom doseže, da bo prometni davek od 
tekočih goriv v celoti dohodek republike, namensko izločen za modernizacijo 
in rekonstrukcijo cest. To je v skladu z vsemi logičnimi načeli, saj so ceste 
obremenjene, v nekem poprečju seveda, ustrezno porabljenemu gorivu za cestna 
motorna vozila. 

Odbor se načelno tudi strinja, da se za financiranje modernizacije cest 
lahko razpiše javno posojilo. 

Glede predloga gospodarske zbornice SR Slovenije, da bi se po letu 1970, 
ko preneha za gospodarstvo obveznost prispevkov za razvoj energetike, obvez- 
nost prispevkov podaljšati' v isti obliki in višini za razvoj cestnega omrežja, sta 
oba odbora mnenja, da to ni sprejemljivo. Kajti tudi ostalo gospodarstvo, pred- 
vsem industrija, potrebuje sredstva za svojo modernizacijo, v katero v zadnjih 
letih, predvsem v Sloveniji, premalo vlagamo ter zato absolutno in relativno 
zaostajamo. Tovrstni prispevki pa vsako modernizacijo, vsako investicijo ustrez- 
no podražujejo in tako podražujejo tudi bodočo proizvodnjo. S tem zmanjšu- 
jemo tudi konkurenčno sposobnost industrije, od katere na vsak korak in na 
vseh ravneh zahtevamo, da se vključi v mednarodno delitev dela. 

Modernizacija sedaj predvidenih odsekov Vrhnika—Razdrto in Hoče—Leveč 
bo financirana tudi s posojilom mednarodne banke. Medtem ko je za odsek 
Vrhnika—Razdrto več ali manj odobreno posojilo, pa za odsek Hoče—Leveč 
vprašanje posojila s strani mednarodne banke še ni rešeno. Za ta odsek namreč 
še ni izdelan glavni projekt, ki je osnova oz. pogoj za odobritev posojila. Za 
financiranje odseka Vrhnika—Razdrto se predvideva odobritev posojila spo- 
mladi 1969, za odsek Hoče—Leveč pa leto kasneje, vendar morajo biti glavni 
projekti za ta odsek izdelani in predloženi mednarodni banki do konca avgusta, 
ker drugače ta možnost sofinanciranja s strani te banke odpade. 

Na vprašanje poslancev, ali bodo glavni projekti za odsek Hoče—Leveč izde- 
lani pravočasno, je predsednik UO cestnega sklada tovariš Zokalj izjavil, da 
zagotavlja pravočasnost izdelave potrebnih glavnih projektov. 

Ker bo del sredstev, ki se sedaj zbirajo pri cestnem skladu, namenjen tudi 
za financiranje modernizacije obeh cestnih odsekov magistrale, so zato člani 
odbora izrazih bojazen, da ne bi zaradi tega prišlo do uničevanja obstoječe cest- 
ne mreže oziroma da bi se kvaliteta obstoječe površinske obdelave cestišč znatno 
poslabšala. Tudi glede tega je predsednik UO cestnega sklada SR Slovenije tova- 
riš Zokalj dal zagotovil O', da se stanje obstoječih cest ne bo poslabšalo1, ker 
bodo sredstva cestnega sklada zaradi naraščajočega prometa in povečane pro- 

25 
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daje tekočih goriv itak naraščala, da pa bo obenem posvečena zadostna skrb 
tudi za vzdrževanje obstoječe cestne mreže. 

Glede predloga gospodarske zbornice SR Slovenije, naj investitor ne bo 
cestni sklad SR Slovenije, marveč naj bi se v ta namen ustanovila posebna 
organizacija, sta oba odbora mnenja, da predlog gospodarske zbornice ni ustre- 
zen in ga zavračata in stojita na stališču, naj bo investitor cestni sklad SR 
Slovenije. 

Kolikor bi formirali novo organizacijo, ki bi nastopala kot investitor, bi 
bila to povsem nova organizacija, brez izkušenj in to bogatih izkušenj, ki jih 
ima cestni sklad, ah pa bi ta nova organizacija odvzela cestnemu skladu večje 
ali manjše število ustreznih kadrov. Kajti nekih sposobnih kadrpv, ki bi lahko 
prevzeli v celoti pri neokrnjeni sedanji kadrovski zasedbi cestnega sklada iz- 
gradnjo obeh odsekov, verjetno ni. Ce pa bi ta nova organizacija prevzela 
dobršen del kadrov s cestnega sklada, potem bi bil pa cestni sklad lahko dokaj 
okrnjen in tako tudi dokaj zmanjšane njegove sposobnosti za opravljanje del, ki 
jih sedaj in ki jih bo še opravljal cestni sklad v zvezi z obstoječo cestno mrežo. 

Pač pa je pravilno, kar je cestni sklad že predvidel, da se organizacija cest- 
nega sklada ustrezno spremeni. 

V podrobni obravnavi osnutka zakona odbora predlagata: 
k 6. č 1 e n u : naj se črta celoten 6. člen. Cestnina kot vir sredstev za od- 

plačevanje posojil je predvidena že s 5. členom osnutka zakona. V tem členu je 
določeno, da se lahko vpelje cestnina in da se uporablja za projektiranje in 
izvajanje modernizacije, predvsem pa za odplačevanje kreditov. Zato sodita 
odbora, da je 6. člen povsem nepotreben. 

Odbora predlagata zboru, da sprejme osnutek zakona in z ustreznim skle- 
pom zadolži izvršni svet, da pripravi predlog zakona ob upoštevanju spre- 
memb, ki jih predlagata odbora. 

Za poročevalca na seji zbora sta odbora določila poslanca Petra Skoka. 

St.: 34-59/69 
Ljubljana, dne 21. 1. 1969 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je osnutek zakona 
o modernizaciji ceste državna meja pri Šentilju—Maribor—Celje—Ljubljana—Po- 
stojna—državna meja pri Novi Gorici obravnavala na seji dne 27. januarja 1969. 

V načelni obravnavi k zakonskemu osnutku ni bilo pripomb. 
V podrobni obravnavi posameznih določb osnutka pa je komisija dala na- 

slednje pripombe in predloge: 
K 2. členu: V začetku četrtega odstavka naj se besedilo »Z odloki« spre- 

meni tako, da se glasi »Z odlokom«. 
V tretjem in četrtem odstavku se govori o temelju in vsebini posameznega 

odloka za modernizacijo ceste in je pravno redakcijsko pravilneje, da se v obeh 
omenjenih odstavkih govori o odloku v edinini in ne enkrat v ednini drugič 
pa v množini. 

K 5. členu: V 2. vrsti drugega odstavka naj se beseda »predpiše« nado- 
mesti z besedo »določi«. 

Odlok o modernizaciji posameznega cestnega odseka bo predpisal uvedbo 
cestnine, izvršni svet pa naj bi po pooblastilu konkretno določil njeno višino. 
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V zvezi z določbo zadnjega odstavka 5. člena je bilo postavljeno vprašanje 
popolnejše opredelitve cestnine. Ta pojem namreč v naši splošni pravni ureditvi 
še ni zadostno preciziran in se prvič konkretizira v predloženem zakonskem 
osnutku, ne da bi bila pri tem urejena vsa podrobna vprašanja v zvezi z zna- 
čajem cestnine, njenim namenom in trajanjem, poslovanjem s sredstvi in njihovo 
uporabo*, pravice in obveznosti, ki s tem nastanejo in podobno. Se posebej je 
bilo omenjeno, da določba 5. člena zakonskega osnutka ne omenja, kdaj ozi- 
roma ob kakšnih pogojih bi eventualno lahko prenehala obveznost plačevanja 
cestnine in za kakšne namene naj bi se uporabila sredstva cestnine potem, ko 
bodo v tej določbi omenjeni krediti v celoti odplačani. 

V razpravi o omenjenem vprašanju je prevladalo mišljenje, da osnutek 
zakona v tej zvezi sicer ni popolen, vendar pa bi bolj celovita in izčrpna ureditev 
vseh vprašanj cestnine sodila v splošni predpis o javnih cesta in ne v zakon o 
posamezni, konkretno določeni cesti, ki cestnino, kakršna bi bila predvidena v 
splošni ureditvi, eventualno določi kot pogoj za uporabo ceste oziroma kot vir 
dohodka za odplačilo obveznosti. Ob takem stališču pa je tudi določba 5. člena 
zakonskega osnutka sprejemljiva. 

K 6. členu : Komisija je bila seznanjena s predlogom odbora za proiz- 
vodnjo, promet in .poslovno sodelovanje ter odbora za gospodarsko programi- 
ranje in finance gospodarskega zbora, da se 6. člen kot nepotreben v celoti črta. 
V razpravi o razlogih, s katerimi omenjena odbora utemeljujeta ta svoj pred- 
log, pa je bila komisija mnenja, da določba 5. člena ne vključuje vsebine 6. člena 
in je tudi smiselno ne nadomešča. Nasprotno, določba 6. člena dopolnjuje 
določbo 5. člena tako; da predvideva odplačevanje kreditov tudi z drugimi sred- 
stvi iz 4. člena, kadar cestnina (po 5. členu) za to ne zadošča. Zaradi tega se 
komisija ni strinjala s stališčem omenjenih dveh odborov in predlaga, da določba 
6. člena zaradi jasnosti in popolnosti ureditve odplačevanja kreditov ostane. 

Vendarle pa je ob takem stališču komisija menila, da je treba določbo 
6. člena, če ostane v zakonu, spremeniti tako, da se besedilo »odplačuje cestni 
sklad SR Slovenije kredite iz drugih sredstev iz 4. člena tega zakona« nado- 
mesti z besedilom »se krediti odplačujejo iz drugih sredstev iz 4. člena tega 
zakona«. 

Sredstva iz 4. člena zakonskega osnutka namreč niso avtomatično sredstva 
cestnega sklada, s katerimi bi on lahko prosto razpolagal. Čeprav naj bi bil 
cestni sklad investitor, vendarle ni mogoče vnaprej določiti, da bo cestni sklad 
edini organ, ki bo lahko tudi republiška sredstva, sredstva iz eventualnega jav- 
nega posojila in druga sredstva iz 4. člena samostojno uporabljal za odplače- 
vanje kreditov v času graditve in še tudi potem, ko bo sama investicija že 
zaključena. Za ureditev razmerij med SR Slovenijo in cestnim skladom SR 
Slovenije se (kot kaže osnutek odloka o modernizaciji cestnih odsekov Vrhni- 
ka—Postojna—Razdrto in Hoče—Leveč) predvideva posebna pogodba. Zato bi 
v določbi 6. člena zakonskega osnutka bolj ustrezalo spremenjeno besedilo, v 
katerem se na splošno omenja možnost uporabe drugih sredstev za odplačeva- 
nje kreditov brez izrecnega pooblastila cestnemu skladu. i 

K 10. členu: V 4. vrsti naj se besedilo »za graditev ceste« spremeni 
tako, da se glasi »za modernizacijo ceste«. 

V zvezi z naslovom in namenom zakona je treba v vsem besedilu uporab- 
ljati enotno terminologijo. Ker se na vseh drugih mestih v osnutku zakona upo- 
rablja izraz »modernizacije ceste«, naj se tudi v 10. členu, ker smiselno tudi v tej 
določbi ne gre za kaj drugega. 

25* 
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K 11. členu : Besedilo »po 53. členu temeljnega zakona« naj se dopolni 
tako, da se glasi »po tretjem in petem odstavku 53. člena temeljnega zakona«. 

Brez predlagane dopolnitve bi bila določba 11. člena v nasprotju z določbo 
53. člena temeljnega zakona o javnih cestah (Uradni Ust SFRJ, št. 27/65 in 7/67), 
ki le za primere iz tretjega in petega odstavka dopušča možnost republiškim 
prepisom, da lahko za izdajo dovoljenja za graditev v varovalnem pasu poobla- 
stijo tudi določen drug organ namesto republiškega upravnega organa za pro- 
met, ki je sicer praviloma pristojen za izdajo takega dovoljenja. Organ izven 
uprave pa po zveznem temeljnem zakonu ne bi mogel dobiti pooblastila za daja- 
nje dovoljenja v drugih primerih iz 53. člena temeljnega zakona. Med temi je 
komisija v razpravi še posebej opozorila na določbo šestega odstavka 53. člena, 
po kateri se smejo napeljevati oziroma postavljati v varovalnem pasu telefonske 
in telegrafske nadzemne in kabelske linije in vodi, nizko napetostni električni 
vodi za razsvetljavo, tramvajski in trolejbusni kontaktni vodi in naprave, kana- 
lizacije, vodovodi in križišča ceste prvega reda z javno železniško progo samo 
ob privoljenju republiškega upravnega organa, ki je pristojen za promet. 

V zvezi z določbo 11. člena zakonskega osnutka je bilo poleg predlagane pre- 
cizacije besedila postavljeno tudi vprašanje skladnosti te določbe z obstoječimi 
sistemskimi rešitvami na tem področju. Ugotovljeno je bilo, da ta določba uvaja 
izjemo od splošnega pravila, po katerem v zadevah usklajevanja splošnih druž- 
benih potreb pri rabi sklada družbenega premoženja, kamor spada tudi zem- 
ljišče, odloča z javnimi pooblastili državni organ. V tem primeru pa se daje 
tako pooblastilo neposredno zainteresiranemu finančnemu skladu, pri čemer ne 
glede na odstop od sistemske ureditve ni povsem zagotovljeno nepristransko in 
objektivno upoštevanje različnih včasih tudi, enakovrednih družbenih potreb 
na območju varovalnega pasu ob cesti. Pri tem je imela komisija v mislih pred- 
vsem druge infrastrukturne naprave in objekte, npr. telegraf, telefon, električne 
vode, železniške naprav,e vodovodno mrežo in podobno. Manj pomislekov je bilo 
zoper pooblastilo cestnemu skladu v odnosu do objektov stanovanjskega, trgov- 
skega, turističnega, gostinskega in podobnega značaja. Zato se je ob tej splošni 
pripombi komisija odločila, da predlaga omejitev pooblastila v skladu z določ- 
bami tretjega in petega odstavka 53. člena temeljnega zakona o javnih cestah. 

St.: 34-59/69 
Ljubljana, 28. 1. 1969 

OSNUTEK ODLOKA 

o finančnem programu za financiranje projektiranja novih cestnih odsekov 
v SR Sloveniji 

I 

S tem odlokom se ureja financiranje projektnih elaboratov novih cestnih 
odsekov za obdobje 1968 do 1970. 

II 

Projektiranje novih cestnih odsekov za obdobje 1968 do 1970 obsega: 
1. izdelavo študij za preučitev prometa, razvoja cest, ekonomskih načel in 

tehnične rešitve za graditev novih cest; 



Priloge 389 

2. izdelavo investicijskega programa in idejnih projektov za cesto Šent- 
ilj—Ljubljana—Nova Gorica ter glavnih projektov za odseka Vrhnika—Postojna 
in Hoče—Leveč; 

3. izdelavo investicijskega programa in idejnih projektov za cesto Ško- 
fije—Sečovlje, investicijskega programa za cesto Postojna—Rupa, investicijskega 
programa in idejnega projekta za cesto državna meja—Ljubljana—Bregana in 
investicijskega programa, idejnega projekta in del glavnega projekta za predor 
Karavanke. 

Za izdelavo projektne dokumentacije iz prejšnjega odstavka so potrebna 
sredstva v višini 40 288 000 din. V teh sredstvih so zajeta tudi sredstva, odo- 
brena v odloku o delnem finančnem programu za financiranje projektiranja 
novih cestnih odsekov (Ur. 1. SRS, št. 6-48/67). 

III 

Dela iz II. točke tega odloka se bodo financirala iz sredstev pod točko b) v 
1. členu zakona o uporabi sredstev iz dodatnega davka od prometa blaga na 
drobno v letih 1968, 1969 in 1970 (Uradni list SRS, št. 5-21/68). 

IV 

Za izvajanje tega finančnega programa neposredno skrbi cestni sklad SR 
Slovenije. 

Cestni sklad SR Slovenije predloži poročilo o izvajanju tega finančnega 
programa vsako leto izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, ob njegovi izvr- 
šitvi pa Skupščini SR Slovenije. 

V 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je v letu 1967 sprejela odlok o delnem finančnem 
programu za financiranje projektiranja novih cestnih odsekov (Uradni list SRS, 
št. 6-48/67), po katerem je bilo določeno financiranje projektiranja novih cest- 
nih odsekov hitrih cest v letu 1967. Na podlagi tega odloka so se stroški tega 
projektiranja v višini 4 000 000 din krili iz premostitvenega kredita, ki ga je 
najel cestni sklad SRS pri kreditni banki in hranilnici Ljubljana. V tem odloku 
je bilo določeno, da se v 1967. letu predvideno projektiranje vključi v finančni 
program projektiranja novih cestnih odsekov do leta 1970. 

Z zakonom o uporabi sredstev iz dodatnega davkia od prometa blaga na 
drobno v letih 1968, 1969 in 1970 (Uradni list SRS, št. 5-21/68) so določena skup- 
na sredstva za projektiranje in udeležbo pri graditvi novih cestnih odsekov iz 
1,5,0/o dodatnega davka od prometa blaga na drobno in njihova letna dinamika. 

Po 2. členu navedenega zakona se sredstva 1,5 ®/o prometnega davka lahko 
uporabijo le na podlagi odlokov o finančnih programih za financiranje posa- 
meznih objektov, ki jih sprejme Skupščina SR Slovenije. 



390 Priloge 

Zvezni izvršni svet je na predlog republiškega izvršnega sveta med drugim 
predložil mednarodni banki za obnovo in razvoj zahtevo, da se za izgradnjo 
odsekov Hoče—Leveč in Vrhnika—Postojna odobri mednarodno posojilo. Ker 
obstajajo velike verjetnosti, da bo odobreno to mednarodno posojilo, lahko pri- 
čakujemo začetek gradnje v letu 1970. Zaradi tega je potrebno nadaljevati s 
projektiranjem avtocest v Sloveniji. To projektiranje pa ne sine zajemati samo 
navedene odseke avtocest, ampak celotno cesto Šentilj—Ljubljana—Nova Gorica 
in druge važne avtoceste na cestnem križu. Po zaključku gradnje avtoceste na 
odsekih Hoče—Leveč in Vrhnika—Postojna bo treba brez časovne prekinitve 
nadaljevati z gradnjo avtocest na tistih odsekih, ki bodo prometno najbolj obre- 
menjeni. 

V nadaljevanju dajemo podroben program izdelave in stroškov projektne 
dokumentacije. 

Post. Opis del Stroški N din 

1. HITRE CESTE V SR SiLOVENIJI — SPLOŽNO 
1.1 Okvirni načrt hitrih cest v SRS, splošni program .... 755 000 

Splošni investicijski program za hitre ceste v SRS obdelano za 
dolžino 532 km z raznimi variantami, primerjava variant, 
točkovanja variant in predlogi. Izdelava publikacije — okvirni 
načrt z vsebino: 
Slovenija, Jugoslavija, Evropa, Promet, Obstoječe ceste, Re- 
gionalni in urbanistični vidiki, Ekonomski vidiki, Načrt iz- 
gradnje cest, Ostalo. 

1.2 Promet  ,   1 186 000, 
V tem 
Prometna ainketa z dne 16. 5. 1968 z anketiranjem voznikov, 
ugotovitve prometnih tokov — teženj prometa, prognoza o 
bodočih tokovih z ozirom na posamezne faze izgradnje hitrih 
cest v SRS 
Prometne ankete na mejnih prehodih z anketiranjem vozni- 
kov, ugotovitve prometnih tokov, struktura prometa, ter vsto- 
pov motornih vozil na mejnih prehodih v SRS. 

1.3 Dosedanji razvoj cest pri nas, posebej hitrih cest, zbiranje in 
publiciranje gradiva o zgodovini cest v SRS  100 000 

1.4 Ekonomika  , , , . 1 006 000 
V tem: 
— ekonomska načela in vrednotenje avtocest, učinka za po- 

kraj ino, gospodarstvo, promet, posdbne študije, sestavljanje 
smernic za enovito vrednotenje; 

— spremljanje stroškov v prometu in gradnji, vzdrževanje av- 
tocest; 

— študije o virih ter načinih financiranja, posebej o cestnini, 
javnih posojilih; 

1.5 Spremljanje zasnov avtocest v sosedstvu, navezava avtocest, 
problemi cest v sosednjih deželah. Zaradi reševanja stičnih 
točk v avtocestnem omrežju na mejah SRS oziroma SFRJ s 
sosednjimi deželami so potrebni občasni stiki teir sestavljanje 
predlogov strokovne službe za ceste pristojnim organom za 
ceste oziroma za medrepubliške oziroma meddržavne odnose 50 000 

1.6 Sistematično zbiranje periodičnih strokovnih publikacij, 
spremljanje sodobnih metod o financiranju, projektiranju in 
gradnji avtocest po svetu. Stiki z znanstvenimi organizacijami 
doma in po svetu, občasni ogledi avtocest, Izobraževanje kadrov 400 000 
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Post. Opis del Stroški N din 

1.7 Prilagoditev ceste — avtoceste v pokrajino, načela o obliko- 
vanju objektov, optično usmerjanje voznikov, nasadi, označbe 
ob cesti, zavarovanje prirodnih, kulturnih in zgodovinskih 
znamenitosti, metode za preizkušanje pogojev za vključitev 
ceste v pokrajino in podobno   200 000 

2.0 Izdelava geodetske karte v merilu 1 : 5000 za potrebe progra- 
miranja in projektiranja avtocest v Sloveniji. Skupno bo izde- 
lano kart ca. 100 000 ha, to je za vse trase avtocest v SR Sk> 
veniji, v tem tudi prispevek h gospodarski karti Slovenije 4152 000 

3.0 Raziskave za določitev pogojev v razpisu, oddaji, izvajanja 
del in testiranja   3 600 000 
Program raziskav obsega: preciziran je zahtev o kvaliteti grad- 
nje in proizvodov, načrt sistema tehnološke kontrole in testi- 
ranja posameznih produktov ter objekta kot celote. Posamezne' 
analize morajo biti obdelane tudi z aspekta ekonomike ter 
ekonomske utemeljenosti zahtev in ukrepov. 
Pri materialih so predvidene preiskave kamnitih agregatov, 
cementov, foitumenov, zalivnih mas in izolacij, betonov, asfal- 
tov, stabilizacij in tamponov. Pri postopkih grajenja je po^ 
itrebno za realno oceno stroškov osvojiti sodobne postopke 
gradnje (globoki izkopi, varovanje brežin, nasipi) ter tehnično 
in ekonomsko pretehtani možnosti izvedbe betonskega in 
asfaltnega vozišča, ter načelne rešitve gradnje objektov. 

4.0 AVTOCESTA A-l, A-14, ŠENTILJ—LJUBLJANA—GORICA 
4.1 Investicij ski program za cesto od Šentilja do Gorice, poprečno 

po 4000 N din/km 253 km   1 012 000 
4.2 Idejni projekti IP in glavni projekti GP trase in zasnovalni 

projekti Objektov s tipizacijo vseh podobnih objektov ... 20 415 000 

V tem 

km IP GP 
Šentilj—Pesnica 10,1 
Pesnica—Hoče 16,8 
Hoče—Leveč 5)1,4 
Leveč—Loči ca 22,8 
Ločica—Prevoje 27,1 
Prevoje—Šentjakob 10,8 
Šentjakob—Dolgi most 13,3 
Dolgi most—Vrhnika 13,9 
Vrhnika—Postojna 32,1 
Postojna—-Razdrto 11,6 
Razdrto—Gorica 43,4 

1970 
1969 
1969 
1969 
1970 
1969 
1969 
1969 
1968 
1969 
1970 

1969 

1969 
1969 

616 000 
1 035 000 
4 740 000 

505 000 
1 653 000 

630 000 
1 008 000 
3 549 000 
3 307 000 

723 000 
2 649 000 
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5.0 AVTOCESTA A-12 SKlOFIJE—SEČOVLJE 
— investicijski program —• 1969, 32 km  128 000 
— idejni projekt — 1970, 32 km   1 925 000 

6.0 AVTOCESTA A-11 POSTOJNA—RUPA 
— investicijski program — 1970, 43 km  172 000 

7.0 AVTOCESTA A-2 DRŽAVNA MEJA—(LJUBLJANA—BRE- 
GANA 

— investicijski program — 1969, 200 km    1 000 000 
— idejni projekt, delno — 1970, 30 km  1 990 000 
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Post. Opis del Stroški N din 

8.0 A-23 PREDOR KARAVANKE  670 000 
V tem: 

— smernice za gradnjo predorov; 
— investicijski program 1968, 1969; 
— idejni projekti 1969; 
— iglavni projekti, delno 1970; 
9.0 OSTALO1, skupaj . /. . . . . .    1 500 000 
V tem: 
—* sodelovanje pri akcijah za publiciranje izgradnje avtocest; 
— vključitev izvedencev, poročevalcev, stroški pregledov elaboratov, 

recenzije, prevzemi; 
— rezervati, sodelovanje pri postopku; 
— upravni postopki, lokacijsko dovoljenje, gradbeno dovoljenje, ostali 

postopki; 

SKUPAJ: 40 286 000 

DINAMIKA UPORABE SREDSTEV 

Izdatki 000 N din 
Post. vsi 1968 1969 1970 

1.1 Hitre ceste v SRS, okvirni načrt, splošni 
program    755 755 — — 

1.2 Promet, tokovi, prognoze, ankete, kontrola 
štetja      1 186 1 066 60 60 

1.3 Razvoj cest, publiciranje gradiva .... 100 30 70 — 
1.4 Ekonomika    1 006 536 300 170 
1.5 Spremljanje zasnov tras avtocest izven SRS 50 10 20 20 
1.6 'Zbiranje podatkov o projektiranju in grad- 

nji avtocest, znanstvene ustanove, kadri . . 400 100 200 100 
1.7 Vključevanje avtocest v pokrajino .... 200 200 — — 
2.0 Geodetske osnove, karta 1 : 5000   4 152 2 230 1 510 412 
3.0 Raziskave za določitev pogojev v razpisu, 

izvajanja del in testiranja  3 600 600 2 900 100 
4.1 Invest. program Šentilj—Gorica  1 012 400 612 — 
4.2 Šentilj—Gorica idejni projekti, glavni pro- 

jekti   20 415 7 058 8 000 5 357 
5.0 Škof i j e—Seč ovije 

program   128 — 128 — 
idejni projekt  1 952 — — 1 952 

6.0 'Postojna—Rupa 
program    172 — — 172 

7.0 Državna meja—Ljubljana—Brega na 
program   1000 — 500 500 
idejni projekt   1990 390 — 1 600 

8.0 Predor Karavanke smernice, program idejni 
in delno glavni projekti  670 170 400 100 

9.0 Ostalo  1 500 350 850 300 

SKUPAJ: 40 288 13 895 15 550 10 843 
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Skupno bo izdelano do leta 1970 investicijskih programov za avtoceste v 
dolžini 295 km, idejnih projektov za avtoceste v dolžini 495 km in glavnih pro- 
jektov v skupni dolžini 97,4 km. 

Sredstva za projektiranje se zagotavljajo s tem predlogom odloka iz 1,5'% 
republiškega prometnega davka, ki je po predlogu predviden za financiranje 
prve etape modernizacije ceste Šentilj—Ljubljana—Nova Gorica. V tem pa ni 
nasprotja, ker so v predlaganih stroških za modernizacijo ceste predvidena 
tudi sredstva za projektiranje. 

V prejšnjem seznamu so zajeta tudi sredstva v višini 4 200 000 N din za 
odplačilo premostitvenega kredita za stroške projektiranja v letu 1967 kot sledi: 

1.1 Hitre ceste v SRS okvirni načrt 
siplošni program  

4.2 Šentilj—Gorica 
odsek Ljubljana—Vrhnika—Postoj na—Razdr- 
to, geološke in geomehanske raziskave, štu- 
dija variant barja, idejni (projekti, Dolgi most 
—Vrhnika—Postojna—Razdrto, 
glavni projekt za odsek Vrhnika—Logatec— 
Postojna, zajet tudd avans . . . . . . . 

obresti . . 

SKUPAJ: 

N din 554 871 

N din 3 445 129 

N din 4 000 000 
N din 200 000 

N din 4 200 000 

V prednjem programu se letna dinamika stroškov projektiranja ne sklada 
z letno dinamiko priliva 1,5"/o dodatnega prometnega davka po zakonu o upo- 
rabi sredstev iz dodatnega davka od prometa blaga na drobno v letih 1968, 1969 
in 1970. Manjkajoča, sredstva v letu 1968 si bo zagotovil cestni sklad SRS z 
ev. premostitvenim kreditom. 

POROČILA 

Odbor za proračun republiškega zbora Skupščine SR Slovenije je na seji 
dne 17. januarja 1969 obravnaval osnutek odloka o finančnem programu za 
financiranje projektiranja cestnih odsekov v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Odbor je v načelni obravnavi ugotovil, da je bilo z odlokom o delnem 
finančnem programu za financiranje projektiranja novih cestnih odsekov, ki ga 
je Skupščina SR Slovenije sprejela na seji republiškega zbora dne 2. februarja 
1967 in na seji organizacijsko^političnega zbora dne 31. januarja 1967 za po- 
trebe projektiranja novih cestnih odsekov v letu 1967 zagotovljeno 4 000 000 
dinarjev. V tej višini je cestni sklad SR Slovenije najel pri kreditni banki in 
hranilnici Ljubljana premostitveni kredit. Ta sredstva so vključena v finančni 
program projektiranja novih cestnih odsekov do leta 1970. 

Odbor je ugotovil, da je s predloženimi potrebnimi sredstev v višini 
40 288 000 dinarjev v osnutku odloka o finančnem programu za financiranje 
projektiranja novih cestnih odsekov v naši republiki v razdobju 1968—1970 
zagotovljena tako izdelava študij za proučitev prometa in ekonomskih ter teh- 
ničnih vprašanj graditve novih cest, kakor tudi izdelava investicijskega pro- 
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grama in idejnih projektov za cesto Šentilj—Nova Gorica in glavnih projektov 
nekaterih cestnih odsekov in predora Karavanke. 

Odbor je prejel k osnutku odloka tudi mnenje odbora za družbeni plan 
in finance republiškega zbora, ki se je strinjal z besedilom osnutka odloka v 
načelu in podrobnostih in ni imel nobenih pripomb. 

Odbor se je strinjal z osnutkom odloka v načelu, v podrobni obravnavi pa 
ni imel pripomb in je osnutek odloka sprejel v takem besedilu, kot ga je pred- 
ložil izvršni svet. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme osnutek odloka o finanč- 
nem programu za financiranje projektiranja novih cestnih odsekov v SR Slo- 
veniji. 

Odbor je za svojega poročevalca na seji republiškega zbora določil poslanca 
inž. Janka Zigona. 

St: 402-97/68 
Ljubljana, 20. 1. 1969 

Odbor za gospodarsko programiranje in finance ter odbor za proizvodnjo, 
promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora — poročilo z dne 21 1 
1969, št. 402-97/69. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je obravnavala 
osnutek odloka o finančnem programu za financiranje projektiranja novih cest- 
nih odsekov v SR Sloveniji na svoji 143. seji dne 27. januarja 1969. 

i Komisija k predlogu odloka ni imela načelnih pripomb. 
V podrobni obravnavi so bile k posameznim točkam dane naslednje pri- 

pombe oziroma naslednji predlogi: 
K točki II: 
2. točka prvega odstavka naj se spremeni tako, da se bo glasila: »2. izdelavo 

investicijskega programa in idejnih projektov za modernizacijo ceste državna 
meja pri Šentilju—Maribor—Celje—Ljubljana—Postojna—državna meja pri Novi 
Gorici ter glavnih projektov za odseka Vrhnika-Postoj na—Razdrto in Hoče- 
Levec;«. Sprememba je potrebna zaradi uskladitve s poimenovanjem, uporablje- 
nim v osnutku zakona in odloka o modernizaciji te ceste oziroma njenih prvih 
dveh odsekov. 

Podobno je treba tudi v 3. točki prvega odstavka namesto »ces'ta državna 
meja—Ljubljana—Bregana« uporabiti točnejši naziv za to cesto oziroma za njeno 
začetno točko. 

K točki V: 
Točka V naj se spremeni tako, da se bo glasila: »Ta odlok začne veljati 

osmi dan po objavi v »Uradrlem listu SRS«.« Po določbah 216. člena ustave SR 
Slovenije lahko začne veljati predpis najprej osmi dan po objavi, prej pa le, če 
to narekujejo posebno utemeljeni razlogi. Taki posebno utemeljeni razlogi v 
obrazložitvi osnutka odloka niso navedeni in po mnenju komisije tudi niso 
podani. 

St.: 402-17/69 
Ljubljana, 27. 1. 1969 
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OSNUTEK ODLOKA 

o modernizaciji cestnih odsekov 
Vrhnika—Postojna—Razdrto in Hoče—Leveč 

Na podlagi 2. člena zakona o modernizaciji ceste državna meja pri Šentilju 
—Maribor—Celje—Ljubljana—Postojna—državna meja pri Novi Gorici je sprejela 
Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora in na 
seji gospodarskega zbora 

ODLOK 

o modernizaciji cestnih odsekov 
Vrhnika—Postojna—Razdrto in Hoče—Leveč 

I 

Kot prva etapa modernizacije ceste državna meja pri Šentilju—Maribor— 
Celje—Ljubljana—Postojna—državna meja pri Novi Gorici se opravi moderniza- 
cija odsekov: 

a) Vrhnika—Postojna—Razdrto, 
b) Hoče—Leveč. 

II 

Dela za dokončanje modernizacije bodo opravljena: 
a) na odseku Vrhnika—Postojna—Razdrto do 31. decembra 1971. leta; 
b) na odseku Hoče-Levec do 31. decembra 1973, leta. 

III 

Glavna trasa, po kateri bosta zgrajena odseka iz I. točke tega odloka, 
poteka: 

ia) za odsek Vrhnika-Postojna—Razdrto: Vrhnika-Stampetov most—Der- 
viš e—U nec—Posto j na—Hraš če—Hruševj e—Razdrto; 

b) za odsek Hoče—Leveč: Hoče—Slivnica—Slovenska Bistrica—Preloge—Žič- 
nica—Slatina—Zepina—Leveč. 

Glavni tehnični elementi za modernizacijo ceste so: 

Elementi 
Vrhnika 
Postojna 
Razdrto Hoče 

Polskava 

Hoče—Leveč 
Polskava 

Zlče 
2iče 

Drami je 
Dramlje 
Leveč 

dolžina km 
teren 
rač. hitr. kin/uro 
zavoji Rmin 
vzd. sklon, inax 
preč. prerez — 
planum 
štev. pasov 

m 
«/. 

43,1 
grič. 

120 
700 

4 

26,40 
4 

10,0 
ravn. 
140 

1000 
2,5 

26,40 
4 

16,5 
grič. 

120 
700 

4 

23,60 
4 

8,0 
hrib. 
100 
500 

4 

19,50 
4 

15,5 
grič. 

120 
700 

4 

26,40 
4 
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(Trasa ceste in tehnični elementi so natančneje določeni v investicijskem 
programu. Ožja lokacija se določi v glavnih projektih, ki so v skladu z investi- 
cijskim programom. 

IV 

Stroški za dela iz I. točke tega odloka znašajo 1 477 000 000 dinarjev. Sred- 
stva za ta dela bodo zagotovljena iz tehle virov: 

dinarjev 

a) iz kreditov, katere najame cestni sklad SR Slovenije 636 000 000 
v višini  

b) iz sredstev SR Slovenije v višini . . . . t . . . 310 000 000 

c) iz dodatnega davka od prometa blaga na drobno v 
višini  53 000 000 

č) iz mednarodnega kredita v višini  478 000 000 

Sredstva SR Slovenije iz podtočke b) prejšnjega odstavka bodo zagotov- 
ljena v tehle letnih tranšiah: 

dinarjev 

leta 1970 45 000 000 

leta 1971 47 000 000 

leta 1972 49 000 000 

leta 1973 51 000 000 

leta 1974 57 000 000 

leta 1975 61 000 000 

Cestni sklad SR Slovenije lahko v breme sredstev SR Slovenije, predvide- 
nih po tem odloku, najame kredite, da se uskladi dinamika modernizacije ceste 
po I. točki tega odloka z dotokom sredstev SR Slovenije iz prejšnjega odstavka. 

Ce sredstva iz prvega odstavka te točke ne bodo dosežena v predvidenem 
znesku, se spremeni standard in obseg del na odseku Hoče—Leveč. Ta spremem- 
ba se predloži v potrditev Skupščini SR Slovenije. 

V 

Na moderniziranih odsekih Vrhnika—Postojna—Razdrto in Hoče—Leveč se 
vpelje cestnina po 61. f členu temeljnega; zakona o javnih cestah (Uradni list 
SFRJ, št. 27-478/65 in št. 7-75/67). 

Višino cestnine predpiše izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

VI 

Posojila iz podtočk a) in č) IV. točke tega odloka se bodo odplačevala iz 
cestnine po prejšnji točki- tega odloka. 
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VII 

Razmerja med SR Slovenijo in cestnim skladom SR Slovenije bodo natanč- 
neje urejena v pogodbi, ki jo v imenu Socialistične republike Slovenije sklene 
republiški sekretar za finance. 

VIII 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

1. Splošno o avtocesti Šentilj—Ljubljana—Gorica- 
Naglo rastoči promet in odlaganje izgradnje ustreznih cest lahko povzročata 

resne posledice v samem prometu in v gospodarstvu v okolici teh cest in sploš- 
no na ozemlju SR Slovenije. Opuščanje izboljšave teh cest bi lahko predstav- 
ljalo med drugimi tudi resno prepreko za mednarodni promet. Izgradnja hitrih 
oest v nadgradnjo sedanjega cestnega omrežja bo koristila tako domačemu kot 
mednarodnemu prometu. 

SFR Jugoslavija in posebej SR Slovenija je po svoji geografski legi zelo 
pomembno tranzitno ozemlje. Pri izbiri in izkoriščanju poti prek Slovenije 
je že od najstarejših časov najugodnejši in najnižji prehod iz Srednje Evrope k 
Jadranu ter iz Padske nižine proti Podonavju in Balkanu, skozi postojnska 
vrata (600 m nadm. viš.). Tako prirodno nakazane smeri se iz davnine v bistvu 
niso spremenile, le pomen ene ali druge se je v posameznih obdobjih spreminjal 
skladno s spremembami v družbenoekonomskem in političnem razvoju. 

Za zadnja desetletja je značilen hiter razvoj avtomobilizma. Njegova na- 
raščajoča vloga se izraža v tovornem, kakor tudi v osebnem prometu. Vedno 
večja gostota cestnega prometa in naraščajoče tehnične zmogljivosti pa zahte- 
vajo hitro in učinkovito modernizacijo cestne mreže. 

V našem sosedstvu (Avstrija in Italija) se prilagaja modernizacija in iz- 
gradnja cestne mreže zahtevam sodobnega prometa neprimerno hitreje kakor 
pri nas. Zato postavlja obstoječe cestno omrežje v Sloveniji vse bolj ozko grlo 
za prometne tokove, v bodoče pa bo tako stanje pomenilo veliko zavoro za na- 
daljnje naraščanje prometa. V tem pa je tudi velika nevarnost za nadaljnjo rast 
gospodarstva v Sloveniji in Jugoslaviji, zlasti še za razvoj inozemskega turizma 
in tranzitnega blagovnega prometa. 

Obstoječe stanje cestnega prometa v Sloveniji in zapoznela izdelava pro- 
gramskega koncepta njegovega razvoja navaja sosednje dežele k iskanju novih 
rešitev okoli Slovenije, čeprav te pogosto potekajo po prirodno manj primernih 
in često daljših poteh. Slovenija pa postaja hkrati s tem prometno vse bolj 
izolirana. Zato je koncept o izgradnji slovenskega cestnega omrežja in predvsem 
vključitev v mednarodno cestno omrežje še posebno aktualen, saj pride 94l0/» 
vsega motoriziranega prometa v Jugoslavijo skozi Slovenijo. Zaradi tega je 
treba z izgradnjo sodobnih hitrih cest nujno urediti mednarodni prometni vozel 
na območju SR Slovenije. 

Pri izgradnji cestnega omrežja v Sloveniji in navezavi jugoslovanskega 
omrežja na avstrijsko in italijansko, je potrebno upoštevati obstoječe in pro- 
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jektirane velike cestne magistrale v neposredni bližini in uskladiti naš razvojni 
koncept z njimi. V neposredni bližini tega dela SFR Jugoslavije oz. SR Slo- 
venije potekajo naslednje velike že izgrajene ali projektirane magistrale: 

Južna avtocesta: Dunaj—Gradec—Celovec—Beljak—italijanska meja—Palma- 
nova 

Pyhrnska avtocesta: čehoslovaška meja—Linz—Gradec—jugoslovanska meja 
—Šentilj 

Turska avtocesta: Salzburg—Spittal—Beljak 
Padska magistrala: Torino—Milano—Benetke—Trst 
Jugoslovanska magistrala Bratstva in enotnosti: meja na Gorenjskem— 

Ljubljana—Beograd—Niš z nadaljevanjem proti Sofiji—Carigradu oziroma Skop- 
j u—Solunu—Atenam 

Jadranska magistrala: Trst-Koper—Pula-Rijeka—Split-Dubrovnik z na- 
daljevanjem proti Skopju in Ulcinju. 

Hitra cesta: (Gradec)—državna meja—Šentilj—Ljubljana—Gorica—državna 
meja povezuje avstrijsko omrežje hitrih cest (Dunajska cesta) po najugodnejši 
poti z italijanskim omrežjem hitrih cest, hkrati pa pri Ljubljani vključuje v 
evropski sistem cesto Bratstva in enotnosti in s tem glavno jugoslovansko cestno 
omrežje. Na to smer se navezuje tudi hitra cesta Korensko sedlo in Ljubelj— 
Ljubljana, ki je nadaljevanje turistično močno pomembne smeri Miinchen— 
Salzburg—Beljak. Pri Postojni se od te smeri odcepi hitra cesta proti Rijeki, 
ki omogoča vključitev Jadranske magistrale v evropski cestni sistem, pri 
Razdrtem pa hitra cesta proti Kopru in Sežani. 

Pomembnost obravnavane hitre ceste Šentilj—Ljubljana—Gorica se lahko 
oriše zlasti z naslednjimi argumenti: 

— glede na historično — tradicionalno usmeritev prometnih. tokov v tej 
smeri prek Slovenije bo izgradnja ceste Šentilj—Gorica še okrepila tranzitno 
prometno funkcijo Slovenije 

— na razvoj prometa na tej cesti bo bistveno vplival močan prometni tok, 
ki se obeta z realizacijo načrta o moderni hitri cesti Salzburg—Beljak. Povezava 
hitre ceste Salzburg—Beljak na cesto Šentilj—Ljubljana—Gorica se nakazuje 
prek Korenskega sedla in Ljubelja s priključkom pri Ljubljani 

— hitra cesta Šentilj—Ljubljana in dalje proti Gorici omogoča povezavo 
svojega obsežnega zaledja s severno-jadranskimi pristanišči Rijeko, Koprom in 
Trstom, katerih značilnost je v tem, da se tu Sredozemsko morje najsevemeje 
zajeda v evropsko kopno 

— smer Šentilj—Gorica povezuj e gospodarsko naj intenzivnejša območja Slo- 
venije in je kot taka glavna gospodarska magistrala republike ' 

— medregionalni prometni tokovi med SR Slovenijo, Koroško in Furlanijo— 
Julijsko krajino postajajo čedalje močnejši in bistveno vplivajo na obremeni- 
tev cest. 

Med hitrimi cestami ima zaradi naraščajočega prometa še poseben pomen 
cesta Šentilj—Ljubljana—Gorica. V obdobju 1957—1967 je na obstoječih cestah na 
trasah hitrih oest narastel povprečni dnevni promet od 1116 OVE (osebnih vozil 
enot) na 8500 OVE, oziroma od 2642 ton na 17 815 ton/24 ur. V enajstih letih 
je tako narasel promet za več kot sedemkrat. 

V SR Sloveniji se je avtopark registriranih vozil v obdobju 1957—1967 po- 
večal okoli sedemkrat tako, da pride 13 prebivalcev na eno motorno vozilo 
(evropsko poprečje znaša 6 prebivalcev na vozilo). 
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Promet čez mejne prehode je močno porastel v obdobju 1956—1967. Število 
vstopajočih vozil se je povečalo 88-krat, potnikov 86-krat, tovornih vozil pa 
5-krat. V letu 1967 je vstopilo čez vse mejne prehode v SR Sloveniji 12 376 370 
motornih vozil s 35 220 314 potniki in 571 843 ton blaga. V istem času je odšlo 
prek teh prehodov 994 343 ton blaga. Med navedenimi vstopi je bilo 65!°/» 
rednega in tranzitnega prometa, 35'°/o pa je pripadalo maloobmejnemu prometu. 

V območju obstoječih cest, ki potekajo po trasah hitrih cest, so dosegla 
vstopajoča vozila že 495 vozil na km2, potniki, prispeli s temi vozili, so dosegli 
20-kratno število prebivalstva, tovor pa 72 ton na km2, kar vse kaže, da je ta 
promet zelo velik. 

Glede na obstoječe slabo stanje pretežnega dela cestnih odsekov je bila že 
dosežena ekonomska maksimalna stopnja izkoriščenosti, zlasti v prometnih ko- 
nicah, kar bo predstavljalo močno oviro za nadaljnji razvoj prometa. 

Stanje obstoječe cestne zveze Šentilj—Ljubljana—Gorica in njen pomen za 
razvoj mednarodnega cestnega omrežja in mednarodnega cestnega prometa na- 
rekujeta njeno postopno izboljšavo z izgradnjo sodobne avtoceste. 

Navedene utemeljitve povsem jasno opredeljujejo pomen izgradnje hitre 
ceste Šentilj—L j ubij an a—G or ica. 

Odseka Hoče—Leveč in Ljubljana oz. Vrhnika—Postojna—Razdrto, ki sta po 
vseh analizah obstoječega stanja in v perspektivi prometno najbolj obremenje- 
na, na nekaterih mestih pa tehnično najslabša, sta predlagana kot prva etapa 
gradnje obravnavane hitre ceste. 

POROČILA 

Odbor za proračun in odbor za družbeni plan in finance republiškega zbora 
Skupščine SR Slovenije sta na skupni seji, dne 27. januarja 1969 obravnavala 
osnutek odloka o modernizaciji cestnih odsekov Vrhnika—Postojna—Razdrto in 
Hoče—Leveč, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Odbora sta v načelni obravnavi ugotovila, da je osnutek odloka pripravljen 
v smis]u zakona o modernizaciji ceste državna meja pri Šentilju—Maribor—Celje 
—Ljubljana—Postojna—državna meja pri Novi Gorici. 

Odbora sta se v celoti strinjala z osnutkom odloka in s priloženo obrazlo- 
žitvijo. Del članov obeh odborov je izrazil svoje pomisleke le k formulaciji 
zadnjega odstavka IV. točke osnutka odloka. Menili so, da bi ga naj izpustili, 
ker se po njihovem mnenju s tem odstavkom že vnaprej postavlja pod vprašaj 
izgradnja štirih pasov na odseku ceste Hoče^-Levec. Vendar so se člani obeh 
odborov končno zedinili, da se odločitev o tem ali se bo ali ne črtal ta od- 
stavek, prepustiti zakonodajno-pravni komisiji Skupščine SR Slovenije. Kolikor 
bi ta komisija s pravnega stališča bila mnenja, da se lahko črta zadnji odstavek 
IV. točke osnutka odloka, naj bi se le-ta črtal, v nasprotnem primeru pa naj bi 
ostal v predloženem besedilu. 

S tem se je strinjal tudi predstavnik cestnega sklada SR Slovenije. 
Odbora sta obravnavala tudi mnenje k osnutku odloka, ki ga je dostavil 

odbor za proizvodnjo in promet republiškega zbora. 
V podrobni obravnavi odbora nista imela nobenih pripomb ali dopolnitev. 

Strinjala sta se s predloženimi pripombami odbora za proizvodnjo in promet. 
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Odbora sta se strinjala s celotnim besedilom predloga odloka o moderni- 
zaciji cestnih odsekov Vrhnika—Postojna—Razdrto in Hoče—Leveč in predlagata 
zboru, da ga sprejme v besedilu kakor ga je predložil izvršni svet. 

Za svojega poročevalca sta odbora določila poslanca Karla Forteja. 

St.: 402-134/69 
Ljubljana, 28. 1. 1969 

Odbor za gospodarsko programiranje in finance ter odbor za proizvodnjo, 
promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora sta na skupni seji 21. ja- 
arja 1969 obravnavala osnutek odloka o modernizaciji cestnih odsekov Vrhnika 
—Postojna—Razdrto in Hoče—Leveč, ki ga je predložil Skupščini SR Slovenije 
v obravnavo izvršni svet. 

S tem odlokom se precizira financiranje prvih dveh cestnih odsekov, to je 
od Vrhnike do Razdrtega in od Hoč do Levca, cestne magistrale od avstrijske 
meje pri Šentilju do italijanske meje pri Novi Gorici. 

Odbora se strinjata z bistvenim tehničnim elementom, to je s 4 voznimi 
pasovi za oba cestna odseka, medtem ko se v ostale tehnične cestne elemente 
ne spuščata, ker pač nista ustrezno tehnično strokovno kvalificirana. 

Mednarodna banka, ki je predvidena kot sofinancer modernizacije v ob- 
liki posojila, še ni izrekla končne besede za cestni odsek Hoče—Leveč. Vzrok je 
v tem, ker še niso izdelani glavni projekti, ki so temeljna dokumentacija, na 
podlagi katere mednarodna banka odobri posojilo. V zvezi s tem je bila iz- 
rečena kritika, ki je bila izražena že ob prejšnjih razpravah na odboru v zvezi 
s finančnimi načrti in rebalansi finančnega načrta cestnega sklada, da je bila 
za projektiranje štajerske cestne magistrale porabljena le minimalna vsota, kar 
obenem dokazuje, da praktično tudi ni bilo nič posebnega narejenega. 

Po informacijah morajo biti glavni projekti za odsek Hoče—Leveč izdelani 
najkasneje do avgusta 1969, če hočemo, da bo v financiranju tega odseka so- 
delovala tudi mednarodna banka. Vsekakor pa je s tem zamujeno leto dni, ker 
pride odobritev posojila za štajerski odsek v poštev šele v letu 1970, medtem 
ko se za odsek Vrhnika—Razdrto pričakuje odobritev posojila s strani med- 
narodne banke pomladi leta 1969. 

V podrobni obravnavi odloka predlagata odbora naslednjo spremembo^: 
K IV. točki : zadnji odstavek te točke, ki določa, da se standard in obseg 

del na odseku Hoče—Leveč spremenita, kolikor ne bodo dosežena s prvim od- 
stavkom tega člena predvidena sredstva, naj se v celoti črta. 

Odbora zavračata ta odstavek z utemeljitvijo, da ni primerno že sedaj, še 
preden je posojilo mednarodne banke za odsek Hoče—Leveč odobreno, že vna- 
prej predvidevati spremembo standarda in obsega del. Kajti odločitev o gra- 
ditvi štiripasovne ceste tudi na odseku Hoče—Leveč mora biti trdna. Kolikor pa 
sredstva, predvidena s prvim odstavkom IV. točke za modernizacijo ceste ne 
bodo dosežena, bo treba o novofiastali situaciji itak ponovno razpravljati in 
odločati. 

Odbora predlagata zboru, da ob upoštevanju predlaganih sprememb sprejme 
osnutek odloka in zadolži izvršni svet, da pripravi predlog odloka. 

Za poročevalca na seji zbora sta odbora določila poslanca Petra Skoka. 

St.: 402-134/69 
Ljubljana, dne 21. 1. 1969 
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Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je osnutek odloka 
o modernizaciji cestnih odsekov Vrhnika—Postojna—Razdrto in Hoče1—Leveč ob- 
ravnavala na seji dne 27. januarja 1969. 

K osnutku odloka ni bilo načelnih pripomb. 
V podrobni obravnavi posameznih določb osnutka pa je komisija predla- 

gala naslednje spremembe: 
K IV. točki: 
V zadnjem odstavku naj se besedilo prvega stavka dopolni tako, da se med 

besedi »se« in »spremenita« vstavijo besede »na predlog investitorja«; besedilo 
drugega stavka pa se v celoti črta. 

Ker se z odlokom ureja vprašanje modernizacije posameznih cestnih od- 
sekov, se vsebina odloka lahko spremeni le z ustrezno spremembo1 sprejetega 
odloka — v tem primeru tistih določb, ki zadevajo standard in obseg del na od- 
seku Hoče—Leveč. Takih naknadnih sprememb ne bi mogel investitor sprejeti 
sam in jih predložiti skupščini le v naknadno potrditev. Zato zadnji stavek 
zadnjega odstavka ne ustreza in ga je treba črtati. Pač pa bi bilo potrebno ob 
črtanju tega stavka zaradi jasnosti vnesti v preostali stavek besedilo, da 
ustrezne spremembe predlaga investitor, kar sicer izhaja iz njegovih nalog. 

K VI. točki : 
Besedilo naj se spremeni tako, da se glasi: »Cestnina po prejšnji točki tega 

odloka se uporablja predvsem za odplačevanje posojil.« 
Sprememba je sicer v bistvu redakcijskega značaja, potrebna pa je zaradi 

ustreznejše prilagoditve smislu te določbe in smiselne uskladitve z določbo 
zadnjega odstavka 5. člena osnutka zakona o modernizaciji ceste državna meja 
pri Šentilju—Maribor—Celje—Ljubljana—Postojna—državna meja pri Novi Gorici, 
ki govori o namenih, za katere se uporablja cestnina. 

St: 402-134/69 
Ljubljana, 28. 1. 1969 

OSNUTEK ZAKONA 

o povračilu dela obresti za investicijske kredite združenega železniškega 
transportnega podjetja Ljubljana za modernizacijo železniških prog 

v SR Sloveniji 

1. člen 

Za investicijske kredite, ki so bili najeti ali bodo najeti in uporabljeni 
za modernizacijo železnic, zajeto v »Programu modernizacije železniških prog 
v SR Sloveniji od leta 1964 do leta 1974« na železniških progah Jesenice—Do- 
bo va (republiška meja) in Zidani most—Šentilj (državna meja), povečane za 
interkalarne obresti, ter za investicijske kredite za drugo etapo graditve proge 
Prešnica—Koper zagotavlja Socialistična republika Slovenija združenemu želez- 
niškemu transportnemu podjetju Ljubljana povračilo obresti, prispelih v plačilo 
po 1. januarju 1969, in sicer: 

— v celoti, če obrestna stopnja za najete kredite znaša 4®/o ali manj letno; 
— v višini 4 če je obrestna stopnja za najete kredite višja. 

26 
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2. člen 

Kot investicijski krediti po prejšnjem členu so mišljeni tisti krediti, ki so 
bili ali bodo uporabljeni za elektrifikacijo in rekonstrukcijo prog in postaj, za 
graditev ranžirne postaje Zalog, za signalno-varnostne in telekomunikacijske 
naprave ter za nabavo voznih sredstev, potrebnih na moderniziranih progah, 
pri progi Prešnica—Koper pa za drugo etapo graditve te proge ter za tirne 
naprave .na postaji Divača. 

3. člen 

Potrebna sredstva za povračilo dela obresti po 1. členu tega zakona se 
zagotovijo vsako leto v proračunu Socialistične republike Slovenije. 

4. člen 

Izvajanje tega zakona nadzoruje republiški sekretariat za gospodarstvo, pri 
katerem združeno železniško transportno podjetje Ljubljana položi po en over- 
jen izvod »Programa modernizacije železniških prog v SR Sloveniji od leta 
1964 do leta 1974« in kreditnih pogodb za izvedbo druge etape graditve želez- 
niške proge Prešnica—Koper. 

5. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

ZZTP Ljubljana je leta 1964 pričelo z izvajanjem programa modernizacije 
železnice z namenom, da se odpravi tehnična zaostalost glavnih prog, ki je 
posledica nezadostnega vzdrževanja in obnavljanja železniških naprav ves čas 
po vojni. Uvajanje sodobne železniške tehnike bo obenem omogočilo povečanje 
kvalitete prevozov, večje hitrosti prevozov in znižanje eksploatacijskih stroškov, 
kar je vse potrebno, da se bo železnica lahko prilagodila zahtevam domačega 
in v tranzitu tudi tujega tržišča. 

Program modernizacije -železnic obsega: 
— elektrifikacijo prog Dobova—Jesenice in Zidani most—Šentilj; 
— remont magistralnih prog in njihovo usposobitev za večje osne pritiske 

in hitrosti; 
— modernizacijo signalnih varnostnih in telekomunikacijskih naprav; 
— zgraditev ranžirne postaje v Zalogu; 
— nabave električnih in dizelskih lokomotiv, električnih in dizelskih vlakov 

ter drugih prevoznih sredstev. 
Vrednost celotne investicije znaša okoli 1800 mio din. Od tega je do konca 

leta 1967 bilo izvršeno del in nabavljene opreme za okoli 624 mio din ter 
je že bila predana v obratovanje elektrificirana proga Jesenice—Zidani most. 

Ob sprejemanju programa modernizacije jugoslovanskih železnic od leta 
1964 db leta 1970 (pozneje je bil program skrčen in podaljšan do 1973. leta) 
se je predvidelo, da bo s spremembami v tarifnem sistemu in ob večji udeležbi 
železnice v delitvi neto produkta z družbo doseženo takšno izboljšanje eko- 
nomskega položaja železnic, da bi lastna sredstva tvorila temelj in glavni vir 
za financiranje investicij. Vendar pa so do reforme ostale v veljavi še stare 
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predpisane tarife ter je železnica v teh letih poslovala z izgubo. Ob pripravah 
za reformo se je z namenom, da bi se zboljšali problemi drugih panog gospo- 
darstva, določila nižja raven prevoznih cen na železnici, tako da je bila kalku- 
lirana za železnice nižja akumailativnost kakor za ostalo gospodarstvo1. V toku 
izvajanja reforme pa se zaradi povečanjaj cen reprodukcijskega materiala, 
neustreznega tarifnega sistema ter zaradi zmanjševanja obsega in poslabšane 
strukture prevozov ekonomski položaj železnice ni izboljšal. Nasprotno, po za- 
časni izboljšavi v letu 1966, ko je ZŽTP Ljubljana uspelo prvič izločiti nekaj 
več. sredstev za sklade (v letu 1966 so znašali skladi ZZTP Ljubljana 28,2 mio 
din), se je v naslednjem obdobju njen finančni položaj zopet poslabšal. ZZTP 
Ljubljana je tako< v letu 1967 ter v prvem polletju 1968 (kot edino železniško1 

transportno podjetje v Jugoslaviji) uspelo sicer ustvariti pozitiven gospodarski 
rezultat, toda ob minimalnih skladih. Vendar pa poslabšani gospodarski položaj 
zahteva, da obračunava ZZTP Ljubljana amortizacijo še naprej po minimalnih 
predpisanih stopnjah, poleg tega pa je moralo skrčiti obseg sredstev za investi- 
cijsko vzdrževanje naprav. Tako se ekonomski položaj železnice po reformi 
celo poslabšuje, kar zavira napore železnice za racionalnejše poslovanje in za 
pritegnitev večjih količin blaga in več potnikov na prevoze z železnico*. 

ZŽTP Ljubljana, ki je bilo ob reformi že sredi izvajanja programa moder- 
nizacije, je glede na svojo zmanjšano sposobnost za razširjeno reprodukcijo 
prisiljeno, uporabiti 80'°/o svojih amortizacijskih sredstev za modernizacijo glav- 
nih prog, pa čeprav zaradi tega, zaostajata remont prog in obnavljanje vozil na 
drugih progah omrežja. Poleg tega pa je ZZTP Ljubljana bilo prisiljeno izra- 
biti tudi vse možnosti, ki so mu bile na voljo doma,in v tujini, za najemanje 
investicijskih kreditov v čim večjem obsegu. Pogoji, pod katerimi so krediti 
najeti, pa ne ustrezajo značaju investicij za modernizacijo železnice, ki ima vsa 
obeležja izrazitih dolgoročnih infrastrukturnih vlaganj, ter se zaradi doseda- 
njega dez.investiran.ja na železnici v ničemer ne razlikujejo od vlaganja v iz- 
gradnjo novih komunikacij. 

Zaradi podaljšanja rokov za dokončanje modernizacije že dospevajo odpla- 
čila anuitet za najete kredite, pa čeprav investicije še niso v celoti aktivirane, 
kar še bolj obremenjuje razpoložljiva sredstva za investicije (amortizacija) 
ZZTP Ljubljana. 

Do leta 1968 je bilo vloženih v modernizacijo 623,7 mio din. V letih 1968 
do 1973 pa bo ZZTP za izvršitev zoženega programa modernizacije po sprejetem 
programu vložilo še okoli 1175 mio din, od tega 335,7 mio din lastnih sredstev 
in 838,8 din iž kreditov. 

Odnos med lastnimi in tujimi sredstvi za investicije v modernizacijo, ki je 
bil ob sprejetju programa leta 1963 planiran s 70 % sredstev železnice in 30 °/o 
kreditov, se zaradi spremenjenih pogojev (nove cene in poslabšani ekonomski 
položaj železnice) bistveno menja. Tako se bo> udeležba sredstev železnice v in- 
vesticijah od leta 1968 do 1973 zmanjšala na približno' 30%, delež kreditov pa 
se bo povečal za približno 70 "/o. 

Spremenjeni pogoji financiranja investicij, s katerimi se ob pristopu k 
modernizaciji ni moglo računati, imajo za posledico, da bodo anuitete za vra- 
čanje najetih kreditov obremenjevale ZZTP v takem obsegu, da bo to' preseglo 
njegove finančne možnosti. 

Anuitete za vse najete kredite ZZTP Ljubljana bodo v naslednjih letih 
znašale (v mio din): 

26» 
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Obresti Skupaj 

1-968 30 800 
1969 33 523 
1970 49 663 
1971 71 683 
1972 80 092 
1973 80 900 
1974 78 828 
1975 86 869 
1976 74 570 
1977 76137 
1978 75 058 

12 640 
13 100 
22 987 
36 341 
37 383 
34 167 
29 825 
44 160 

43 440 
46 623 
72 650 

108 024 
117 475 
115 067 
108 653 
131 029 
114 352 
112 023 
106985 

39 782 
35 886 
31 927 

Po letu 1978 se bodo anuitete postopoma zmanjševale, vendar pa bodo 
angažirale še vedno pomembna sredstva podjetja. Ker podjetje zaradi nizkih 
akumulativnosti in zaradi obvez za plačevanje obresti za kredite tudi v bodoče 
ne bo moglo oblikovati večjih sredstev za sklade, bo odplačilo glavnice obre- 
menjevalo izključno amortizacijo, na ta način se zmanjšuje reproduktivna spo- 
sobnost železnice, kar zahteva najemanje večjih investicijskih kreditov za 
modernizacijo ob zmanjšani možnosti za redno vzdrževanje naprav. 

Položaj ZZTP Ljubljana pa bo v naslednjih letih pod močnim vplivom 
naglo rastočih obveznosti za odplačevan je obveznosti za najete kredite, ki 
obremenjujejo dohodek podjetja. Do leta 1975, ko bo dosežena kumulacija, 
naraščajo obveze za obresti s takšno dinamiko in dosegajo tak obseg, da se 
podjetje, ki že sedaj posluje na meji rentabilnosti, pri najbolj skromnem po- 
slovanju ne more izogniti izgubam z vsemi posledicami, ki bodo iz tega nastale 
za kolektiv in družbo. 

Na dlani je, da se železnice ne morejo odpovedati pričeti modernizaciji, ker 
se zastarele in dotrajane ne morejo prilagoditi potrebam sodobnega gospodar- 
stva ter bi s časom v celoti padle v breme družbe. 

Utesnjene materialne sposobnosti železnice že danes predstavljajo resno 
oviro za njeno intenzivnejšo borbo za pritegnitev večjih količin blaga na želez- 
nico, hkrati pa zavirajo hitrejše uvajanje racionalnejšega gospodarjenja na 
železnici. 

Stanje na železnici tako glede specifičnosti njenega poslovanja kakor glede 
na posebne pogoje, pod katerimi se izvršuje modernizacija, predstavlja v našem 
gospodarstvu poseben primer, ki zahteva, da se v okviru našega gospodarskega 
sistema z izjemnimi ukrepi omogoči železnici prebroditi nastale težkoče. Ker 
gre za eno izmed temeljnih panog gospodarstva, od katere sta odvisna gospo- 
darski in družbeni razvoj celotne republike, je republika obvezana, da najde 
izjemne rešitve, s katerimi bi prevzela nase del bremen, ki prekomerno obre^ 
menjujejo železnico. 

S predloženim zakonom se zato predlaga, da bi republika s svojimi prora- 
čunskimi sredstvi prevzela odplačilo dela obresti za investicijske kredite, ki jih 
je najelo ZZTP za izvedbo programa modernizacije. Razdelitev obveznosti med 
republiko in ZZTP Ljubljana je na temelju sprejete obveze, da prevzame repu- 
blika odplačilo prvih 4°/o obresti za vse investicijske kredite za modernizacijo 
železnice, razvidno iz priloge 1. Prevzete obveze republike, ki imajo dolgoročni 
značaj, se bodo od začetih 6 419 000 din v letu 1968 postopno povečevale do 
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največ 26 603 000 din v letu 1975. Nato pa se obseg letnih regresov za obresti, 
ki jih republiški proračun nadoknađuje železnici, postopoma zmanjšuje, tako 
da leta 1990 doseže zopet začetno vsoto. 

Kljub takšni pomoči republike pa pomeni ostanek obresti in odplačilo 
glavnic za investicijske kredite za modernizacijo železnic, ki jih bo odplačevalo 
ZZTP Ljubljana, še vedno izredno, težko breme za železnico. Višina teh obre- 
menitev je razvidna iz priloge 2. To pomeni, da. bo amortizacija združenega 
podjetja obremenjena še dolgo vrsto let z več kot 50'°/o, kar. bo še vnaprej ote- 
ževalo železnici potrebno vzdrževanje naprav na višini, ki bo dosežena z mo- 
dernizacijo. 

Poleg navedenega pa prevzema s predloženim zakonom Socialistična repu- 
blika Slovenija tudi odplačilo enakega dela obresti za II., etapo izgradnje želez- 
niške proge Prešnica—Koper s potrebnimi deli na progi od Prešnice do Divače 
in z ustrezno ureditvijo postaje Divača. Ta proga je zgrajena šele v obsegu 1. 
etape, ki omogoča prevoz tovorov do 1 200 000 ton letno. Že sedanji promet 
v Luki Koper pa, posebno po otvoritvi petrolejske luke, kaže, da bo že v letu 
1969 količina prevoznega blaga narasla nad sedanje zmogljivosti te proge. Za- 
radi tega je potreba po dokončanju II. etape že nastopila; pri tem je glede na 
pomembnost te proge potrebno železnici omogočiti enake kreditne pogoje, kot 
so ti ustvarjeni s predloženim zakonom za investicije, pri modernizaciji glavnih 
železniških prog. Višina potrebnih kreditov za izgradnjo II. etape proge Koper— 
Prešnica s potrebnimi ureditvami na postaji Divača in z elektrifikacijo od 
Prešnice do Divače dosega 54 mio dinarjev. 

Predloženi zakon naj bi bil sprejet po skrajšanem postopku. 
- Tak predlog za skrajšani postopek izhaja iz ugotovitve, da je bila I. faza 

že opravljena z razpravo o resoluciji o osnovah ekonomske politike v letu 1969 
v zvezi z izvajanjem načel družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 
1966—1970, ki ugotavlja potrebo po uporabi dela rep. proračunskih sredstev za 
intervencije v gospodarstvu, zlasti na področju kmetijstva in železnic. 

Skrajšani postopek bi bil koristen tudi zato, da bi se določila zakona čim- 
prej uporabljala, ker se nanašajo na leto 1969 in so ustrezna sredstva zago- 
tovljena. 

POROČILA 

Odbor za družbeni plan in finance ter odbor za proračun republiškega 
zbora sta na seji dne 27. januarja 1969 obravnavala osnutek zakona o povračilu 
dela obresti za investicijske kredite združenega železniškega transportnega 
podjetja Ljubljana za modernizacijo železniških prog v SR Sloveniji, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet s predlogom, da se obravnava po 
skrajšanem postopku kot zakonski osnutek in mnenje odbora za proizvodnjo 
in promet republiškega zbora k, temu osnutku zakona. 

V načelni obravnavi so poslanci ugotovili, da stanje na železnici tako glede 
specifičnosti njenega poslovanja kakor tudi glede na posebne pogoje, pod kate- 
rimi, se izvršuje modernizacija, zahteva, da se z izjemnimi ukrepi omogoči 
železnici prebroditi nastale težave. Zato se predlaga, da bi republika s svojimi 
proračunskimi sredstvi prevzela odplačilo' dela obresti za investicijske kredite, 
ki jih je najelo ZZTP za izvedbo programa modernizacije. Pomoč republike 
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temelji na odplačilu prvih 4 °/o za vse investicijske kredite za modernizacijo 
železnic in tudi na odplačilu enakega dela obresti za II. etapo izgradnje želez- 
niške proge Koper—Prešnica. 

Po mnenju poslancev je treba, glede na pomembnost te proge, omogočiti 
železnici pri dokončanju II. etape enake kreditne pogoje, kot se predlagajo z 
osnutkom za investicije pri modernizaciji glavnih železniških prog. 

Odbora sta obenem obravnavala tudi osnutke pogodb, ki jih bo sklenila 
Socialistična republika Slovenija s skupščino Murska Sobota za sodelovanje pri 
pokrivanju izgube opravljanja prevoza potnikov in blaga na manipulacijskem 
tiru Murska Sobota—Hodoš in s skupščinami občin Grosuplje, Kočevje, Ljub- 
ljana-Vič in Ribnico za sodelovanje pri pokrivanju izgube pri opravljanju pre- 
voza blaga na manipulacijskem tiru Grosuplje-^Kočevje. Poslanci so ugotovili, 
da je izvršni svet sicer dal. soglasje za ustavitev javnega prometa na teh dveh 
progah, vendar je menil, da je tudi po ukinitvi statusa javne proge še vedno 
potrebno, da se po njih odvija železniški promet. Zato naj bi republika sode- 
lovala s pokrivanjem izgube, ki jo tak dostavni promet izkazuje s 50 °/o višine 
izgube iz leta 1968. 

V republiškem proračunu za leto 1969 so zagotovljena sredstva tako za 
povračilo del'a obresti za investicijske kredite ZZTP, kakor tudi za sodelovanje 
pri kritju izgube na progah Murska Sobota—Hodoš in Grosuplje—Kočevje. 

V načelni obravnavi sta odbora osnutek zakona in pogodb sprejela, v po- 
drobni obravnavi pa nista dala nobenih spremin je valnih ali dopolnilnih pred- 
logov. 

Odbora sta menila, da je zakon potreben in da so načela, vsebovana v 
osnutku zakona; utemeljena. Zato odbora predlagata republiškemu zboru, da 
osnutek zakona sprejme po skrajšanem postopku. 

Za svojega poročevalca sta odbora določila poslanca Ivana Krefta. 

St.: 402-136/69 
Ljubljana, 27. "l. 1969 

Odbor za gospodarsko programiranje in finance ter odbor za proizvodnjo, 
promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora sta na skupni seji dne 
21. januarja 1969 obravnavala osnutek zakona o povračilu dela obresti na inve- 
sticijske kredite združenega železniškega transportnega, podjetja Ljubljana za 
modernizacijo železniških prog v SR Sloveniji, ki ga je predložil Skupščini SR 
Slovenije izvršni svet s predlogom, da ga obravnava po skrajšanem postopku 
kot zakonski osnutek. 

Združeno železniško* transportno podjetje Ljubljana je začelo pred štirimi 
leti modernizirati železnice, za kar pa so zaradi velike izrabljenosti in zasta- 
relosti potrebna velika sredstva. Prvotni program modernizacije je predvidel 
izvršitev modernizacije v letih 1964—1970, medtem pa je bil termin že podaljšan 
do leta 1973 ob celo skrčenem programu modernizacije. 

Gospodarska, reforma je povzročila zmanjšanje sposobnosti financiranja 
modernizacije železnic iz lastnih virov. Da bo vsaj minimalni plan moderniza- 
cije lahko v doglednem času realiziran, je bilo in bo še treba v večji meri 
najemati domače in tuje kredite. 
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Ob sprejetju programa modernizacije je bilo predvideno, da bo železnica 
sama iz lastnih virov prispevala 70% potrebnih sredstev in da bo le 30% 
kreditov. Nove cene in poslabšani ekonomski položaj železnic pa sta zmanjšala 
lastno udeležbo na okoli 30%, zato pa je potrebno seveda ustrezno več kreditov. 

Glede na mesto in položaj železnic se postavlja kot nujno, da se z izjemnimi 
ukrepi skuša pomagati železnici, da prebrodi težave, v katerih je že sedaj, 
predvsem pa v naslednjih letih. Anuitete obveznosti na podlagi obstoječih po- 
gojev bodo namreč močno porasle in ob nespremenjenih pogojih bi se situacija 
v železnici tako zaostrila, da bi lahko predstavljala ne samo gospodarski, ampak 
tudi politični problem. 

S predlaganim osnutkom zakona se zato predlaga, da bi republika prevzela 
odplačilo dela obresti investicijskih kreditov za modernizacijo železnic. Tako bi 
republika iz proračunskih sredstev plačala obresti do vključno višine 4% v 
celoti, sicer pa 4%. Razlika do višine obrestne mere pa bi še naprej plačevalo 
železniško transportno podjetje. 

Tudi z uveljavitvijo predlaganih olajšav bo železnica še vedno v težkem 
položaju in bo železnica vrsto let morala tudi pri uveljavljenih olajšavah še 
vedno angažirati nad 50 ""/o. amortizacije za Odplačevanje investicijskih kre- 
ditov. 

Na podlagi tega zakona naj bi železnica uživala enake olajšave tudi pri 
kreditih v zvezi z graditvijo II. etape železniške proge Koper—Prešnica. Gradnja 
II. etape bo potrebna zaradi naraščajočega prometa v Luki Koper, kjer je po- 
membna tudi ekspeditivnost prevoza. Zato pa mora biti železniška proga seveda 
ustrezno dimenzionirana, tehnično opremljena, sam transport pa tudi ustrezno 
organiziran. 

Odbora predlagata zboru, in to po skrajšanem postopku kot predlaga 
izvršni svet, da sprejme osnutek zakona ter da s sklepom naroči izvršnemu 
svetu, da pripravi predlog zakona. 

jKot poročevalca na seji zbora sta odbora določila poslanca Egona Prinčiča. 

St: 402-136/69 
Ljubljana, 27. 1. 1969 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je obravnavala 
osnutek zakona o povračilu dela obresti za investicijske kredite združenega želez- 
niškega transportnega podjetja Ljubljana za modernizacijo železniških prog v 
SR Sloveniji na svoji 143. seji dne 27. janarja 1969. 

Komisija k osnutku zakona ni imela načelnih pripomb. 
V podrobni obravnavi so bile k posameznim členom dane naslednje pri- 

pombe oziroma naslednji predlogi: 
K 1. členu: 
Začetek stavka naj se spremeni tako>, da se bo glasil: 
»•Za investicijske kredite, ki so bili ali bodo v skladu s »Programom moder- 

nizacije železniških prog v SR Sloveniji od leta 1964 do leta 1974« najeti in 
uporabljeni za modernizacijo železniških prog Jesenice—Dobova (republiška 
meja) in Zidani most—Šentilj (državna meja), povečane za interkalarne obre- 
sti, ter za .. .«> 
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Sprememba je potrebna zaradi boljše razumljivosti besedila. 
K 5. členu: 
Ker v obrazložitvi osnutka zakona niso navedeni morebitni posebno ute- 

meljeni razlogi, ki jih 216. člen ustave zahteve za skrajšanje normalnega osem- 
dnevnega roka za uveljavitev zakona, je treba v 5. členu določiti, da začne 
zakon veljati osmi dan po objavi. 

St: 402-136/69 
Ljubljana, 27. 1. 1969 

POROČILO 

o obravnavi splošne problematike železniškega in cestnega prometa 

Odbor za proizvodnjo in promet republiškega zbora 
je na seji dne 22. januarja 1969 obravnavajoč vprašanja povezana z moderni- 
zacijo ceste Šentilj—Nova Gorica in z modernizacijo železnic obravnaval tudi 
splošna vprašanja nadaljnjega razvoja prometa kot celote s posebnim poudar- 
kom na problematiko nadaljnjega razvoja železniškega in cestnega prometa v 
SR Sloveniji. Osnova za razpravo so bila tale gradiva: 

— problemi železniškega in cestnega prometa v SR Sloveniji, ki ga je pred- 
ložila gospodarska zbornica SR Slovenije; 

(— analiza pogojev gospodarjenja v železniškem in cestnem prometu, ki ga 
je predložila zvezna gospodarska zbornica; 

— pismo gospodarske zbornice SR Slovenije zvezni gospodarski zbornici 
o problemih v prometu; 

— študija o virih financiranja cest, ki jo je predložil biro za operacijske in 
tržne raziskave; 

— stališča in predlogi sveta za promet in zveze gospodarske zbornice SR 
Slovenije; 

— stališča in predlogi upravnega odbora gospodarske zbornice SR Slovenije 
glede študije o virih financiranja cest; 

< — stališča in sklepi upravnega odbora Turistične zveze Slovenije po vpra- 
šanjih turistične problematike cest v SR Sloveniji; 

— glavni problemi cestne mreže Slovenije — gradivo je predložil'zavod za 
raziskavo materiala in konstrukcij; 

— rezultati in ekonomski položaj železniških transportnih podjetij v reali- 
zaciji srednjeročnega načrta in gospodarske reforme — gradivo je predložila 
skupnost jugoslovanskih železnic; 

— poročilo o modernizaciji železnice na območju združenega železniškega 
transportnega podjetja Ljubljana — študija sklada Borisa Kraigherja za finan- 
ciranje znanstvenih raziskav v prometu. 

Izhajajoč iz ugotovitev, da se gospodarstvo vse bolj prizadeva za smotr- 
nejšo organizacijo in racionalizacijo proizvodnje, je odbor v celoti podprl 
mnenje, da v okviru te problematike zavzema posebno mesto vprašanje racio- 
nalnega izkoriščanja sredstev, vloženih v prometno dejavnost, pri čemer opti- 
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malna izkoriščenost zmogljivosti, urejenost in učinkovitost prometa sodi med 
temeljne pogoje uspešnega gospodarjenja nasploh. 

Za prometno dejavnost je značilno>, da nastajajo, velike spremembe deloma 
zaradi sprememb transportnih in blagovnih tokov, predvsem pri prevozu su- 
rovin v zvezi s preusmeritvijo proizvodnje in uporabo energetskih virov, kakor 
tudi zaradi uvajanja novih transportnih sredstev, z višjim tehničnim nivojem 
in specializacijo za posamezne vrste prevoza. Taka razvojna dinamika, po mne- 
nju odbora, nujno terja kompleksno proučitev transportnega sistema, tako glede 
tehničnega razvoja posameznih prometnih panog, prometnih poti in prevoznih 
sredstev, kakor glede udeležbe v potniškem prometu oziroma strukturi prepe- 
ljanega blaga. 

Glede na različne prometne panoge se mora družbena skupnost prizade- 
vati, da se posamezna panoga razvija za tista območja transporta in področja 
dela, ki njenim tehničnim in eksploatacijskim značilnostim najbolje ustreza. 
To stališče je zlasti potrdila razprava okoli izgradnje novih infrastrukturnih 
objektov, ki nujno zahtevajo določene družbene ukrepe, ki naj zagotove ustrez- 
no dinamiko in preprečijo stihijski razvoj ter neracionalno vlaganje družbenih 
sredstev. 

Problemi, ki jih že vrsto let srečujemo v prometu, so v veliki meri posle- 
dica dejstva, da tako za federacijo kot za našo republiko nimamo dolgoročnega 
razvojnega programa, ki bi kompleksno zajel vse panoge prometa in skušal 
urediti njihove medsebojne Odnose, ki so posledica tako ekonomskih kot druž- 
benih činiteljev. Razprava V odboru je nakazala, da bi glede na razsežnost SR 
Slovenije in pretežno tranzitni in lokalni promet bilo mogoče s sodobno oprem- 
ljenimi in smotrno razporejenimi stičnimi centri vzpostaviti med posameznimi 
panogami prometa tesno kooperacijo. S temi centri bi bilo mogoče doseči po- 
trebno povezanost in skladnost transportne dejavnosti, ki bi zagotovila opti- 
malne storitve po stroških, kakovosti, varnosti in učinkovitosti prevoza, glav- 
nim nosilcem prevoza pa usposobljenost za opravljanje nalog z lastnimi močmi 
in dolgoročnejšo perspektivo. 

Razprava o splošni problematiki železniškega in cestnega prometa je zlasti 
pokazala, da ob tako pomembnih odločitvah kot šo vprašanja izgradnje hitre 
ceste, modernizacije cestnih odsekov, modernizacije železnic, presoje rentabil- 
nosti posameznih železniških prog, razpravljamo in odločamo parcialno brez 
izoblikovane politike za daljše časovno obdobje. 

Glede na to, da nimamo ustreznih analiz tržišča, da so premalo proučeni 
sedanji in bodoči blagovni in prometni tokovi, da konkurenca med panogami 
prometa ustvarja konfliktne situacije tako med panogami kot znotraj posa- 
mezne panoge, odbor meni, da sodijo ta in podobna vprašanja med najbolj 
sporna vprašanja naše prometne politike in nadaljnjega razvoja na tem pod- 
ročju. Razprava je zlasti podčrtala, da je pomanjkanje objektivnih analiz in 
medsebojno pretiravanje v ocenah in možnostih razvoja posameznih panog 
resna ovira za realno presojo in zavzemanje stališč do konkretnih ukrepov in 
vprašanj tekoče politike. 

Odbor je zaključil razpravo s tem, da predlaga republiškemu zboru Skup- 
ščine SR Slovenije da: 

— ob razpravi zakonskih osnutkov glede modernizacije železnic in cest 
ugotovi ali je v sedanji fazi potreben poseben skupščinski akt, ki bi ga pripra- 
vila posebna skupna komisija republiškega in gospodarskega zbora in ki bi 
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reševal trenutno najbolj pereče probleme, obenem pa zavzel stališče do nadalj- 
nje razprave na tem področju. 

— naloži izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da pripravi dolgoročni 
program razvoja prometa v SR Sloveniji, ki bi ga Skupščina SR Slovenije ob- 
ravnavala v okviru razprav o načrtu dolgoročnega ekonomsko-političnega raz- 
voja SR Slovenije. 

St.: 34-52/69 
Ljubljana, 28. 1. 1969 

OSNUTEK ZAKONA 

o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu 
v letih 1971 do 1976 

il. člen 

Sredstva SR Slovenije za investicije v gospodarstvu, ki pritekajo na po- 
seben račun SR Slovenije pri kreditni banki in hranilnici Ljubljana, se bodo 
v letih 1971 do vštetega leta ,1976 uporabila za to, da kreditna banka in hra- 
nilnica Ljubljana spremeni pogoje že odobrenih kreditov za graditev železniške 
proge Prešnica—Koper tako, da se rok vračila kreditov podaljša tia 60 let in da 
se obrestna mera zniža na 1 % letno. 

2. člen. 

Za namen iz prejšnjega člena se iz sredstev SR Slovenije za investicije v 
gospodarstvu izplača kreditni banki in hranilnici Ljubljana v času od 1971. 
do vštetega 1976. leta znesek 161 941 000 dinarjev, povečan za interkalarne 
obresti do 31. decembra 1970, v dvajsetih četrtletnih anuitetah, kreditna banka 
in hranilnica Ljubljana pa bo ta skupni znesek vračala 60 let z 1-odstotno letno 
obrestno mero na račun sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu 
v 120 polletnih anuitetah, od katerih dospe prva anuiteta v plačilo 1. maja 1971. 

3. člen 

Republiški sekretar za finance sklene s kreditno banko in hranilnico Ljub- 
ljana pogodbo za izvedbo tega zakona ter nadzoruje izvajanje tega zakona in 
pogodbe. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS.« 

OBRAZLOŽITEV 

V sedanji fazi dokončana železniška proga Koper—Prešnica je bila kredi- 
tirana iz najrazličnejših virov, kot sledi: 
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— bančna sredstva KBHL 25 let 6,5%  111 925 tisoč din 
— republiška usmerjena 

sredstva 20 let 3 *Vo • • . . 6 900 tisoč din 
— republiška usmerjena 

sredstva 30 let 4,5 °/o  2 500 tisoč din 
— 3 »/o obvezno posojilo 

gospodarskih organizacij 8 let 4 '°/o  7 616 tisoč din 
— repub. skupne rezerve 

gospodarskih organizacij 30 let 4,5 ^/o  30 000 tisoč din 
— odpravljeni DIS Koper 30 let 3 Vo  1 000 tisoč din 
— odpravljeni DIS Koper 30 let 3,5 °/o  2 000 tisoč din 

Skupaj: 161 941 tisoč din 

Nosilec vseh navedenih kreditov je Luka Koper, vendar pa je bilo že od 
samega začetka predvideno, da se najkasneje po končani investiciji objekt pre- 
nese na Združeno železniško transportno podjetje Ljubljana, kar ustreza tudi 
značaju eksploatacije železniške proge. 

Vrednost objekta je v času gradnje močno porastla, to je, od prvotno pred- 
videnih 39 na 162 milijonov dinarjev, pri čemer pa so potrebna še dodatna 
sredstva za dokončanje proge v znesku 54 milijonov din (kabliranje proge, 
elektrifikacija, preureditev tirov, ureditev izogibališča in nabava lokomotiv). 

Kreditni pogoji, navedeni v zgornjem pregledu, so usklajeni s konkretnimi 
možnostmi kreditorjev, pri čemer lahko ugotovimo, da so najpomembnejši viri 
sredstev, to je bančna sredstva, odobrena na roke in po obrestni meri, ki so 
ugodnejši od običajnih pogojev banke in ugodnejši tudi od pogojev, pod kate- 
rimi je banka zbrala sredstva za kreditiranje tega objekta. 

Združeno železniško transportno podjetje je na podlagi svojih analiz ugo- 
tovilo, da je pripravljeno prevzeti ta objekt le v primeru, če se mu zagotovijo 
kreditni pogoji, ki bi ustrezali stvarnim možnostim glede na rentabilitetni iz- 
račun in predvideni obseg prometa na tem objektu. Kot edino sprejemljive 
kreditne pogoje postavlja združeno železniško transportno podjetje zahtevo po 
odplačilni dobi 60 let in obrestni meri 1,0/o. 

Izhajajoč iz zgoraj navedenega in iz dejstva, da banka ne razpolaga s sred- 
stvi, ki bi dopuščala take odplačilne pogoje, je v sporazumu z merodajnimi 
faktorji v republiki in banki prišlo do predloga, po katerem naj bi se za ta 
objekt dosegel aranžma v smislu predlaganega zakonskega osnutka. 

Z zakonskim osnutkom predlagana konstrukcija predvideva pokritje vseh 
kreditov za to progo z usmeritvijo sredstev SR Slovenije za investicije v gospo- 
darstvu v letih 1971 do vključno 1976 prek kreditne banke in hranilnice Ljub- 
ljana. S tem ukrepom odpravi republika kreditni odnos po pogojih sedanjih 
pogodb, istočasno pa zagotovi ZŽTP Ljubljana in Luki Koper kredite s 60-letno 
dobo odplačevanja, 1 °/o obrestno letno mero in začetek odplačevanja od leta 
1971. 

Republika bo1 morala s pogodbo* ki jo sklene republiški sekretar za finance 
s kreditno banko in hranilnico Ljubljana, zagotoviti: 

— obveznost banke, da bo ta usmerjena sredstva uporabila za odplačilo 
prejetih kreditov za železniško progo Prešnica—Koper; 

— obveznost banke, da bo odobrila Z2TP Ljubljana in Luki Koper nove 
kreditne pogoje za najeti dolg v višini 161 941 000 din (vključno z interkalar- 
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nimi obrestmi do 31. 12. 1970 199 950 000 din), tj. z rokom odplačila 60 let in 
z 1 «/o obrestno mero; 

— da bo banika uporabljala 25 let ta usmerjena sredstva za kreditiranje 
gospodarskih investicij v skladu z inteneijami tekočih gospodarskih planov. 

Kvalifikacija sredstev je razvidna iz priložene tabele. 
Ta zakon naj bi bil sprejet po skrajšanem postopku. Tak predlog izhaja iz 

ugotovitve, da je nujno čim prej urediti definitivni status proge Koper—Preš- 
nica, s čimer bi proga prišla v normalne pogoje gospodarjenja. Odlašanje 
ureditve tega vprašanja povzroča improvizirano poslovanje in premajhno dol- 
goročno skrb za investirane naprave, prav tako pa ima za posledico nemogoče 
finančno poslovanje tako pri ZZTP kot pri Luki Koper in tudi pri drugih 
poslovnih, partnerjih. 

POROČILA 

Odbor za družbeni plan in finance ter odbor za proračun republiškega 
zbora sta na seji dne 27. januarja 1969 obravnavala osnutek zakona o usmeritvi 
sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1971 do 1976, ki ga 
je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet s predlogom, da se obravnava 
po skrajšanem postopku kot zakonski osnutek in mnenje odbora za proizvodnjo 
in promet republiškega zbora k osnutku zakona. 

V načelni obravnavi osnutka zakona so poslanci ugotovili, da se z njim 
izoblikuje način materialne intervencije družbe za ureditev statusa proge Ko- 
per— Prešnica. 

g zakonskim osnutkom se predvideva konstrukcija pokritja vseh kreditov 
za to progo z usmeritvijo sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v 
letih 1971 do. vključno 1976 prek kreditne banke in hranilnice Ljubljana. S 
tem ukrepom odpravlja republika kreditne odnose po dosedanjih pogodbah, 
istočasno pa zagotovi ZZTP Ljubljana in Luki Koper kredite s 60-letno dobo 
odplačevanja, 1% obrestno mero in začetkom odplačevanja od leta 1971 dalje. 

Odbora sta obravnavala tudi osnutek pogodbe med Socialistično republiko 
Slovenijo in kreditno banko in hranilnico Ljubljana. K pogodbi, ki zavezuje 
banko, da bo vsakokratni saldo sproščenih sredstev uporabljenih za financira- 
nje izgradnje proge Koper—Prešnica, do leta 1995 ponovno nalagala v investicije, 
ki so v skladu s sprejetim planom gospodarskega razvoja SR Slovenije, niso 
dali poslanci nobenih pripomb. 

Odbora sta osnutek zakona v načelu sprejela, v podrobni obravnavi pa 
sta dala spreminjevalni predlog 

k 2. členu: v peti vrsti se beseda »... anuitetah ...« nadomesti z be- 
sedo »... tranšah ...« 

'Sprememba je redakcijskega značaja. 
Predstavnik izvršnega sveta se je strinjal s spreminjevalnim predlogom. 
Odbora sta menila, da je zakon potreben in da so načela, vsebovana v 

osnutku zakona, utemeljena. Zato odbora predlagata republiškemu zboru, da 
osnutek zakona sprejme po skrajšanem postopku skupaj s predloženo spre- 
membo. 

Za svojega poročevalca sta odbora določila poslanca Ivana Krefta. 

St.: 402-137/69 
Ljubljana, 27. januarja 1969 
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Odbor za gospodarsko programiranje in finance ter odbor za proizvodnjo, 
promet in poslovno sodelovanje — poročilo z dne 21. 1. 1969, št. 402-137/69. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je obravnavala 
osnutek zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu 
v letih 1971 do 1976 na svoji 143. seji dne 27. januarja 1969. 

Komisija k predlogu zakona ni imela načelnih pripomb. 
V podrobni obravnavi so bile k posameznim členom dane naslednje pri- 

pombe oziroma naslednji predlogi: 
K 3. čl en u : 
Beseda »nadzoruje« naj se nadomesti z besedami »neposredno skrbi za«, ki 

na tem mestu bolj ustrezajo. 
K 4. členu: 
V obrazložitvi zakona niso navedeni morebitni posebno utemeljeni razlogi, 

brez katerih po 216. členu ustave SR Slovenije ni dovoljeno določiti, da zakon 
začne veljati v roku, krajšem kot osem dni po objavi. Glede na to, da se bo 
zakon začel izvrševati pravzaprav šele leta 1971, tudi dejansko ni potrebe po 
izjemno nagli uveljavitvi zakona in naj se v 4. členu določi za uveljavitev 
običajni osemdnevni rok. 

St: 402-137/69 
Ljubljana, 27. 1. 1969 

PREDLOG ZAKONA 

o volitvah poslancev Skupščine Socialistične republike Slovenije 

I. poglavje 

TEMELJNE DOLOČBE 

1. Volitve 

1. člen 

Določbe ustave Socialistične republike Slovenije o volitvah in odpoklicu 
republiških poslancev se uresničujejo na način in po postopku, ki je predpisan 
s tem zakonom. 

2. člen 

V republiški zbor Skupščine SR Slovenije se voli 90 poslancev, v gospo- 
darski zbor, prosvetno-kulturni zbor in socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR 
Slovenije pa po 60 poslancev. 

— Vsake štiri leta se volijo vsi člani vsakega zbora Skupščine SR Slovenije. 
— Nihče ne more biti" več kot dvakrat- zaporedoma poslanec Skupščine SR 

Slovenije. 
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Na nadomestnih volitvah se voli poslanec-za dobo, v kateri bi iztekel man- 
dat poslanca, na čigar poslansko mesto je izvoljen, in je po izteku tega mandata 
lahko še dvakrat zaporedoma izvoljen za poslanca Skupščine SR Slovenije. 

3. člen 

Poslance republiškega zbora Skupščine SR Slovenije volijo volivci nepo- 
sredno na temelju splošne, enake in neposredne volilne pravice. 

4. člen 

Pravico voliti in biti voljen v republiški zbor Skupščine SR Slovenije ima 
vsak občan; ki ima splošno volilno pravico. 

5. člen 

Poslance gospodarskega zbora, prosvetno-kulturnega zbora in socialno- 
zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbori 
delovnih skupnosti) voli volilno telo, ki ga sestavljajo člani občinske skupščine 
in delegati delovnih skupnosti delovnih organizacij in drugih oblik združenega 
dela ter delegati drugih skupnosti z območja občine, ki jih določa ta zakon. 

6. člen 

Za poslanca gospodarskega zbora je lahko izvoljen: 
1. delovni človek v delovni organizaciji ali v drugi delovni skupnosti in 

član organa upravljanja v delovni organizaciji ali v delovni skupnosti na pod- 
ročju proizvodnje, prometa in zvez, trgovine, gostinstva, obrti, komunalnih 
dejavnosti, bančništva, založniških, časopisnih in drugih gospodarskih dejav- 
nosti, kakor tudi delovni človek, ki je zaposlen v delovni organizaciji, ki se 
ukvarja z znanstvenim raziskovanjem na področju gospodarstva ter član orga- 
nov upravljanja take organizacije; 

2. član organa upravljanja združenja delovnih in drugih organizacij na 
področju gospodarstva; 

3. kmet, ki je član kmetijske zadruge ali druge delovne organizacije in člani 
njegovega gospodinjstva, ki se aktivno bavijo s kmetijstvom, ter kmet, ki je v 
stalnem kooperantskem razmerju z zadrugo ali z drugo delovno organizacijo in 
ima po statutu zadruge oziroma druge delovne organizacije določene pravice 
glede volitev organov upravljanja te zadruge oziroma druge delovne organi- 
zacije; 

4. obrtnik, ki je član zbornice; 
5. kmetijski, obrtniški in drugi delavci, ki delajo izven delovne orga- 

nizacije; 
/ 6. funkcionar sindikata, v katerega so včlanjeni delovni ljudje na pod- 

ročju gospodarstva. 
7. člen . 

Za poslanca prosvetno-kulturnega zbora je lahko izvoljen: 
1. delovni človek v delovni organizacij ali v drugi delovni skupnosti in član 

organa upravljanja ali založniškega sveta v delovni organizaciji ali v delovni 
skupnosti na področju prosvete, znanosti, umetnosti in na drugih področjih 
kulture in telesne kulture, razen v časopisnih in založniških podjetjih; 
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2. član založniškega sveta ali ustreznega drugega organa upravljanja de- 
lovne organizacije izven področij iz prejšnje točke; 

3. samostojni znanstvenik, umetnik in drug kulturni delavec;. 
4. redni študent visokošolskega zavoda in redni učenec srednje šole, ki ima 

to svojstvo po statutu šole; 
5. član organa upravljanja združenja delovnih organizacij na področjih 

iz 1. točke tega člena; 
6. član organa upravljanja izobraževalnih skupnosti; 
7. funkcionar sindikata, v katerega so včlanjeni delovni ljudje na področjih 

iz 1. točke tega člena. 
8. člen 

Za poslanca socialnp-zdravstvenega zbora je lahko izvoljen: 
1. delovni človek v delovni organizaciji ali v drugi delovni skupnosti in član 

organa upravljanja v delovni organizaciji ali delovni skupnosti na področju 
zdravstva in socialnih služb, kakor tudi delovni človek v delovni organizaciji, 
ki se ukvarja z znanstvenim raziskovanjem na področju zdravstva in socialnih 
služb, ter član organa upravljanja take organizacije; 

2. član organa upravljanja združenja delovnih organizacij na področju 
zdravstva in socialnih služb; 

3. član skupščine skupnosti socialnega zavarovanja; 
4. član organa upravljanja skupnosti otroškega varstva; 
5. funkcionar sindikata, v katerega so včlanjeni delovni ljudje na področju 

zdravstva in socialnih služb. 
9. člen 

Občan, ki izpolnjuje pogoje iz 6., 7. in 8. člena tega zakona, je lahko izvo- 
ljen za poslanca ustreznega zbora delovnih skupnosti Skupščine SR Slovenije, 
če ima splošno volilno pravico. 

10. člen 

Socialistična zveza delovnih ljudi Slovenije (v nadaljnjem besedilu: So- 
cialistična zveza) je temeljni nosilec in organizator družbeno-politične aktivnosti 
pri volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije in pri predlaganju in določanju 
kandidatov za republiške poslance. Z uresničevanjem te naloge v volilnem 
postopku Socialistična zveza zagotavlja aktivno udeležbo občanov pri kandidi- 
ranju in volitvah republiških poslancev ter svobodno izvrševanje njihovih 
volilnih pravic. 

V sodelovanju z drugimi družbeno-političnimi in drugimi organizacijami 
organizira Socialistična zveza takšne oblike družbeno-politične aktivnosti, ki 
omogočajo občanom in delovnim ljudem najširšo pobudo in neposredno ude- 
ležbo pri predlaganju kandidatov in pri obravnavanju predlogov za določitev 
kandidatov za republiške poslance; seznanja volivce s predlogi za kandidate ter 
s svojo politično dejavnostjo zagotavlja najširši družbeni dogovor o merilih 
za kandidiranje ter o predlaganju in določanju kandidatov. 

11. člen 

Volitve poslancev Skupščine SR Slovenije razpiše predsednik skupščine. 
Volitve za poslanska mesta poslancev skupščine, ki. jim poteče mandat, 

morajo biti opravljene najpozneje 15 dni pred potekom mandata. 
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V primeru razpusta posameznega zbora Skupščine SR Slovenije morajo 
biti volitve razpisane najpozneje 15 dni po razpustu. 

' Od dneva razpisa volitev do dneva volitev ne sme poteči manj kot en 
mesec in ne več kot dva meseca. 

12. člen 

Imenovani funkcionar in delavec v državnem organu ter sodnik ne more 
biti hkrati poslanec republiškega zbora. , 

Imenovani funkcionar oziroma delavec v republiškem organu, sodnik ustav- 
nega sodišča SRS ali drugega republiškega sodišča ne more biti hkrati posla- 
nec nobenega zbora delovnih skupnosti Skupčšine SR Slovenije. 

Določbe prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo za aktivne oficirje. 
Funkcionarju, delavcu ah sodniku iz prvega in drugega odstavka tega člena, 

ki je izvoljen za poslanca Skupščine SR Slovenije, preneha služba oziroma 
funkcija, ko je njegov mandat verificiran. 

13. člen 

Od skupnega števila poslanskih mest za republiški zbor Skupščine SR Slo- 
venije se dodeli vsaki občini toliko mandatov, kolikor ji jih pripada glede na 
število prebivalstva po količniku; količnik se določi po razmerju med številom 
prebivalcev v SR Sloveniji in številom poslancev republiškega zbora. Poslan- 
ska mesta, ki preostanejo, se dodelijo po vrsti med občine, ki imajo največji 
ostanek. 

Občina, ki po razdelitvi iz prejšnjega odstavka ne dobi nobenega poslan- 
skega mandata, se združi s sosednjo občino v enotno območje, na katerem se 
voli en poslanec republiškega zbora. 

14. člen 

Od skupnega števila poslanskih mest za zbore delovnih skupnosti Skupščine 
SR Slovenije se dodeli praviloma vsaki občini toliko poslanskih mest za vsak 
zbor delovnih skupnosti, kolikor ji.jih pripada po količnikih glede na število 
delovnih ljudi s področja vsakega zbora v občini; količniki se določijo po 
razmerju med številom delovnih ljudi z ustreznega področja v SR Sloveniji 
in številom poslancev vsakega zbora delovnih skupnosti. 

Občine, ki po prejšnjem odstavku ne dobijo nobenega poslanskega mesta 
v vseh treh zborih delovnih skupnosti, se združujejo z eno ali več sosednih 
občin v enotna območja, v katerih se voli eden ali več poslancev vsakega zbora 
delovnih skupnosti; vsakemu od teh območij se dodeli toliko poslanskih mest 
za vsak zbor delovnih skupnosti, kolikor mu jih pripada po količnikih glede 
na število delovnih ljudi s področja vsakega zbora na tem območju. 

Izjemoma se lahko združi s sosedno občino tudi občina iz prvega odstavka 
tega člena, če sicer s tako sosedno občino ni mogoče oblikovati ustreznega 
enotnega območja po prejšnjem odstavku. 

Poslanska mesta vsakega zbora delovnih skupnosti, ki ostanejo po razde- 
litvah iz prejšnjih odstavkov nerazdeljena, se razdelijo po vrsti na tiste občine 
iz prvega odstavka in na tista območja iz drugega odstavka tega člena, ki 
imajo največji ostanek. 
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15. člen 

Poslanci Skupščine SR Slovenije se volijo po volilnih enotah. 
Volilne enote se določijo za republiški zbor tako, da se v vsaki volilni 

enoti voli po en poslanec Republiškega zbora. 
Občina, v kateri se voli en poslanec republiškega zbora, je volilna enota 

za volitve v ta zbor. 
Občina, v kateri se volita dva ali več poslancev republiškega zbora, se 

deli na toliko volilnih enot za volitve v republiški zbor, kolikor poslancev tega 
zbora se voli v občini. 

Volilna enota za volitve poslancev zborov delovnih skupnosti Skupščine 
SR Slovenije so občine iz prvega odstavka prejšnjega člena in enotna območja 
iz drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena. V volilnih enotah za volitve 
v zbore delovnih skupnosti se voli po en, dva ah več poslancev. 

16. člen 

/Volilne enote in število poslancev, ki se volijo v vsaki volilni enoti zborov 
delovnih skupnosti, se določijo s posebnim zakonom. 

Volilne enote se določijo na temelju uradnih podatkov zavoda SR Slovenije 
za statistiko. 

17. člen 

Nihče ne more biti pri istih volitvah kandidiran na več kot eno poslan- 
sko mesto in tudi ne za poslanca dveh ali več zborov Skupščine SR Slovenije. 

18. člen 

Poslanske kandidate za republiški zbor ter za zbore delovnih skupnosti 
Skupščine SR Slovenije določijo kandidacijske konference Socialistične zveze 
(v nadaljnjem besedilu: kandidacijska konferenca). Kandidacijske konference 
se oblikujejo za vsako občino (občinske kandidacijske konference). Za volilno 
enoto, ki jo sestavljata dve ali več občin, se oblikuje praviloma kandidacijska 
konferenca volilne enote. Z volilnim pravilnikom Socialistične zveze se lahko 
za posamezno volilno enoto, ki jo sestavljata samo dve občini, predvidi poseben 
način usklajevanja enotnega predloga kandidatur v volilni enoti, ki jih sprej- 
meta občinski kandidacijski konferenci v obeh občinah. 

Delo kandidacijskih konferenc je javno. 
Način dela kandidacijskih konferenc se določa z volilnim pravilnikom So- 

cialistične zveze. 
19. člen 

Delegati občinske kandidacijske konference in praviloma tudi delegati kan- 
didacijske konference za volilno enoto se volijo neposredno na zborovanjih 
organizacij Socialistične zveze, sindikatov, združenja borcev in zveze mladine 
ter v drugih društvih in organizacijah občanov, ki jih s svojim volilnim pra- 
vilnikom določi občinska konferenca Socialistične zveze. S pravili Socialistične 
zveze se lahko določi, da delegate kandidacijskih konferenc volilnih enot volijo 
izmed sebe občinske kandidacijske konference občin z območja volilne enote. 

Merila za določanje števila delegatov, ki jih volijo organizacije iz prvega 
odstavka tega člena;, ter način volitev delegatov kandidacijskih konferenc se 
določijo z volilnim pravilnikom Socialistične zveze. 

27 
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20. člen 

Kandidate za republiški zbor lahko predlaga in določi tudi določeno število 
zborov volivcev, kandidate za zbore delovnih skupnosti pa določeno število 
zborov delovnih ljudi, ki se ukvarjajo z dejavnostjo ustreznega področja. 

21. člen 

Neposredne volitve poslancev republiškega zbora se opravijo v vsej SR 
Sloveniji isti dan, in sicer v nedeljo. 

Volitve poslancev vseh zborov delovnih skupnosti Skupščine SR Slovenije 
se opravijo isti dan v vseh občinskih skupščinah v SR Sloveniji. 

Z aktom o razpisu volitev se določi dan volitev in dan, od katerega prično 
teči roki za volilna dejanja, ki po tem zakonu začno teči od dneva razpisa 
volitev. 

22. člen 

(Poslanec republiškega zbora postane kandidat, za katerega je glasovala 
večina vseh volivcev z območja volilne enote, med več kandidati pa tisti, ki 
je dobil največ glasov v volilni enoti. 

Poslanec zborov delovnih skupnosti postane kandidat, ki je dobil v volilnem 
telesu večino, ki jo določa ta zakon. 

23. člen 

Ce se opravljajajo neposredne volitve v republiški zbor Skupščine SR Slo- 
venije istega dne kot volitve v družben o-politični zbor Zvezne skupščine in 
volitve v občinske zbore občinskih skupščin, se lahko opravijo vsa volilna deja- 
nja za vse te skupščine na istih voliščih, vendar morajo voditi volitve za vsako 
skupščino posebni volilni odbori in volilna dejanja se morajo opravljati ločeno. 

Ce se opravljajo volitve zborov delovnih skupnosti Skupščine SR Slovenije 
v volilnih telesih istega dne kot volitve zborov delovnih skupnosti Zvezne skup- 
ščine, se morajo volilna dejanja opraviti ločeno za vsako skupščino. 

24. člen 

Vsak zbor Skupščine SR Slovenije opravi verifikacijo mandatov svojih 
članov. 

V primeru razpusta posameznega zbora Skupščine SR Slovenije se mora 
seja novo izvoljenega zbora zaradi verifikacije mandatov opraviti najpozneje 
v 15 dneh po končanih volitvah. 

2. Odpoklic 

25. člen 

Volivci lahko odpokličejo poslanca Skupščine SR Slovenije, ki so ga izvolili. 
Poslanca republiškega zbora lahko odpokličejo volivci, ki so ga izvolili. 
Poslanca vsakega zbora delovnih skupnosti Skupščine SR Slovenije lahko 

odpokliče telo, ki odloča o odpoklicu. 
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26. člen 

Poslanec republiškega zbora je odpoklican, če je za odpoklic glasovala 
večina vseh volivcev v volilni enoti, v kateri je bil izvoljen. 

Poslanec zbora delovnih skupnosti Skupščine SR Slovenije je odpoklican, 
če je za odpoklic glasovala večina članov telesa, ki odloča o odpoklicu v občini 
oziroma v vsaki občini z območja volilne enote, v kateri je bil izvoljen. 

27. člen 

Poslancu, ki je odpoklican, preneha mandat, ko Skupščina SR Slovenije 
ugotovi, da mu je prenehal mandat zaradi odpoklica. 

3. Skupne določbe o volitvah in odpoklicu 

28. člen 

Volivci in člani volilnega telesa glasujejo osebno. 
Glasovanje je tajno. Glasuje se z glasovnicami. 

29. člen 

Kdor je vpisan v volilnem imeniku, se mu ne sme vzeti glasovalna pravica 
in tudi ne preprečiti glasovanja. 

30. člen 

Svoboda pri odločanju volivcev in tajnost glasovanja se ne smeta omejevati. 
Noben državni organ ali uradna oseba ne sme poklicati volivca na odgovor- 

nost zaradi glasovanja in tudi ne od njega zahtevati, naj pove, kako je glasoval 
ali zakaj ni glasoval, oziroma ali je glasoval za odpoklic ali proti odpoklicu. 

31. člen 

Na dan volitev poslancev in na dan glasovanja v odpoklicu je prepovedana 
vsaka agitacija na volišču. 

Kot volišče se šteje zgradba in dvorišče zgradbe, v kateri se opravlja gla- 
sovanje. 

32. člen 

Volitve in postopek za odpoklic vodijo volilne komisije in volilni odbori. 
Volilni organi so pri svojem delu neodvisni od drugih državnih organov 

in delajo po zakonu in po drugih na podlagi zakona izdanih predpisih. 
Volilne komisije se imenujejo za štiri leta. 

33. člen 

Kandidat za poslanca oziroma poslanec, o čigar odpoklicu se glasuje, lahko 
najpozneje 3 dni pred dnevom volitev oziroma pred dnevom glasovanja o odpo- 
klicu prijavi občinski volilni komisiji po enega svojega predstavnika in njego- 
vega namestnika za vsako volišče, za vsako volilno telo ter za občinsko volilno 

27* 
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komisijo. Predstavnik oziroma njegov namestnik je lahko samo, kdor ima 
splošno volilno pravico. 

Predstavniki kandidata oziroma poslanca, o čigar odpoklicu se glasuje, 
ima pravico sodelovati pri delu volilnih organov iz prejšnjega odstavka, nimajo 
pa pravice odločati. 

II. poglavje 

VOLILNI ORGANI 

TT vi ■ • 34- člen Volilni organi so: 
1. republiška volilna komisija s sedežem v Ljubljani; 
2. občinske volilne komisije. 

35. člen 

Republiško volilno komisijo sestavljajo predsednik, tajnik in pet članov. 
Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik, tajnik in en član. 
Predsednik, tajnik in vsak član volilne komisije imajo namestnike. 

36. člen 

Republiško volilno komisijo imenuje Skupščina SR Slovenije. Občinsko 
volilno komisijo imenuje občinska skupščina. 

Za predsednika republiške volilne komisije in njegovega namestnika se 
imenuje sodnik vrhovnega sodišča SR Slovenije, za predsednika občinske volilne 
komisije in njegovega namestnika pa sodnik okrožnega ali občinskega sodišča. 

Imenovanja članov republiške volilne komisije se objavijo v »Uradnem listu 
SRS«. 

37. člen 

Republiška volilna komisija ima tele naloge: 
1. skrbi za zakonitost volitev in za enotno uporabo določb tega zakona, ki 

se nanašajo na postopek; 
2. usklajuje delo in daje strokovna in tehnična navodila občinskim volilnim 

komisijam v zvezi z izvajanjem volitev oziroma v zvezi z izvajanjem odpoklica; 
3. določa enotne standarde za volilni material in druge materialne pogoje 

za izvedbo volilnih opravil ter nadzoruje, kako se ti standardi in pogoji, upo- 
števajo; 

4. objavlja izid volitev poslancev za Skupščino SR Slovenije in izid glasova- 
nja o odpoklicu; 

5. opravlja druge naloge po določbah tega zakona. 
Republiška volilna komisija predpiše obrazce za izvršitev tega zakona. 
Republiška volilna komisija določi, katere volilne spise, v kakšnem roku 

in na kakšen način ji mora poslati občinska volilna komisija, lahko pa tudi 
določi, da občinska volilna komisija določen čas hrani posamezne volilne spise. 
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38. člen 

Občinska volilna komisija ima tele naloge: 
1. tehnično pripravlja volitve; 
2. imenuje volilne odbore, skrbi za pravilnost dela volilnih odborov in nad- 

zoruje njihovo delo; 
3. potrjuje kandidature za volitve poslancev; 
4. ugotavlja volilne izide in razglaša, kateri kandidati so bili na njenem 

območju izvoljeni za poslance; ugotavlja izide glasovanja o odpoklicu poslan- 
cev; 

5. daje potrdila predstavnikom kandidatov in njihovim namestnikom ter 
predstavnikom poslancev, o katerih odpoklicu se glasuje, najpozneje 48 ur pred 
dnevom volitev oziroma glasovanja o odpoklicu; 

6. daje poročila o izidu volitev in glasovanja o odpoklicu na svojem ob- 
močju; 

7. opravlja druge naloge po določbah tega zakona. 
Ce se pri volitvah dvoje ali več občin združi v eno volilno enoto, opravlja 

naloge iz prejšnjega odstavka glede volitev v taki volilni enoti na območju 
teh občin tista občinska volilna komisija, ki jo določi republiška volilna 
komisija. 

39. člen 

V primerih, v katerih po določbah tega zakona občani neposredno glasu- 
jejo na voliščih, vodijo glasovanje volilni odbori. 

Volilni odbor se postavi za vsako volišče. 
Volilni odbor skrbi za pravilnost in tajnost glasovanja. 
Volilni odbor sestavljajo predsednik in dva člana; vsak od njih ima namest- 

nika. Imenuje jih občinska volilna komisija. 
Občinska volilna komisija mora vročiti predsedniku in članom volilnega 

odbora odločbe o njihovem imenovanju. 

40. člen 

Volitve in glasovanje o odpoklicu poslancev katerega od zborov delovnih 
skupnosti vodi predsedništvo, ki ga izvoli volilno telo izmed sebe. 

Za člana predsedništva volilnega telesa ne more biti izvoljen kandidat za 
poslanca oziroma poslanec, o čigar odpoklicu se glasuje. 

41. člen 

Člani volilnih komisij in volilnih odborov ter njihovi namestniki so lahko 
samo osebe, ki imajo splošno volilno pravico. 

Člani volilne komisije in volilnega odbora ter njihovi namestniki ne morejo 
biti kandidati za poslanca; če dajo svojo privolitev na kandidaturo, jim pre-* 
neha funkcija člana oziroma namestnika v teh organih. 

Poslanec, o čigar odpoklicu se glasuje, ne more biti član ali namestnik 
člana volilne komisije ali volilnega odbora, ki vodi glasovanje o odpoklicu. 
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42. člen 

Volilni organi sklepajo veljavno z večino glasov vseh svojih članov. 
Občinske volilne komisije in volilni odbori so sklepčni samo v celotni 

sestavi. 
43. člen 

Državni organi in organi družbenega upravljanja morajo pomagati volil- 
nim komisijam in volilnim odborom pri njihovem delu. 

Državni organi ter delovne in druge organizacije morajo dati volilni komi- 
siji na njeno zahtevo podatke, ki jih potrebuje pri svojem delu. 

44. člen 

Sredstva za kritje stroškov za volitve republiških poslancev se zagotovijo v 
republiškem proračunu. 

Sredstva za delo volilnih organov, za volilni material in druge materialne 
pogoje za izvedbo volilnih opravil se dodelijo občinam, in sicer po enotnih 
merilih, ki jih za vsake splošne volitve določi republiška volilna komisija ob 
upoštevanju enotnih standardov za volilni material in drugih materialnih pogo- 
jev za izvedbo volilnih opravil. 

Republiška volilna komisija določi način trošenja in kontrole nad uporabo 
teh sredstev. 

III. poglavje 

PREDLAGANJE KANDIDATOV 

a) po kandidacijski konferenci 

45. člen 

Sejo občinske kandidacijske konference zaradi določanja kandidatov za 
poslance Skupščine SR Slovenije skliče in vodi do izvolitve predsedništva kan- 
didacijske konference predsednik občinske konference Socialistične zveze. Sejo 
kandidacijske konference za volilno enoto skliče in vodi do izvolitve njenega 
predsedstva predsednik občinske konference Socialistične zveze tiste občine, na 
območju katere je sedež občinske volilne komisije za volilno enoto (drugi odsta- 
vek 38. člena). 

Seja kandidacijske konference je sklepčna, če je prisotna večina članov 
kandidacijske konference. 

46. člen 

Pred začetkom predlaganja kandidatov se kandidacijska konferenca seznani 
s predlogi za kandidate, ki so jih dali v predkandidacijskem postopku občani 
oziroma delovni ljudje na svojih zborovanjih, družbeno-politične organizacije 
ter druga društva in organizacije državljanov. 

Na kandidacijski konferenci ima vsak član konference pravico, da pred- 
laga po enega kandidata za republiški zbor in za vsak zbor delovnih skupnosti. 
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V listo kandidatov, o katerih glasuje kandidacijska konferenca, se vpiše 
vsak predlagani kandidat, katerega kandidaturo podpira najmanj ena dese- 
tina vseh članov kandidacijske konference. Imena kandidatov se vpišejo v listo 
kandidatov po abecednem vrstnem redu. 

47. člen 

Po končanem predlaganju kandidatov se sestavi lista predlaganih kandi- 
datov. 

Glasuje se posebej za vsakega kandidata z liste predlaganih kandidatov; 
glasuje se tajno. 

48. člen 

Kandidat kandidacijske konference je vsak predlagani kandidat, za kate- 
rega je glasovala večina prisotnih članov kandidacijske konference. 

Ce ne dobi večine glasov iz prejšnjega odstavka najmanj toliko kandidatov, 
kolikor je v vsaki volilni enoti treba izvoliti poslancev, se za manjkajoče kan- 
didate izvrši ponovno predlaganje in določanje kandidatov. 

Po končanem glasovanju objavi predsedujoči izid glasovanja iin kateri od 
predlaganih kandidatov so sprejeti kot kandidati kandidacijske konference. 

49. člen 

O delu kandidacijske konference se piše zapisnik, ki obsega zlasti: dan in 
uro začetka in konec seje kandidacijske konference; volilno enoto, za katero 
se opravlja konferenca; skupno število članov konference; število prisotnih čla- 
nov; kateri kandidati so bili predlagani; kateri kandidati so sprejeti in s kakšnim 
številom glasov. 

V zapisnik se vpišejo predlagani in sprejeti kandidati posebej za vsak zbor, 
za katerega kandidacijska konferenca predlaga kandidate. 

50. člen 

Na temelju odločitev kandidacijske konference se sestavi predlog kandida- 
ture. Predlog kandidature obsega: 

1. podatke o tem, za katere zbore se vlaga predlog, za katere volilne 
enote in dan volitev; 

2. navedbo, da se vlaga predlog kandidature, ki je bil določen na kandi- 
dacijski konferenci, ter podatke o tem, kje in kdaj je bila kandidacijska kon- 
ferenca; 

3. rojstno ime, priimek in prebivališče za vsakega kandidata, ki ga je 
kandidacijska konferenca določila za kandidata; za kandidate vsakega od zborov 
delovnih skupnosti tudi podatek o tem, na nekaterem delovnem področju je 
zaposlen oziroma kateremu delovnemu področju pripada. 

V občinah, v katerih je več volilnih enot za volitve poslancev republiškega 
zbora, se navedejo kandidati za vsako volilno enoto posebej. 

Vrstni red kandidatov se v predlogu kandidature določi po številu glasov, 
ki so jih kandidati dobili; kandidati, ki so dobili enako število glasov, se nave- 
dejo po abecednem vrstnem redu. 

Predlog kandidacijske konference podpišejo vsi člani predsedstva konfe- 
rence. 



424 Priloge 

Predlogu kandidature kandidacijske konference je treba priložiti zapisnik 
o delu konference ter pismeno privolitev vsakega od kandidatov, ki se pred- 
lagajo. 

51. člen 

Kandidacijska konferenca pošlje sprejeti predlog kandidature pristojni 
občinski volilni komisiji ter predsedniku oziroma predsednikom občinskih skup- 
ščin z območja volilne enote. 

b) po zborih volivcev 

52. člen 

Zbori volivcev.se sklicujejo zaradi obravnavanja predlogov kandidatov za 
poslance republiškega zbora, ki jih je določila kandidacijska konferenca, ter 
zaradi predlaganja kandidatov za poslanca tega zbora. 

Zbori volivcev se sklicujejo za območja, za katera se sklicujejo zbori 
volivcev pri volitvah odbornikov občinskega zbora. 

53. člen 

Zbor volivcev skliče predsednik občinske skupščine najpozneje v treh 
dneh od dneva, ko se opravijo kandidacijske konference. 

Ce predsednik občinske skupščine ne skliče zbora volivcev v roku iz prejš- 
njega odstavka, ga skliče v nadaljnjih petih dneh občinska volilna komisija. 

Sklicanje zborov volivcev se razglasi najpozneje tri dni pred opravo zbora 
na običajen način z navedbo dnevnega reda zbora. 

Cas in kraj zbora se določi tako, da se omogoči udeležba kar največjemu 
številu volivcev. 

54. člen 

Zbor volivcev, na katerem se obravnava predlog kandidatov, ki jih je 
določila kandidacijska konferenca, se lahko opravi ne glede na število prisotnih 
volivcev. 

55. člen 

Na zboru volivcev imajo pravico odločati samo osebe, ki imajo volilno 
pravico in ki prebivajo na območju, za katero je zbor sklican ter so vpisani 
v volilni imenik. 

56. člen 

Predsednik občinske skupščine ali odbornik občinske skupščine, ki ga on 
določi, začne zbor volivcev in ga vodi do izvolitve predsedstva zbora. 

Ce je sklicala zbor volivcev občinska volilna komisija, začne zbor in ga vodi 
do izvolitve predsedstva zbora oseba, ki jo določi občinska volilna komisija. 

57. člen 

Delo zbora volivcev vodi predsedstvo zbora, ki ga volivci izvolijo na zboru 
izmed sebe. Predsedstvo zbora sestavljajo predsedujoči in dva člana. 

Zbor volivcev izvoli izmed sebe tudi dva overitelja zapisnika. 
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O delu zbora volivcev se piše zapisnik. Zapisnik podpišejo predsedujoči, 
zapisnikar in oba overi tel j a. 

Tajnik občinske, skupščine mora priskrbeti zapisnikarja. Zbor volivcev 
lahko izvoli za zapisnikarja tudi koga drugega. 

58. člen. 

Po izvolitvi predsedstva zbora volivcev razloži predsedujoči namen zbora 
in način njegovega dela; v ta namen prebere določbe 55. do 63. člena tega 
zakona. 

Potem seznani predsedujoči volivce, katere kandidate za poslance republi- 
škega zbora je kandidacijska konferenca določila v volilni enoti, na območju 
katere se opravlja zbor. 

59. člen 

Vsak volivec na zboru volivcev ima pravico predlagati, da naj se ne sprej- 
me kandidatura posameznega kandidata, ki ga je določila kandidacijska kon- 
ferenca. Ce takšen predlog podpira najmanj devet volivcev, izreče zbor vo- 
livcev svoje stališče do takega kandidata z dviganjem rok. Kandidatura ni 
sprejeta, če se proti njej izreče večina na zboru prisotnih volivcev. 

Zbor volivcev lahko odloči, da se ne sprejme kandidatura posameznega 
kandidata za' poslanca republiškega zbora, ki ga je sprejela kandidacijska kon- 
ferenca, in lahko predlaga nove kandidate za poslanca, če je na zboru navzočih 
najmanj desetina vseh volivcev z območja, za katero je zbor sklican. 

60. člen 

Ce je izpolnjen pogoj iz drugega odstavka prejšnjega člena in zbor vo- 
livcev z večino glasov odloči, da bo predlagal nove kandidate, nadaljuje svoje 
delo po naslednjem dnevnem redu: 

1. predlaganje kandidatov, 
2. določitev kandidatov. 
Ce se zbor ne odloči z večino glasov, da bo predlagal nove kandidate, za- 

ključi predsedujoči zbor in pošlje zapisnik o delu zbora občinski volini komi- 
siji. 

61. člen 

Ce so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega člena, prične zbor v skladu z dnevnim 
redom predlagati nove kandidate. 

Vsak volivec ima pravico, da predlaga po enega kandidata. Predlog, ki ga 
podpirajo najmanj štirje volivci, je treba prevzeti v listo kandidatov, o katerih 
zbor glasuje. 

Predlogi se dajejo ustno. 
62. člen 

Po končanem predlaganju kandidatov določi zbor volivcev kandidate za 
poslance republiškega zbora. 

Volivci glasujejo o vsakem predlaganem kandidatu posebej. Glasuje se po 
vrsti, kakor so bili kandidati predlagani. 

Glasuje se javno z dviganjem rok. 
Najmanj pet volivcev ima pravico zahtevati, da se glasovi ponovno pre- 

štejejo. 
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63. člen 

Od predlaganih kandidatov je sprejet vsak kandidat, za katerega je gla- 
sovala večina navzočih volivcev. 

Po končanem glasovanju predsednik zbora objavi izid glasovanja in po- 
sebej, kateri od predlaganih kandidatov so bili sprejeti kot kandidati zbora 
volivcev. 

Zbor volivcev lahko obvesti druge zbore volivcev z območja volilne enote, 
kateri kandidati so bili sprejeti kot kandidati zbora volivcev. 

64. člen 

Zapisnik o delu zbora volivcev, na katerem se predlagajo novi kandidati, 
obsega zlasti: dan in uro začetka ter kraj, kjer je bil zbor; označbo območja, za 
katero je bil sklican zbor; kdo je sklical zbor in kdo ga je začel; priimek in 
rojstno ime članov predsedstva zbora, zapisnikarja in overiteljev zapisnika; 
skupno število volivcev, ki so vpisani v volilnem imeniku na območju zbora; 
število navzočih volivcev; ime in priimek od kandidacijske konference pred- 
laganih kandidatov, katerih kandidatura na zboru ni bila sprejeta, in število 
volivcev, ki so glasovali proti kandidaturi takšnega kandidata; kateri kandidati 
so bili predlagani in kateri so bili sprejeti na zboru ter s kolikšnim številom 
glasov; kako je bil ugotovljen izid glasovanja; druge okoliščine, ki so pomembne 
za delo zbora, in uro, ko je bil zbor končan. 

65. člen 

Na podlagi sklepa zbora volivcev se sestavi predlog kandidature. Predlog 
kandidature obsega: 

1. navedbo, da se vlaga predlog kandidature za volitve poslanca republi- 
škega zbora, ter označbo volilne enote in dneva volitev; 

2. navedbo, da je bil predlog določen na zboru volivcev, kje in kdaj je bil 
zbor in za katero območje; 

3. rojstno ime, priimek in prebivališče vsakega na zboru volivcev določe- 
nega kandidata za poslanca republiškega zbora volivcev. 

Predlog kandidature zbora volivcev podpišejo člani predsedstva zbora 
volivcev. 

Predlogu zbora volivcec je treba priložiti zapisnik o delu zbora volivcev. 

66. člen 

Predlog kandidature zbora volivcev se vloži pri pristojni občinski volilni 
komisiji najpozneje 15 dni pred dnevom, ki je določen za volitve poslancev 
republiškega zbora. 

67. člen 

Kandidat za poslanca republiškega zbora je vsak kandidat, ki ga je določila 
kandidacijska konferenca. 

Kandidat za poslanca republiškega zbora preneha biti kandidat, če se proti 
njegovi kandidaturi izreče večina na zborih volivcev, ki obsegajo več kot polovico 
skupnega števila volivcev, ki so na območju volilne enote vpisani v volilne 
imenike. 
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Kandidat za poslanca republiškega zbora postane tudi vsak kandidat, ki so 
ga predlagali zbori volivcev, na območju katerih je najmanj desetina vseh vo- 
livcev vpisanih v volilnem imeniku na območju volilne enote ali kandidat, ki 
ga je predlagala najmanj tretjina zborov volivcev. 

68. člen 

Ce se proti kandidaturi vseh kandidatov v volilni enoti, ki jih je določila 
kandidacijska konferenca, izreče večina zborov volivcev, ki je določena v dru- 
gem odstavku prejšnjega člena, in noben kandidat, ki ga za te volilne enote 
predlagajo zbori volivcev ne izpolni pogojev iz tretjega odstavka prejšnjega 
člena, se ponovi ves postopek predlaganja kandidatov. Kandidacijska konfe- 
renca lahko predloži nove kandidate tudi v primeru, če se določeno število zbo- 
rov volivcev izreče proti kandidaturi vs^h kandidatov, ki jih je določila. 

c) po zborih delovnih ljudi 

69. člen 

Zbori delovnih ljudi se sklicujejo zaradi razpravljanja o predlogih kan- 
didatov za poslance zborov delovnih skupnosti, ki jih je določila kandidacijska 
konferenca, ter zaradi predlaganja kandidatov za poslance zbora delovnih skup- 
nosti s svojega področja. 

Zbori delovnih ljudi po tem zakonu se opravijo praviloma za tiste delovne 
organizacije (gospodarske organizacije, kmetijske zadruge, zavodi), za katere 
se opravijo zbori delovnih ljudi za predlaganje kandidatov za odbornike zbora 
delovnih skupnosti občinske skupščine. 

70. člen 

Predlaganje poslanskih kandidatov za gospodarski zbor se opravi na zborih 
delovnih ljudi v delovnih organizacijah in drugih delovnih skupnostih na pod- 
ročju proizvodnje, prometa in zvez, trgovine, gostinstva, obrtništva, komunal- 
nih dejavnosti, bančništva, založniških, časopisnih in drugih gospodarskih de- 
javnosti. 

Zbor delovnih ljudi sestavljajo vsi delovni ljudje, ki delajo v delovni orga- 
nizaciji oziroma delovni skupnosti, kmetje, ki so člani zadruge ali druge de- 
lovne organizacije in člani njihovih gospodinjstev, ki se aktivno ukvarjajo s 
kmetijstvom, ter kmetje, ki so v stalnem kooperantskem razmerju z zadrugo 
ali drugo delovno organizacijo in imajo po statutu zadruge oziroma druge de- 
lovne organizacije določene pravice glede volitev organov upravljanja te za- 
druge oziroma druge delovne organizacije; obrtniki — člani zbornice ter kme- 
tijski, obrtniški in drugi delavci, ki delajo zunaj delovne organizacije. 

71. člen 

Predlaganje poslanskih kandidatov za prosvetno-kul turni zbor se opravi 
na zborih delovnih ljudi v delovnih organizacijah in drugih delovnih skupnostih 
na področju prosvete, znanosti, umetnosti in na drugih področjih kulture in 
telesne kulture (osnovne in srednje šole, visokošolski zavodi, domovi učencev, 
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zavodi za dnevno varstvo otrok, znanstveni zavodi, muzeji, knjižnice, gledališča, 
akademije, radijske in, televizijske postaje, založniški in časopisni zavodi, zavodi 
na področju informativne službe idr.) ter na zborih študentov visokošolskih 
zavodov in učencev šol. 

Na zborih delovnih 'ljudi v delovni organizaciji in delovni skupnosti so- 
delujejo vsi delovni ljudje v tej organizaciji oziroma skupnosti, a na zborih 
delovnih ljudi, ki se opravljajo na visokošolskih zavodih in srednjih šolah, so- 
delujejo tudi redni študenti in redni učenci teh šol. 

72. člen 

Predlaganje poslanskih kandidatov za socialno-zdravstveni zbor se opravi 
na zborih delovnih ljudi v delovnih organizacijah in drugih delovnih skupnostih 
na področju zdravstva in socialnih služb (bolnice, zdravstveni domovi, zdrav- 
stvene postaje, dispanzerji, zdravstveni centri, zavodi za zdravstveno varstvo, 
lekarne, naravna zdravilišča, centri za rehabilitacijo, centri za socialno delo, 
domovi za odrasle, socialni zavodi, zavodi za socialno zavarovanje idr.). 

73. člen 

Zbor delovnih ljudi skliče predsednik delavskega sveta, predsednik zadruž- 
nega sveta oziroma njim ustrezajoč funkcionar v organu upravljanja; v orga- 
nizacijah združenega dela, ki so v sestavi določene organizacije in ki nimajo 
organa upravljanja, pa skliče zbor vodja delovne enote, za katero se skliče zbor; 
študentov oziroma učencev skliče predsednik sveta šole, v kateri je zbor (skli- 
catelj zbora). 

Ce je zbor delovnih ljudi skupen za dve ali več organizacij oziroma delovnih 
skupnosti, ga skliče predstavnik tiste organizacije oziroma delovne skupnosti, 
v kateri je zbor. 

Zbori delovnih ljudi se skličejo najpozneje v treh dneh od dneva, ko se 
opravi kandidacijska konferenca. 

74. člen 

Na zboru delovnih ljudi imajo pravico predlagati in odločati samo delovni 
ljudje, ki delajo v delovni organizaciji ali delovni skupnosti, za katero se opravi 
zbor, oziroma drugi delovni ljudje, ki imajo pravico sodelovati na zboru po do- 
ločbah tega zakona in imajo splošno volilno pravico. 

Pravico predlagati kandidate in odločati na zboru delovnih ljudi, ki se 
opravljajo na šolah in visokošolskih zavodih, imajo samo redni študenti visoko- 
šolskih zavodov in učenci srednjih šol, ki imajo splošno volilno pravico. 

75. člen 

Zbor delovnih ljudi v delovni organizaciji oziroma delovni skupnosti začne 
sklicatelj zbora in ga vodi do izvolitve predsedstva zbora. 

76. člen 

Kandidat za poslanca posameznega zbora delovnih skupnosti Skupščine SR 
Slovenije je vsak kandidat, ki ga je določila kandidacijska konferenca. 

Kandidat za poslanca posameznega zbora delovnih skupnosti, ki ga je do- 
ločila kandidacijska konferenca, preneha biti kandidat, če se proti njegovi kan- 
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didaturi izreče večina na zborih delovnih ljudi, ki obsegajo več kot polovico 
skupnega števila delovnih ljudi, ki so vpisani v volilne imenike na območju vo- 
lilne enote. 

Kandidat za poslanca posameznega zbora delovnih ljudi postane tudi vsak 
kandidat, ki so ga predlagali zbori delovnih ljudi, ki obsegajo najmanj petino 
skupnega števila delovnih ljudi s področja tega zbora na območju volilne enote 
ah kandidat, ki ga je predlagala najmanj tretjina zborov delovnih ljudi s pod- 
ročja tega zbora na območju volilne enote. 

77. člen 

Ce v prejšnjih členih ni drugače določeno, se za delo zborov delovnih ljudi 
primerno uporabljajo določbe 52. do 68. člena tega zakona. 

IV. poglavje 

POTRJEVANJE KANDIDATUR 

78. člen 

Predlog kandidature se predloži občinski volilni komisiji najpozneje pet- 
najst dni pred dnevom, ki je določen za volitve poslancev. 

Prvi podpisnik predloga kandidature se šteje za predlagatelja predloga 
kandidature. 

79. člen 

Občinska volilna komisija preizkusi takoj po prejemu predloga kandidature, 
ah je predlog pravočasno vložen in ali je sestavljen po določbah tega zakona. 

Ce komisija ugotovi samo formalne pomanjkljivosti, zahteva najpozneje 
v 24 urah po prejemu predloga od predlagateljev, naj jih v treh dneh odpravijo. 

Ce občinska volilna komisija ugotovi, da predlogi kandidature, ki so jih 
vložili zbori volivcev oziroma zbori delovnih ljudi, izpolnjujejo pogoje iz 67. 
oziroma 76. člena tega zakona, pozove v 24 urah kandidata, da najpozneje do 
poteka roka za potrjevanje kandidate da privolitev v kandidaturo bodisi na 
zapisnik pri komisiji ali pošlje komisiji pismeno privolitev. 

Ce občinska volilna komisija ugotovi, da je predlog kandidature vložen po 
preteku predpisanega roka, ah če predlagatelji niso postopali po določbah dru- 
gega odstavka tega člena ah če pozvani kandidat ne da privolitve v kandidaturo 
po prejšnjem odstavku ali če odkloni privolitev, zavrne komisija predlog kandi- 
dature vseh ali samo glede posameznih kandidatov. 

80. člen 

Ce v predlogih kandidature ni formalnih pomanjkljivosti, oziroma če so 
bile ugotovljene pomanjkljivosti v določenem roku odpravljene, preizkusi ko- 
misija, ah so glede predlaganih kandidatov izpolnjeni pogoji, ki jih zahteva ta 
zakon, ter potrdi vložene kandidature, za katere, ugotovi, da so ti pogoji iz- 
polnjeni. 
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81. člen 

Ce občinska volilna komisija ugotovi, da glede posameznih ali vseh kan- 
didatov niso izpolnjeni pogoji, ki jih zahteva ta zakon, ugotovi to z obrazloženo 
odločbo o zavrnitvi takih predlogov kandidatur in jo pošlje vlagateljem vseh 
prizadetih predlogov. 

82. člen 

Odločbo o potrditvi ali zavrnitvi predloga kandidature izda občinska vo- 
lilna komisija najpozneje v 48 urah po poteku roka za vlaganje predlogov kan- 
didatur v potrditev oziroma 48 ur po preteku roka, določenega vlagateljem za 
odpravo pomanjkljivosti. 

V odločbi o potrditvi predloga kandidature je treba navesti dan in čas, 
ko je bil prejet predlog kandidature za posameznega kandidata ter katera je po 
vrsti njegova kandidatura. 

Občinska volilna komisija potrdi najprej kandidature, ki jih je določila 
kandidacijska konferenca in sicer po vrstnem redu, ki ga je določila kandida- 
cijska konferenca, nato pa morebitne kandidature zborov volivcev oziroma zbo- 
rov delovnih ljudi in sicer po vrstnem redu, v katerem so prispele k občinski 
volilni komisiji. 

83. člen 

Občinska volilna komisija razglasi v svojih uradnih prostorih vsako po- 
trjeno kandidaturo takoj, ko jo potrdi. Ta razglasitev nadomešča dostavitev 
odločbe o potrditvi predloga kandidature vlagateljem. 

Odločbe o potrditvi kandidature za vse zbore Skupščine SR Slovenije z 
ugotovljeno listo kandidatov za vsako volilno enoto pošlje občinska volilna 
komisija republiški volilni komisiji, odločbe o potrditvi kandidatur za poslance 
zborov delovnih skupnosti pa tudi vsem občinskim skupščinam na območju 
volilne enote. 

84. člen 

Ce do poteka roka, določenega za vlaganje predlogov kandidatur v potr- 
ditev, ni predložena za neko volilno enoto v potrditev nobena kandidatura, ali 
če so vsi predlogi kandidature zavrnjeni, lahko kandidacijska konferenca, zbori 
volivcev oziroma zbori delovnih ljudi predlagajo nove kandidate za to volilno 
enoto, vendar najpozneje 10 dni pred dnevom volitev. 

85. člen 

Ce kandidat, čigar kandidatura je potrjena, umre, ali če ne izpolnjuje po- 
gojev za kandidata, lahko kandidacijska konferenca, zbori volivcev oziroma 
zbori delovnih ljudi predložijo občinski volilni komisiji v potrditev drugega 
kandidata, vendar najpozneje 10 dni pred dnevom volitev. 

86. člen 

Vsak kandidat lahko odstopi od potrjene kandidature, vendar najpozneje 
7 dni pred dnevom volitev. 

Odstop od kandidature se poda pismeno pri pristojni občinski volilni ko- 
misiji. 

Odstopa od potrjene kandidature ni mogoče preklicati. 
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87. člen 

Ce je predlog kandidature zavrnjen ali kandidat odstopi od kandidature ali 
umre, nov predlog kandidature pa ni vložen najpozneje 10 dni pred dnevom 
volitev, se opravijo volitve na določen dan na podlagi preostalih potrjenih 
kandidatur v tej volilni enoti. 

Ce v primerih iz prejšnjega odstavka v volilni enoti ni nobene potrjene 
kandidature, se opravijo naknadne volitve najpozneje v 30 dneh od dneva vo- 
litev. 

V primerih iz prejšnjega odstavka se vložijo predlogi za nove kandidature 
10 dni pred dnevom, ki je bil določen za naknadne volitve. 

Naknadne volitve po drugem odstavku tega člena razpiše in dan volitev 
določi občinska volilna komisija. 

88. člen 

V primerih iz 85. in 87. člena tega zakona obravnava pristojna občinska 
volilna komisija nove predloge kandidatur kot zelo nujne po določbah tega 
zakona o potrjevanju kandidatur. 

89. člen 

Občinska volilna komisija skrbi za to, da se razglasi potrjenih kandidatur 
objavijo v vseh krajih volilne enote najpozneje deset dni pred dnevom volitev. 
Občinski skupščini oziroma občinskim skupščinam z območja volilne enote je 
treba poslati za vsako volišče najmanj po en izvod razglasa potrjene kandida- 
ture najpozneje pet dni pred dnevom volitev. 

Republiška volilna komisija objavi v »Uradnem listu SR Slovenije« naj- 
pozneje 10 dni pred dnevom volitev seznam kandidatov za poslance republi- 
škega zbora, ki so jih potrdile občinske volilne komisije, in volilne enote, v ka- 
terih so bili kandidirani. 

V. poglavje 

VOLITVE POSLANCEV V REPUBLIŠKI ZBOR 

1. Volišča in volilni material 

90. člen 

Pri volitvah poslancev republiškega zbora glasujejo občani na voliščih, ki 
jih določi občinska volilna komisija na predlog pristojnega organa občinske 
skupščine. 

Občinska volilna komisija določi volišča najpozneje 15 dni pred dnevom 
volitev. 

91. člen 

Vsako volišče v občini ima svojo tekočo številko. 
Najpozneje pet dni pred dnevom volitev razglasi občinska volilna komisija 

v vseh krajih volilne enote, kje bodo volišča in kateri volivci bodo glasovali 
na posameznih voliščih. 
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92. člen 

Volišča se določijo tako, da glasuje na posameznem, volišču približno petsto 
volivcev. V bolnišnicah, sanatorij ih, porodnišnicah, invalidskih domovih in po- 
dobnih zavodih, v katerih je več kot petindvajset volivcev, se določijo posebna 
volišča. 

Za volišča se določi poseben prostor. 
V prostoru, kjer se glasuje, se uredi poseben prostor za glasovanje, tako 

da ne more nihče videti, kako volivec izpolnjuje glasovnico. 

93. člen 

Občinska volilna komisija pripravi ob sodelovanju pristojnega občinskega 
organa pravočasno potrebno število glasovalnih skrinjic, tiskanih glasovnic in 
drug volilni material. 

Glasovnica obsega: ^en 

1. navedbo volilne enote; 
2. rojstno ime in priimek vsakega poslanca republiškega zbora, o katerem 

se glasuje. 
Na glasovnici se navedejo kandidati po vrstnem redu, po katerem je pri- 

stojna občinska volilna komisija potrdila njihove kandidature. 
Pred imenom vsakega kandidata mora biti zaporedna številka. 
Glasovnice morajo biti overjene s pečatom občinske volilne komisije ali 

s pečatom občinske skupščine. 
95. člen 

Na dan pred volitvami se zberejo predsednik in člani volilnega odbora ter 
njihovi namestniki v prostoru, v katerem se bo glasovalo, in prevzamejo proti' 
potrdilu od predstojnega občinskega upravnega organa: glasovalno skrinjico; 
potrebno število glasovnic; potrjeni izpisek iz splošnega stalnega volilnega ime- 
nika za območje volišča, overjene razglase o glasovanju in drugo, kar je po- 
trebno za volitve. 

Volilni odbor pregleda glasovalno skrinjico, prešteje glasovnice in pripravi 
vse drugo, kar je potrebno za glasovanje. 

O delu volilnega odbora pred dnevom glasovanja se napravi zapisnik, ki ga 
podpišejo vsi člani volilnega odbora in njihovi namestniki. 

2. Glasovanje 

96. člen 

Na dan volitev se zbere volilni odbor ob 7. uri v prostoru, določenem za 
glasovanje, in napravi o stanju volilnega materiala zapisnik, ki ga podpišejo 
vsi člani volilnega odbora in prisotni predstavniki kandidatov. 

Predsednik volilnega odbora nato razglasi, da se prične glasovanje. 

97. člen 

Ves čas glasovanja morajo biti navzoči vsi člani volilnega odbora oziroma 
njihovi namestniki. Ce kakšen predstavnik kandidata zapusti volišče, je treba 
to vpisati v zapisnik, glasovanje pa se nadaljuje brez njega. 
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98. člen 

Predsednik volilnega odbora skrbi s pomočjo drugih članov odbora za 
vzdrževanje reda in miru v času glasovanja. Če je potrebno, zahteva pred- 
sednik pomoč milice; ta je pod njegovim vodstvom, dokler je na volišču. 

Nihče ne sme priti na volišče z orožjem ali nevarnim orodjem, razen milice 
v primeru iz prejšnjega odstavka. 

99. člen 

V glasovalni prostor vstopajo volivci po vrsti drug za drugim, toda tako, 
da v prostoru za glasovanje hkrati ni več kakor 10 volivcev. 

Volivec mora najprej glasno povedati svoj priimek, ime in poklic, po 
potrebi tudi stanovanje. Ce je potrebno, predsednik volivca legitimira, ali na 
drug način dožene njegovo istovetnost. 

Nato obkroži predsednik zaporedno številko tega volivca v izpisku iz vo- 
lilnega imenika, pojasni volivcu, kako se glasuje, in mu da glasovnico. 

Volivec, ki ni vpisan v izpisku iz volilnega imenika, ne sme glasovati. Ce 
v izpisku pomota ni vpisana, lahko glasuje na podlagi potrdila občinskega 
upravnega organa, da je vpisan v splošnem stalnem volilnem imeniku za ob- 
močje, kjer je volišče. To se vpiše v zapisnik; potrdilo se priloži zapisniku. 

100. člen 

Člani volilnega odbora morajo volivcu na njegovo zahtevo znova pojasniti, 
kako se glasuje. Paziti morajo zlasti na to, da je popolnoma zavarovana tajnost 
glasovanja in da volivca nihče ne moti pri izpolnjevanju glasovnic. 

101. člen 

Volivec izpolni glasovnico v za to določenem prostoru. Izpolni jo tako, da 
obkroži zaporedno številko pred imenom tistega kandidata, za katerega želi 
glasovati. 

Volivec lahko glasuje samo za kandidate, ki so vpisani na glasovnici. 
Volivec lahko glasuje samo za enega kandidata. 
Izpolnjeno glasovnico volivec prepogne po polovici tako, da so imena kan- 

didatov na notranji strani, in jo odda v volilno skrinjico. 
Ko volivec odda glasovnico, mora zapustiti volišče. 

102. člen 

Ce volivec zaradi telesne hibe ali zato, ker je nepismen, ne bi mogel gla- 
sovati tako, kot je določeno v prejšnjem členu, ima pravico, da pripelje s seboj 
pred volilni odbor osebo, ki namesto njega izpolni oziroma odda glasovnico. O 
tem odloči volilni odbor in vpiše to v zapisnik. 

103. člen 

Volilni odbor ne sme odreči glasovanja nikomur, ki je vpisan v izpisek iz 
volilnega imenika, in tudi nikomur, ki je po zakonu upravičen glasovati na pod- 
lagi potrdila, da je vpisan v volilnem imeniku. Če ima član volilnega odbora 
ali predstavnik kandidata glede kakšnega volivca pripombo, se to vpiše v za- 
pisnik. 

28 
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Ce pride kakšen volivec glasovat, pa je na njegovo ime že nekdo glasoval, 
se vpiše v zapisnik priimek, rojstno ime, poklic in prebivališče takega volivca, 
ne dovoli pa se mu glasovati. 

104. člen 

Volivec glasuje osebno na volišču, na katerega območju je vpisan v vo- 
livnem imeniku. 

Volivec, ki na dan glasovanja ni v kraju, kjer je vpisan, v volilnem imeniku, 
lahko glasuje v kraju, kjer se nahaja na dan volitev, vendar samo v volilni 
enoti, ker je njegovo prebivališče, in sicer na podlagi potrdila pristojnega or- 
gana, da je vpisan v volilnem imeniku. 

Potrdila iz prejšnjega odstavka izdaja pristojni organ od dneva razpisa 
volitev do najpozneje tri dni pred glasovanjem. Izdaja takega potrdila se zazna- 
muje v volilnem imeniku, na podlagi katerega je bilo izdano. 

Ce glasuje volivec po določbah drugega in tretjega odstavka tega člena, 
se to vpiše v zapisnik o glasovanju z navedbo njegovega priimka, rojstnega 
imena in prebivališča. Potrdilo o vpisu v volilnem imeniku se priloži zapisniku. 

105. člen 

Glasovanje traja nepretrgoma do 19. ure. Samo zaradi nereda sme volilni 
odbor prekiniti glasovanje, dokler se ne napravi red. V zapisniku se navede, 
zakaj je bilo glasovanje prekinjeno in za koliko časa. 

Ob 19. uri se volišče zapre in se ne sme nihče več pustiti na volišče. Vo- 
livci, ki so že na volišču, pa imajo pravico glasovati. Ce je bilo glasovanje za- 
radi nereda prekinjeno za več kot eno uro, se podaljša za toliko časa, kolikor 
je bilo glasovanje prekinjeno nad eno uro. 

106. člen 

O glasovanju se piše zapisnik. Vanj se vpišejo vsi dogodki, ki so pomembni 
za glasovanje. Člani volilnega odbora in predstavniki kandidatov lahko zahte- 
vajo, da se vpišejo v zapisnik posamezne okoliščine v zvezi z glasovanjem, nji- 
hovo mnenje oziroma pripombe k zapisniku. 

V zapisnik se vpišejo tudi vsa dejanja, ki so kazniva po tem zakonu ali 
po kazenskem zakoniku, z navedbo imena, priimka, poklica in prebivališča 
storilca. 

Zapisnik podpišejo vsi člani volilnega odbora. Zapisnik podpišejo tudi pred- 
stavniki kandidatov, vendar zapisnik velja tudi brez njihovega podpisa. 

3. Ugotavljanje izida glasovanja po volilnem odboru na volišču 

107. člen 

Ko je glasovanje končano, volilni odbor najprej prešteje neuporabljene gla- 
sovnice, jih da v poseben omot in omot zapečati. 

Nato ugotovi volilni odbor po izpisku iz volilnega imenika in po potrdilih 
skupno število volivcev, ki so glasovali na volišču. Potem odpre volilni odbor 
glasovalno skrinjico in prešteje oddane glasove tako: eden jemlje glasovnice 
posamič iz glasovalne skrinjice in z vsake glasovnice glasno prebere ime kandi- 
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data, za katerega je volivec glasoval, ter izloča neveljavne glasovnice; drugi 
zapisuje za vsakega kandidata posebej, koliko glasov je dobil ter koliko glasov- 
nic je neveljavnih; tretji zbira pregledane glasovnice, in sicer veljavne glasov- 
nice posebej in neveljavne posebej. 

Predsednik volilnega odbora pokaže vsako glasovnico predstavniku kandi- 
data, če ta to zahteva. 

Za neveljavne se štejejo glasovnice, na katerih je obkrožena zaporedna 
številka pred imenom več kot enega kandidata, na katerih so pripisana nova 
imena in neizpolnjene ali tako izpolnjene glasovnice, da se iz njih ne da za- 
nesljivo dognati, za katerega kandidata je volivec glasoval. 

Ce se pokaže razlika med številom volivcev, ki so glasovali po izpisku iz 
volilnega imenika in s potrdilom ter med številom glasov po oddanih glasov- 
nicah, velja izid glasovanja po glasovnicah. 

108. člen 

Ko volilni odbor ugotovi izid glasovanja, sestavi zapisnik. Vanj se vpiše 
zlasti: skupno število volivcev po izpisku iz volilnega imenika za to volišče; 
koliko volivcev je glasovalo po izpisku iz volilnega imenika, koliko volivcev je 
glasovalo s potrdilom in koliko skupaj; koliko glasov je dobil vsak posamezen 
kandidat in koliko glasovnic je bilo neveljavnih. V zapisnik se vpišejo tudi 
posebna mnenja članov volilnega odbora in predstavnikov kandidatov ter nji- 
hove pripombe k zapisniku. 

Zapisnik podpišejo vsi člani volilnega odbora in navzoči predstavniki kan- 
didatov. 

Predstavnikom kandidatov se izda na njihovo zahtevo potrdilo o izidu gla- 
sovanja. 

Predsednik volinega odbora javno razglasi izid glasovanja. 

109. člen 

Volilni odbor da nato zapisnike, izpisek iz volilnega imenika, potrdila in vse 
uporabljene glasovnice v omot, ga zapečati in naslovi na občinsko volilno ko- 
misijo. V ta omot se v posebnem omotu vložijo tudi neuporabljene glasovnice. 

Nato volilni odbor kar najhitreje in po najkrajši poti pošlje omot z volil- 
nimi spisi občinski volilni komisiji, in sicer na način, ki ga določi republiška 
volilna komisija. 

110. člen 

Po končanem delu, najpozneje pa drugi dan, vrne volilni odbor drug vo- 
lilni material organu, od katerega ga je dobil, organ pa mu da o tem potrdilo. 

4. Ugotavljanje izida glasovanja po občinski volilni komisiji v volilni enoti 

111. člen 

Izid glasovanja o volitvah za republiški zbor ugotovi za vsako volilno 
enoto občinska volilna komisija dokončno na podlagi volinih spisov in glasovnic, 
ki jih prejme od volinih odborov. 

28* 
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112. člen 

Ce so v volilni enoti volivci volili samo enega kandidata, se šteje', da je 
izvoljen za poslanca republiškega zbora, če je zanj glasovala večina vseh vo- 
livcev, ki so vpisani v volilne imenike na območju volilne enote. 

Ce večina iz prejšnjega odstavka ni bila dosežena, se opravijo ponovne vo- 
litve v volilni enoti. 

Ce so v volilni enoti volivci volili dva ali več kandidatov, je izvoljen kan- 
didat, ki je dobil največ glasov. Ce je dvoje ali več kandidatov dobilo enako 
največje število glasov, se opravi med njimi ponovno glasovanje. Ce tudi na 
ponovnem glasovanju dobijo enako število glasov, se ponovi ves volilni po- 
stopek. 

113. člen 

Občinska volilna komisija ugotovi skupno število vseh volivcev, vpisanih 
na območju volilne enote v splošnih volilnih imenikih; koliko glasov je v vsej 
volilni enoti dobil vsak kandidat in koliko glasovnic je bilo neveljavnih. Na 
podlagi tega ugotovi komisija, kateri kandidat je po prejšnjem členu izvoljen 
v volilni enoti za poslanca. 

Ce občinska volilna komisija ugotovi, da kandidat, ki je sam kandidiral 
na volitvah, ni dobil potrebne večine (prvi odstavek 110. člena),, ali da je dvoje 
ali več kandidatov dobilo enako največje število glasov (tretji odstavek 110. čle- 
na), razglasi, da v tej volilni enoti noben kandidat ni izvoljen za poslanca re- 
publiškega zbora, in sporoči to republiški volilni komisiji. 

114. člen 

Ce volilna komisija ugotovi, da so bile pri glasovanju na posameznih vo- 
liščih ali na vseh voliščih takšne nepravilnosti, ki so ali ki bi lahko vplivale 
na izid volitev, razveljavi glasovanje na voliščih, na katerih so bile ugotovljene, 
ali v vsej volilni enoti ter odredi ponovno glasovanje. 

115. člen 

Občinska volilna komisija napravi o svojem delu zapisnik; vanj vpiše 
zlasti: 

1. koliko je bilo kandidatov v volilni enoti ter priimek, rojstno ime in 
prebivališče vsakega kandidata; 

2. skupno in po voliščih: koliko je bilo oddanih glasov za vsakega kan- 
didata in koliko glasovnic je bilo neveljavnih; koliko je volivcev v volilni enoti; 

3. rojstno ime, priimek in prebivališče kandidata, ki je bil izvoljen za 
poslanca. 

Vsak član volilne komisije in predstavnik kandidata lahko zahteva, naj se 
vpiše v zapisnik njegovo posebno mnenje in pripombe. 

Zapisnik podpišejo vsi člani volilne komisije. 
Občinska volilna komisija napravi izvlečke iz prejetih zapisnikov o vseh 

morebitnih kaznivih dejanjih v zvezi z volitvami, ter pošlje takšne izvlečke 
javnemu tožilstvu, da sproži kazenski postopek. 
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116. člen 

Občinska volilna komisija razglasi na oglasni deski občinske skupščine po- 
datke iz prvega odstavka prejšnjega člena na območju volilne enote. 

Občinska volilna komisija izda izvoljenim poslancem republiškega zbora 
potrdilo o njihovi izvolitvi za poslanca. 

Ko konča občinska volilna komisija svoje delo, dostavi zapisnik s potreb- 
nimi volilnimi spisi, ki se tičejo poslancev republiškega zbora, republiški volilni 
komisiji v skladu z določbami tega zakona. 

117. člen 

Republiška volilna komisija se sestane, brž ko dobi volilne spise, ki se 
tičejo volitev poslancev republiškega zbora. 

Komisija izdela na podlagi volinih spisov poročilo o izidu volitev po volilnih 
enotah in ga predloži republiškemu zboru z volilnimi spisi. 

Poročilo republiške volilne komisije se objavi v »-Uradnem listu SRS«. 

VI. poglavje 

VOLITVE POSLANCEV ZBOROV DELOVNIH SKUPNOSTI 

1. Volitve in ugotovitve izidov glasovanja v volilnem telesu 

118. člen 

Poslance vseh zborov delovnih skupnosti Skupščine SR Slovenije voli vo- 
lilno telo, ki se oblikuje v vsaki občini po določbah tega zakona. 

119. člen 

V občinah, kjer ima občinska skupščina samo en zbor delovnih skupnosti, 
se oblikuje eno volilno telo za volitve poslancev vseh zborov delovnih skupnosti. 

V občinah, kjer ima občinska skupščina dva ali več zborov delovnih skup- 
nosti, se oblikuje posebno volilno telo za vsako področje, za katero je v občin- 
ski skupščini poseben zbor delovnih skupnosti. 

120. člen 

Ce se oblikuje enotno volilno telo za volitve poslancev vseh zborov de^ 
lovnih skupnosti Skupščine SR Slovenije, sestavljajo volilno telo za volitve 
poslancev vseh zborov delovnih skupnosti: člani občinske skupščine; delegati 
delovnih skupnosti v delovnih organizacijah in drugih delovnih skupnostih na 
področju gospodarstva, prosvete, raziskovalnih dejavnosti, umetnosti in na dru- 
gih področjih kulture in telesne kulture, na področju zdravstva in socialnih 
služb; delegati delovnih skupnosti v delovnih organizacijah, ki se ukvarjajo 
z raziskovanjem na področju gospodarstva, zdravstva in socialnih služb ter de- 
legati kmetijskih zadrug in obrtnikov — članov obrtne zadruge. 
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Delegati kmetijskih zadrug se volijo izmed članov delovnih skupnosti kme- 
tijskih zadrug, kmetov, ki so člani kmetijskih zadrug ali drugih delovnih orga- 
nizacij in članov njihovih gospodinjstev, ki se aktivno ukvarjajo s kmetijsko 
proizvodnjo, ter kmetov, ki so v stalnem kooperacijskem razmerju z zadrugo. 

121. člen 

Ce se volilno telo za volitve poslancev zborov delovnih skupnosti Skup- 
ščine SR Slovenije oblikuje posebej za vsako področje, za katero je v občinski 
skupščini poseben zbor delovnih skupnosti, se voli za vsako takšno področje 
dela toliko delegatov, kolikor je odbornikov zbora delovnih skupnosti občinske 
skupščine. Te delegate volijo delovni ljudje iz ustreznega področja dela izmed 
sebe. 

Ce se oblikuje enotno volilno telo za volitve poslancev vseh zborov delov- 
nih skupnosti Skupščine SR Slovenije, se v volilno telo voli toliko delegatov, 
kolikor je odbornikov zbora delovnih skupnosti občinske skupščine. Te delegate 
volijo delovni ljudje iz ustreznih področij izmed sebe. 

122. člen 

Ce se volilno telo za volitve poslancev zborov delovnih skupnosti Skup- 
ščine SR Slovenije oblikuje posebej za vsako področje, za katero je v občinski 
skupščini posebej zbor delovnih skupnosti, določi občinska skupščina s svojim 
odlokom, koliko delegatov iz ustreznega področja dela bo volila vsaka volilna 
enota, ki se oblikuje za volitve odbornikov zbora delovnih skupnosti občinske 
skupščine. 

Ce se oblikuje enotno volilno telo za volitve poslancev vseh zborov delovnih 
skupnosti Skupščine SR Slovenije, se v vsaki volilni enoti za volitve odbornikov 
zbora delovnih skupnosti občinske skupščine voli toliko delegatov iz ustreznega 
področja, kolikor se voli odbornikov za ustrezno skupino zbora delovnih skup- 
nosti občinske skupščine. 

123. člen 

Volilno telo za volitve poslancev za gospodarski zbor sestavljajo: člani ob- 
činske skupščine in delegati delovnih skupnosti v delovnih organizacijah in v 
drugih delovnih skupnosti na področju gospodarstva; delegati delovnih skup- 
nosti v delovnih organizacijah, ki se ukvarjajo z raziskovalnim delom na pod- 
ročju gospodarstva; delegati kmetijskih zadrug in obrtnikov — članov obrtnih 
zadrug. 

Delegati kmetijskih zadrug se volijo izmed članov delovnih skupnosti 
kmetijskih zadrug, članov kmetijskih zadrug in kmetijskih proizvajalcev, ki 
so v stalnem kooperantskem razmerju z zadrugo. 

124. člen 

Volilno telo za volitve poslancev za prosvetno-kulturni zbor sestavljajo: 
člani občinske skupščine in delegati delovnih skupnosti v delovnih organizaci- 
jah in drugih delovnih skupnostih na področju prosvete, raziskovalnih dejav- 
nosti in umetnosti ter na drugih področjih kulture in telesne kulture, oziroma 
delegati študentov visokošolskih zavodov ter učencev srednjih šol. 
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125. člen 

Volilno telo za volitve poslancev za socialno-zdravstveni zbor sestavljajo: 
člani občinske skupščine in delegati delovnih skupnosti v delovnih organizacijah 
in drugih delovnih skupnostih na področju zdravstva in socialnih služb ter 
delegati delovnih skupnosti v delovnih organizacijah, ki se ukvarjajo z razi- 
skovanjem na področju zdravstva in socialnih služb. 

126. člen 

Predlaganje in volitve delegatov za volilno telo se opravljajo na zborih 
delovnih ljudi, ki se opravljajo zaradi kandidiranja odbornikov za zbor delovnih 
skupnosti občinske skupščine. 

Redni študenti visokošolskih zavodov in redni učenci srednjih šol, ki imajo 
splošno volilno pravico, sodelujejo pri predlaganju in volitvah delegatov za 
volilno telo na zboru delovnih ljudi ustrezne šole. Število delegatov za volino 
telo, ki se volijo izmed delovnih ljudi, ki so zaposleni v šoli, ne sme biti manjše 
od števila delegatov, ki se volijo izmed študentov oziroma učencev. 

127. člen 

Vsak delovni človek ima pravico, da predloži po enega kandidata za volilno 
telo. Ce predlog podpirajo najmanj štirje delovni ljudje, se takšen kandidat 
vpiše v listo kandidatov, o katerih zbor glasuje. 

Predlogi iz prejšnjega odstavka se dajejo ustno. 
Ko je predlaganje kandiatov končano, prične glasovanje. 
Delovni ljudje glasujejo posebej za vsakega kandidata po vrsti, kot so bili 

predlagani. 
Glasuje se javno z dviganjem rok. 

128. člen 

Ce je predlaganih toliko kandidatov za delegate volilnega telesa, kolikor 
se v volilni enoti voli delegatov, so za delegate izvoljeni tisti kandidati, ki so 
dobili večino glasov navzočih delovnih ljudi, če pa je predlaganih več kandi- 
tov za delegate volilnega telesa, kot se v volilni enoti voli delegatov, so za dele- 
gate izvoljeni tisti med njimi, ki so dobili največ glasov. 

129. člen 

Zbor delovnih ljudi da izvoljenemu delegatu potrdilo o tem, da je izvoljen 
za delegata. 

Ce pri volitvah delegatov sodelujeta dva ali več zborov delovnih ljudi, 
da izvoljenemu delegatu potrdilo o izvolitvi predsedstvo zbora delovnih ljudi, 
na območju katerega je največ delovnih ljudi na temelju ugotovljenega izida 
volitev na vsakem od teh zborov delovnih ljudi. 

PredsedništVo zbora delovnih ljudi, ki da potrdilo izvoljenemu kandidatu, 
obvesti o izvolitvi delegata predsednika občinske skupščine. 

130. člen 

Sejo volilnega telesa za volitve poslancev zborov delovnih skupnosti skliče 
predsednik občinske skupščine najpozneje pet dni pred dnevom, ko se volijo 
poslanci zborov delovnih skupnosti. 
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Ce predsednik ne skliče seje volilnega telesa v roku iz prejšnjega od- 
stavka, skliče sejo občinska volilna komisija. 

131. člen 

Sejo volilnega telesa začne predsednik občinske skupščine in vodi njeno 
delo do izvolitve predsedništva. 

Predsedništvo sestavljajo predsedujoči in dva člana, ki jih volilno telo 
izvoli izmed sebe. 

132. člen 

Seja volilnega telesa se lahko opravi, če je na njej navzočih večina odbor- 
nikov občinske skupščine in večina izvoljenih delegatov. Število odbornikov 
in delegatov ugotovi predsedujoči na začetku seje po seznamu odbornikov 
občinske skupščine in seznamu izvoljenih delegatov. 

Ce se seja volilnega telesa ne more opraviti, ker ni navzoča večina odbor- 
nikov in delegatov iz prejšnjega odstavka, se opravi nova seja najpozneje v 
7 dneh po prvi seji. 

133. člen 

Ko predsedujoči ugotovi, da se seja volilnega telesa lahko opravi in da 
se na njej lahko veljavno odloča, razloži namen sklicanja seje in objavi začetek 
volitev. 

134. člen 

Na seji volilnega telesa se lahko volijo poslanci zborov delovnih skupnosti 
Skupščine SR Slovenije samo izmed kandidatov, katerih kandidaturo je po- 
trdila pristojna občinska volilna komisija. 

135. člen 

Občinska volilna komisija pripravi pravočasno za območje volilne enote 
potrebno število glasovnic za volitve poslancev zborov delovnih skupnosti. 

Ce se oblikuje enotno volilno telo za volitve poslancev delovnih skupnosti, 
še sestavi enotna glasovnica za vse zbore delovnih skupnosti. Na enotni glasov- 
nici se najprej navedejo kandidati za poslance gospodarskega zbora, za njim 
kandidati za poslance prosvetno-kulturnega zbora in na koncu kandidati za 
poslance socialno-zdravstvenega zbora. 

Ce se oblikuje posebno volilno telo za vsako od področij za katero je po- 
seben zbor delovnih skupnosti občinske skupščine, se sestavi posebna glasovnica 
za vsak zbor delovnih skupnosti. 

Glasovnica za volitve poslancev zborov delovnih skupnosti obsega: 
1. navedbo volilne enote, 
2. rojstno ime in priimek kandidatov. 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po vrstnem redu, po katerem 

je pristojna občinska volilna komisija potrdila njihove kandidature. 
Pred imenom vsakega kandidata mora biti zaporedna številka. 
Glasovnica mora biti overjena s pečatom občinske volilne komisije. 

136. člen 

Ce se oblikuje enotno volilno telo za volitve poslancev vseh zborov delovnih 
skupnosti, se postavi samo ena glasovalna skrinjica, če pa se oblikuje posebno 
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volilno telo za vsako področje zborov delovnih skupnosti, se postavi za vsak 
zbor delovnih skupnosti posebna glasovalna skrinjica. 

V prostoru, kjer se glasuje, je treba razobesiti razglase o potrditvi vsake 
kandidature za poslance vseh zborov delovnih skupnosti, za katere glasuje 
volilno telo. 

137. člen 

Ko se začne glasovanje, izroči predsedujoči glasovnico vsakemu članu vo- 
lilnega telesa. 

Član volilnega telesa glasuje tako, da obkroži zaporedno številko pred ime- 
nom kandidata, za katerega hoče glasovati. 

Član volilnega telesa glasuje za toliko kandidatov posameznega zbora de- 
lovnih skupnosti, kolikor poslancev tega zbora se voli v volilni enoti. V glasov- 
nici je treba navesti pri vsakem zboru delovnih skupnosti, za koliko kandidatov 
se glasuje. 

Glasuje se lahko samo za kandidate, katerih imena so na glasovnici. 

138. člen 

Po končanem glasovanju ugotovi predsedujoči izid glasovanja za vsak 
zbor delovnih skupnosti Skupščine SR Slovenije posebej. 

Izid glasovanja se ugotovi tako, da se najprej ugotovi skupno število čla- 
nov volilnega telesa po seznamu odbornikov občinske skupščine in seznamu 
delegatov ter' število članov volilnega telesa, ki so glasovali, nato pa, koliko 
glasov je bilo oddanih za posameznega kandidata in koliko glasovnic je neve- 
ljavnih. 

Ce se pokaže razlika med številom glasovalcev po seznamu članov volilnega 
telesa in številom oddanih glasovnic, velja izid glasovanja po glasovnicah. 

Predsedujoči razglasi na seji izid glasovanja. Izid glasovanja se razglasi 
tudi na oglasni deski občinske skupščine. 

139. člen 

O delu seje volilnega telesa se napravi zapisnik. 
Zapisnik obsega zlasti: dan, uro začetka in kraja seje; navedbo volilne 

enote; skupno število članov volilnega telesa, koliko jih je bilo navzočih na 
seji; katere kandidature so bile potrjene za posamezen zbor delovnih skupnosti; 
koliko članov volilnega telesa je glasovalo, koliko glasov je dobil vsak posa- 
mezni kandidat za posamezni zbor delovnih skupnosti in koliko glasovnic je 
bilo neveljavnih; potek glasovanja in vse okoliščine, ki so pomembne za gla- 
sovanje, kakor tudi morebitne ugovore članov volilnega telesa glede pravil- 
nosti glasovanja ter uro konca glasovanja. 

Zapisnik podpišejo člani predsedništva. 

140. člen 

Predsedujoči pošlje nemudoma občinski volilni komisiji poseben omot z 
volilnimi spisi, ki obsega: zapisnik seje volilnega telesa, seznam odbornikov 
občinske skupščine in seznam delegatov, na podlagi katerih se je glasovalo, 
ter vse glasovnice. 
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2. Ugotavljanje izida glasovanja po občinski volilni komisiji 

141. člen 

Izid glasovanja ugotavlja občinska volilna komisija na podlagi volilnih 
spisov za vsak zbor posebej. 

142. člen 

Občinska volilna komisija ugotovi predhodno skupno število članov volil- 
nega telesa v vsaki občini in koliko članov volilnega telesa je skupaj glasovalo, 
koliko glasov je posamezni kandidat dobil v posamezni občini in koliko v vsej 
volilni enoti ter koliko je bilo neveljavnih glasovnic; na temelju teh podatkov 
ugotovi izid glasovanja. 

143. člen 

Ce kandidira zja poslanca za posamezni zbor delovnih skupnosti toliko 
kandidatov, kot je v volilni enoti treba izvoliti poslancev, so izvoljeni za po- 
slance tisti kandidati, ki so dobili večino glasov vseh članov volilnega telesa. 
Ce sestavljata volilno enoto dve ali več občin, so izvoljeni za poslance tisti kan- 
didati, ki so dobili večino glasov vseh članov volilnih teles v občinah z območja 
volilne enote. 

Ce kateri od kandidatov niso dobili večine iz prejšnjega odstavka, se gla- 
sovanje glede teh kandidatov ponovi. Ce tudi pri ponovnem glasovanju ne pride 
do izvolitve vseh kandidatov po prejšnjem odstavku, se ponovi ves volilni 
postopek glede poslanskih mest, za katera ni prišlo do izvolitve poslanca. 

Ce kandidira za poslanca posameznega zbora delovnih skupnosti več kan- 
didatov, kot je v volilni enoti poslanskih mest, so izvoljeni za poslance tisti 
med njimi, ki so dobili največ glasov v volilnem telesu. Ce sestavljata volilno 
enoto dve ali več občin, so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največ glasov 
v volilnih telesih v vseh občinah z območja volilne enote. 

Ce dva ali več kandidatov za poslanca istega zbora z največjim številom 
glasov dobita enako število glasov, se glasovanje ponovi med temi kandidati. 

144. člen 

O delu občinske volilne komisije se napravi za vsak zbor poseben zapisnik, 
v katerem se navede zlasti: 

1. koliko je bilo kandidatov v vsaki volilni enoti po potrjenih kandidatu- 
rah občinske volilne komisije in koliko se v vsaki volilni enoti za volitve po- 
slancev zbora delovnih skupnosti voli poslancev; 

2. rojstno ime, priimek in prebivališče vsakega kandidata; 
3. skupno število članov volilnega telesa v občini oziroma v občinah z 

območja volilne enote, ki so glasovah; 
4. skupno število glasov, ki jih je dobil vsak kandidat na območju volilne 

enote in število neveljavnih glasovnic; 
5. rojstno ime in priimek vsakega kandidata, ki je bil izvoljen za poslanca. 
Zapisnik podpišejo vsi člani občinske volilne komisije. Vsak član ima pra- 

vico zahtevati, da se vpišejo v zapisnik njegovo ločeno mnenje in njegove 
pripombe. 
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145. člen 

Občinska volilna komisija razglasi na oglasni deski občine oziroma občin 
z območja volilne enote: 

1. koliko glasov je dobil vsak kandidat za posamezni zbor in koliko je bilo 
neveljavnih glasovnic; 

2. rojstno ime in priimek vsakega kandidata, ki je izvoljen za poslanca, 
in za kateri zbor delovnih skupnosti. 

146. člen 

Občinska volilna komisija izda izvoljenim poslancem zborov delovnih 
skupnosti Skupščine SR Slovenije potrdilo o izvolitvi. 

Občinska volilna komisija pošlje zapisnik o izidu glasovanja predsedniku 
občinske skupščine oziroma predsednikom skupščin občin na območju volilne 
enote. 

Občinska volilna komisija pošlje zapisnike s potrebnimi spisi, ki se tičejo 
volitev poslancev Skupščine SR Slovenije v občinskih skupščinah, republiški 
volilni komisiji v skladu z določbami tega zakona. 

Republiška volilna komisija se sestane, brž ko dobi od vseh občinskih ko- 
misij volilne spise, ki se tičejo volitev v občinskih skupščinah. Komisija izdela 
na podlagi volilnih spisov za vsak zbor delovnih skupnosti posebno poročilo 
o izidu volitev, in ga predloži ustreznemu zboru Skupščine SR Slovenije z 
volilnimi spisi. 

Poročilo republiške volilne komisije se objavi v »Uradnem listu SRS«. 

VII. poglavje 

PONOVNE IN NADOMESTNE VOLITVE 

1. Ponovne volitve in ponovno glasovanje 

147. člen 

Ponovne volitve poslancev republiškega zbora se opravijo: 
1. če pristojna volilna komisija razveljavi volitve zaradi nepravilnosti pri 

volitvah (114. člen); 
2. če je v kakšni volilni enoti kandidiral za poslanca en sam kandidat, pa 

ni dobil večine glasov vseh volivcev, ki so vpisani v volilnem imeniku v volilni 
enoti (1. in 2. odst. 112. člena); 

3. če je dobilo v volilni enoti dvoje ali več kandidatov enako največje šte- 
vilo glasov (3. odst. 112. člena). 

Ponovne volitve poslancev zborov delovnih skupnosti se opravijo v pri- 
merih iz drugega odstavka 143. člena tega zakona. 

Ponovne volitve poslancev Skupščine SR Slovenije se opravijo tudi v pri- 
meru, če ob verifikaciji mandatov ustrezen zbor Skupščine SR Slovenije raz- 
veljavi izvolitev poslanca zaradi nepravilnosti pri volitvah. 
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148. člen 

Ce razveljavi volilna komisija volitve zaradi nepravilnosti pri glasovanju, 
ki so bile samo na posameznih voliščih, se ponovi glasovanje samo na teh 
voliščih. 

149. člen 

Na ponovnih volitvah poslancev iz razlogov po 1. točki prvega odstavka 
147. člena tega zakona se glasovanje opravi po obstoječih in naknadno potrjenih 
kandidaturah; na ponovnih volitvah, ki se opravijo iz razlogov po 2. točki 
prvega odstavka 147. člena tega zakona, se glasuje samo po naknadno potrjenih 
kandidaturah. 

Predlogi kandidatur za nove kandidate se vložijo najpozneje deset dni 
pred dnem, ki je določen za volitve. 

Ce se ponovijo volitve zato, ker sta dobila dva ali več kandidatov enako 
največje število glasov, se ponovi glasovanje samo med temi kandidati. 

150. člen 

Ponovne volitve razpiše občinska volilna komisija. 
Ce se opravijo ponovne volitve na podlagi sklepa zbora Skupščine SR Slo- 

venije, razpiše volitve republiška volilna komisija. 
V odločbi o razpisu ponovnih volitev se določi dan volitev in dan, od 

katerega prično teči roki za opravljanje volilnih dejanj. 

151. člen 

Pristojna volilna komisija mora razglasiti potrjene kandidature najpozneje 
pet dni pred dnem, ki je določen za ponovne volitve. 

2. Nadomestne volitve 

152. člen 

Nadomestne volitve se opravijo, če poslanec umre ali mu sicer predčasno 
preneha mandat (155. člen). 

153. čeln 

Nadomestne volitve se razpišejo v 15 dneh od dneva, ko poslancu predčasno 
preneha mandat. 

Ce preostane do rednega poteka mandata manj kot eno leto, se razpišejo 
nadomestne volitve le v primeru, če to zahteva katera koli občinska skupščina 
z območja volilne enote. 

154. člen 

Nadomestne volitve se morajo opraviti najpozneje v treh mesecih od dneva, 
ko je bilo poslansko mesto izpraznjeno. 

Razpis nadomestnih volitev se objavi v ^Uradnem listu SRS« najpozneje 
šest tednov pred dnevom, določenim za volitve. 
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155. člen 

Poslancu Skupščine SR Slovenije preneha mandat pred potekom časa, 
za katerega je bil izvoljen: 

1. če izgubi splošno volilno pravioo: 
2. če je s pravnomočno sodbo sodišča obsojen na kazen zapora, daljšo od 

šest mesecev ali na hujšo kazen; 
3. če je odpoklican; 
4. če sprejme zbor, katerega član je poslanec, njegovo odpoved mandata; 
5. če odstopi delo ali sprejme funkcijo, ki ni združljiva s funkcijo repu- 

bliškega poslanca. 
Poslancu zbora delovnih skupnosti Skupščine SR Slovenije ne preneha 

mandat zato, če mu preneha delovno ali drugo razmerje ali funkcija, na podlagi 
katere je kandidiral za poslanca. 

156. člen 

Ce ni v določbah tega poglavja drugače določeno, se za ponovne in nado- 
mestne volitve uporabljajo ustrezne določbe III., IV., V. in V. poglavja tega 
zakona. 

VIII. poglavje 

Odpoklic poslancev 

1. Predlaganje odpoklica 

157. člen 

Postopek za odpoklic poslanca republiškega zbora se sproži na predlog 
zborov volivcev, če je predlog za sprožitev postopka za odpoklic sprejela ve- 
čina volivcev na zborih, na območju katerih je najmanj petina vseh volivcev, 
vpisanih v volilnem imeniku na območju volilne enote, v kateri je bil izvoljen 
poslanec, čigar odpoklic se predlaga, ali če je predlog sprejet najmanj na eni 
tretjini zborov volivcev na območju te volilne enote. 

158. člen 

Postopek za odpoklic poslanca zbora delovnih skupnosti se sproži na pred- 
log zborov delovnih ljudi v delovnih organizacijah oziroma v delovnih skupno- 
stih s področja tega zbora in zborov drugih delovnih ljudi, ki imajo pravico 
predlagati kandidate za poslanca v ta zbor, če je predlog za sprožitev postopka 
sprejela večina delovnih ljudi na zborih, na območju katerih je najmanj tre- 
tjina vseh delovnih ljudi v volilni enoti, v kateri je bil izvoljen poslanec, čigar 
odpoklic se predlaga, ali če je predlog sprejet najmanj na tretjini zborov de- 
lovnih ljudi na območju te volilne enote. 
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159. člen 

Sklicanje zborov volivcev oziroma zborov delovnih ljudi, na katerih naj 
se sproži postopek za odpoklic poslanca, lahko predlaga večina članov katere 
koli občinske skupščine na območju te volilne enote, ali pa najmanj 5 zborov 
volivcev oziroma 5 zborov delovnih ljudi z območja te volilne enote. 

Vsak zbor volivcev oziroma zbor delovnih ljudi iz prejšnjega odstavka se 
skliče na predlog najmanj 50 volivcev oziroma 50 delovnih ljudi z območja 
tega zbora, Ti zbori lahko odločajo le, če je na zboru navzoča najmanj desetina 
volivcev oziroma delovnih ljudi z območja, za katerega se zbor sklicuje. 

160. člen 

Predlog za sklicanje zborov volivcev zaradi sprožitve postopka za odpoklic 
poslanca se pošlje pismeno pristojni občinski volilni komisiji. 

Ce občinska volilna komisija ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz 157. člena 
tega zakona, pošlje predlog nemudoma presedniku občinske skupščine oziroma 
predsedniku občinskih skupščin z območja volilne enote. 

161. člen 

Predlog za sklicanje zborov delovnih ljudi zaradi sprožitve postopka za od- 
poklic poslanca se pošlje pismeno pristojni občinski volilni komisiji. 

Ce občinska volilna komisija ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz 158. člena 
tega zakona, pošlje predlog nemudoma sklicateljem zborov delovnih ljudi. 

162. člen 

Zbor volivcev zaradi sprožitve postopka za odpoklic poslanca skliče pred- 
sednik občinske skupščine, zbor delovnih ljudi pa pristojni predstavnik delovne 
organizacije (73. člen), ki mu je bil poslan predlog za sklicanje zbora. 

Ce predsednik občinske skupščine oziroma pristojni predstavnik delovne 
organizacije ne skliče zbora volivcev oziroma zbora delovnih ljudi najpozneje 
v 15 dneh po tem, ko je predlog dobil, skliče zbor občinska volilna komisija v 
nadaljnjih petih dneh. 

163. člen 

Zbor volivcev o<ziroma zbor delovnih ljudi, ki je bil sklican zaradi sprožitve 
postopka za odpoklic poslanca, začne in vodi do izvolitve predsedstva zbora skli- 
catelj zbora (56. člen). 

164. člen 

Po izvolitvi predsedstva pojasni predsedujoči namen in način zborovega 
dela, prebere predlog za sklicanje in pozove predstavnika predlagateljev, naj 
obrazloži predlog za sprožitev postopka za odpoklic poslanca. 

Zbor nato obravnava predlog. Ko je obravnava končana, se o predlogu 
glasuje. Glasuje se javno z dviganjem rok. 

Predlog za sprožitev postopka za odpoklic je sprejet, če je zanj glasovala 
večina navzočih volivcev oziroma delovnih ljudi. 

165. člen 

O delu zbora se piše zapisnik; podpišejo ga vsi člani predsedstva, zapisnikar 
in overitelja zapisnika. 
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Zapisnik obsega zlasti: kraj, ime občine ter dan in uro pričetka in konca 
zbora; navedbo območja, za katero je bil sklican zbor; kdo je sklical in začel 
zbor; ime in priimek članov predsedstva zbora, zapisnikarja in overiteljev za- 
pisnika; skupno število volivcev oziroma delovnih ljudi, ki imajo pravico 
sodelovati na zboru; število navzočih; dnevni red zbora; priimek, rojstno ime 
in prebivališče poslanca, čigar odpoklic se predlaga, z navedbo zbora Skupščine 
SR Slovenije, ki mu pripada; izid glasovanja o predlogu in razloge za spro- 
žitev tega postopka, če je bil predlog sprejet; kako je bil ugotovljen izid glaso- 
vanja; druge za delo zbora pomembne okoliščine. 

166. člen 

Ce je zbor sprejel predlog za sprožitev postopka za odpoklic poslanca, se 
sestavi predlog za odpoklic. 

Predlog za odpoklic sestavi predsedstvo zbora; podpišejo ga člani pred- 
sedstva. 

2. Vsebina predloga za odpoklic 

167. člen 

Predlog za odpoklic mora obsegati: 
1. rojstno ime, priimek in prebivališče poslanca, čigar odpoklic se predlaga, 

ter navedbo zbora Skupščine SR Slovenije, katerega član je, in volilne enote, 
v kateri je poslanec izvoljen; 

2. razloge, zaradi katerih se predlaga odpoklic. 
Poleg podpisa vsakega podpisnika predloga za odpoklic je treba navesti 

njegovo rojstno ime, priimek, poklic in prebivališče. 
Predlogu zbora volivcev oziroma zbora delovnih ljudi je treba priložiti 

zapisnik zbora, na katerem je bil predlog sprejet. 

168. člen 

Predlog za odpoklic se vloži pismeno pri občinski volilni komisiji. 
Ce občinska volilna komisija ugotovi formalne nepravilnosti v predlogu 

za odpoklic poslanca, opozori vlagatelje predloga, da jih kar najhitreje od- 
pravijo. 

Občinska volilna komisija pošlje predlog za odpoklic brez odlašanja repu- 
bliški volilni, komisij i, tudi če vlagatelji predloga niso odpravili formalnih ne- 
pravilnosti v predlogu. 

3. Preizkus predloga in razpis glasovanja o odpoklicu 

169. člen 

Republiška volilna komisija preizkusi, ali je predlog za odpoklic sestav- 
ljen v skladu z določbami tega zakona, ne preizkuša pa, ali so razlogi v pred- 
logu za odpoklic upravičeni. 
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Ce so v predlogu samo formalne pomanjkljivosti, vrne republiška volilna 
komisija predlog vlagateljem in jim določi rok, v katerem morajo pomanjklji- 
vosti odpraviti. 

Republiška volilna komisija zavrne predlog, če niso izpolnjeni pogoji, ki 
jih določa ta zakon, ali če vlagatelji v določenem roku ne odpravijo formalnih 
pomanjkljivosti. O tem obvesti z odločbo vlagatelje predloga. Za vlagatelje 
predloga se štejejo podpisniki predloga. 

170. člen 

Ce republiška volilna komisija ugotovi, da predlog za odpoklic poslanca 
ustreza določbam tega zakona, potrdi predlog in razpiše glasovanje o odpo- 
klicu najpozneje 30 dni po potrditvi predloga za odpoklic. 

Odločba o razpisu glasovanja obsega rojstno ime in priimek poslanca, o 
čigar odpoklicu se bo glasovalo, navedbo zbora Skupščine SR Slovenije, ki mu 
poslanec pripada, označbo volilne enote, v kateri je bil izvoljen, in dan gla- 
sovanja. 

Glasovanje o odpoklicu poslanca republiškega zbora neposredno po voliv- 
cih se opravi v nedeljo. 

171. člen 

Republiška volilna komisija obvesti o razpisu glasovanja o odpoklicu zbor 
Skupščine SR Slovenije, katerega član je poslanec, čigar odpoklic se predlaga, 
tega poslanca, pristojno občinsko skupščino in pristojno občinsko volilno ko- 
misijo. 

Odločba republiške volilne komisije o razpisu glasovanja o odpoklicu se 
objavi v »Uradnem listu SRS« najpozneje 15 dni pred dnevom, ki je določen 
za glasovanje. 

4. Glasovanje o odpoklicu 

a) Za poslanca republiškega zbora 

172. člen 

O odpoklicu poslanca republiškega zbora se glasuje na voliščih v območju 
volilne enote, kjer je bil poslanec izvoljen. 

Občinska volilna komisija mora najpozneje sedem dni pred dnevom, ki je 
določen za glasovanje o odpoklicu, določiti volišča in imenovati za vsako volišče 
volilni odbor, ki bo vodil glasovanje o odpoklicu. 

173. člen 

Občinska volilna komisija mora razglasiti, da je določeno glasovanje o 
odpoklicu. 

Razglas mora obsegati rojstno ime, priimek in prebivališče poslanca, o 
čigar odpoklicu se bo glasovalo; navedbo zbora Skupščine SR Slovenije, kate- 
rega član je; navedbo volilne enote, kjer se bo glasovalo o odpoklicu, in dan 
glasovanja. 
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Občinska volilna komisija poskrbi za to, da se objavijo razglasi o določitvi 
glasovanja o odpoklicu poslanca najpozneje sedem dni pred dnevom glasovanja 
v vseh krajih volilne enote, v kateri se bo glasovalo. 

174. člen 

Na vsako volišče se postavi skrinjica za glasovanje o odpoklicu, na katero 
se obesi razglas o določitvi glasovanja o odpoklicu. 

175. člen 

Predsednik volilnega odbora da vsakemu glasovalcu glasovnico. 
Glasovnica obsega navedbo rojstnega imena, priimka in prebivališča po- 

slanca, o čigar odpoklicu se glasuje, Pod njegovim imenom so druga pod drugo 
natisnjene besede »za odpoklic« in »proti odpoklicu«. , 

Glasovnice, na katerih nista obkroženi besedi »za odpoklic« niti besedi 
»proti odpoklicu«, ter glasovnice, ki so tako izpolnjene, da se ne more zanes- 
ljivo ugotoviti, ali je volivec glasoval za odpoklic ali proti odpoklicu, so neve- 
ljavne. 

176. člen 

Ko je glasovanje končano, se preštejejo glasovnice; ugotovi se število gla- 
sovnic oddanih za odpoklic, število glasovnic, oddanih proti odpoklicu ter šte- 
vilo neveljavnih glasovnic. 

Ko je štetje končano, vpiše volilni odbor v zapisnik o delu volilnega odbora 
skupno število volivcev, ki so vpisani v izpisku iz volilnega imenika, število 
volivcev, ki so glasovali po izpisku iz volilnega imenika, število glasovnic, od- 
danih proti odpoklicu ter število neveljavnih glasovnic. 

Nato volilni odbor razglasi pred poslopjem, v katerem se je glasovalo, izid 
glasovanja na tem volišču. 

Volilni odbor pošlje najhitreje in po najkrajši poti zapisnik o glasovanju 
z glasovnicami in z vsem drugim volilnim materialom pristojni občinski volilni 
komisiji tako, kot to določi republiška volilna komisija. 

177. člen 

Na podlagi materiala, ki ga je prejela od volilnih odborov, ugotovi občinska 
volilna komisija skupno število volivcev po volilnem imeniku v vsej volilni 
enoti, skupno število volivcev, ki so glasovali v volilni enoti, skupno število 
volivcev, ki so glasovali za odpoklic, skupno število volivcev, ki so glasovah 
proti odpoklicu, ter skupno število neveljavnih glasovnic; na podlagi tega ugo- 
tovi, ali je poslanec odpoklican. Vse to vpiše komisija v zapisnik o svojem delu. 

Občinska volilna komisija pismeno sporoči izid glasovanja republiški vo- 
lilni komisiji in poslancu, o čigar odpoklicu se je glasovalo. 

178. člen 

Ko ugotovi občinska volilna komisija izid glasovanja o odpoklicu, ga raz- 
glasi na razglasni deski občinske skupščine ter pošlje po republiški volilni 
komisiji republiškemu zboru poročilo o svojem delu z vsemi spisi, ki se nana- 
šajo na glasovanje o odpoklicu. 

29 
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179. člen 

Kolikor ni z določbami 172. do 178. člena tega zakona drugače določeno, 
se glede postopka pri glasovanju o odpoklicu poslanca republiškega zbora in 
glede ugotavljanja izidov glasovanja primerno uporabljajo določbe 90. do 117. 
člena tega zakona. 

b) Za poslanca zborov delovnih skupnosti 

180. člen 

O odpoklicu poslancev zborov delovnih skupnosti Skupščine SR Slovenije 
glasuje na seji telo, ki odloča o odpoklicu. To telo mora biti sestavljeno na 
način, ki je določen v 118. do 129. členu tega zakona. 

Ce obsega volilna enota dve ali več občin, glasuje o odpoklicu telo, ki odloča 
o odpoklicu, in se oblikuje v vsaki občini z območja volilne enote. 

181. člen 

Člani volilnega telesa glasujejo o odpoklicu tako, da obkrožijo na glasov- 
nici besedi »za odpoklic« ali besedi »proti odpoklicu«. 

O glasovanju se sestavi zapisnik. 

182. člen 

Na podlagi materiala, ki ga je sprejela od občinske skupščine, občinska 
volilna komisija ugotovi izid glasovanja o odpoklicu in na podlagi tega ugotovi, 
ali je bil poslanec odpoklican po drugem odstavku 26. člena tega zakona. 

Ko ugotovi občinska volilna komisija izid glasovanja o odpoklicu, pošlje 
takoj po republiški volilni komisiji pristojnemu zboru delovnih skupnosti Skup- 
ščine SR Slovenije, čigar poslanec je odpoklican, poročilo o svojem delu z 
vsemi spisi, ki se nanašajo na glasovanje o odpoklicu. 

183. člen 

Ce ni z določbami 180. do 182. člena tega zakona drugače določeno, se 
glede glasovanja o odpoklicu poslancev zborov delovnih skupnosti primerno 
uporabljajo določbe 128. do 138. člena tega zakona; glede glasovanja o odpo- 
klicu poslancev zborov delovnih skupnosti o ugotovitvi izida glasovanja o od- 
poklicu teh poslancev se primerno uporabljajo določbe 170. do 176. člena tega 
zakona. 

IX. poglavje 

1. Varstvo volilne pravice 

184. člen 

Zaradi nepravilnosti pri delu kandidacijskih konferenc ali zborov volivcev, 
na katerih so bili predlagani kandidati za volitve poslancev republiškega zbora 
ali zaradi nepravilnosti pri delu zborov volivcev, na katerih se obravnava pred- 
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log za sprožitev postopka za odpoklic poslanca tega zbora ter zaradi nepravil- 
nosti pri delu volilnega odbora pri volitvah oziroma pri glasovanju o odpo- 
klicu poslanca tega zbora ima vsak prizadeti kandidat oziroma poslanec, kate- 
rega odpoklic se predlaga in vsak volivec pravico vložiti ugovor pri pristojni 
občinski volilni komisiji. 

Zaradi nepravilnosti pri delu kandidacijskih konferenc aH zborov delovnih 
ljudi v delovnih organizacijah in v delovnih skupnostih, na katerih so bih pred- 
lagani kandidati za volitve poslancev zborov delovnih skupnosti Skupščine SR 
Slovenije ah zaradi nepravilnosti pri delu zborov delovnih ljudi, na katerih 
se obravnava predlog za sprožitev postopka za odpoklic poslanca katerega od 
teh zborov, ima pravico do ugovora pri pristojni občinski volilni komisiji vsak 
prizadeti kandidat oziroma poslanec, katerega odpoklic se predlaga in vsak 
delovni človek, ki ima pravico sodelovati na zboru delovnih lujdi. 

Ce ugotovi občinska volilna komisija na podlagi ugovorov, ki so bili vloženi 
pred potekom roka, določenega za predložitev kandidatov v potrditev, kakšne 
nepravilnosti pri delu kandidacijske konference ali zbora, ki so ali ki bi lahko 
bistveno vplivale na določitev kandidature konference oziroma zborov, razve^ 
ljavi delo kandidacijske konference ali zbora, na katerem so se dogodile takšne 
nepravilnosti ter o tem obvesti kandidacijsko konferenco oziroma odredi, da se 
v določenem roku skliče nov zbor. 

Skupina najmanj 10 delovnih ljudi v delovni organizaciji lahko ugovarja 
pri pristojni občinski volilni komisiji, da kandidat za poslanca katerega od zbo- 
rov delovnih ljudi ne izpolnjuje zakonitih pogojev za izvolitev poslanca zbora, 
za katerega je kandidiran. Občinska volilna komisija odloča o ugovoru hkrati, 
ko odloča o potrditvi kandidature. 

185. člen 

Zoper odločbo občinske volilne komisije, s katero se zavrne predlog kandi- 
dature ali ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji za potrditev kandidature, imajo 
vlagatelji predloga pravico do pritožbe na vrhovno sodišče SRS; pritožba mora 
biti vložena v 48 urah po prejemu odločbe. Vrhovno sodišče SRS mora odločiti 
o pritožbi najpozneje v 48 urah po prejemu pritožbe. 

Zoper odločbo občinske volilne komisije, s katero se potrdi kandidatura 
poslanca zbora delovnih skupnosti, glede katere je bil vložen ugovor, ima vla- 
gatelj ugovora pravico pritožbe na vrhovno sodišče SRS. Pritožba mora biti 
vložena v 48 urah po prejemu odločbe. 

186. člen 

Zoper vsako odločbo občinske volilne komisije, razen zoper odločbe iz 
prejšnjega člena, ima vsak kandidat, vsak odbornik občinske skupščine in vsak 
volivec pravico do pritožbe na pristojni zbor Skupščine SR Slovenije. Ti lahko 
opozorijo zbor Skupščine SR Slovenije tudi na nepravilnosti pri delu volilnega 
odbora in na nepravilnosti pri delu kandidacijske konference, zbora volivcev 
oziroma zbora delovnih ljudi glede predlaganja kandidatov. 

Poslanec, o čigar odpoklicu se je glasovalo, in vsak volivec oziroma odbor- 
nik občinske skupščine ima pravico, da proti odločbi občinske volilne komisije 
v zvezi z odpoklicem poslanca vloži pritožbo na pristojni zbor Skupščine SR 
Slovenije. 

29* 
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Pritožba, ki se vloži najpozneje do dneva volitev oziroma do dneva glaso- 
vanja o odpoklicu, se predloži po republiški volilni komisiji; pozneje se vloži 
pritožba pri pristojnem zboru Skupščine SR Slovenije. 

Pritožbo na pristojni zbor Skupščine SR Slovenije je treba vložiti najpoz- 
neje do sestanka verifikacijskega odbora, pritožba, ki pa se nanaša na nado- 
mestne volitve ali na glasovanje o odpoklicu poslanca, pa najpozneje 15 dni od 
dneva volitev oziroma glasovanja o odpoklicu. 

187. člen 

Zoper odločbo republiške volilne komisije, s katero je bil zavrnjen predlog 
za odpoklic poslanca, imajo* vlagatelji pravico do pritožbe na vrhovno sodišče 
SRS. Pritožba mora biti vložena v treh dneh po prejemu odločbe. 

2. Kazenske določbe 

188. člen 

Z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta se kaznuje za sodno kaznivo 
dejanje: , 

1. kdor s podkupovanjem vpliva na volivca, da bi pri volitvah ali pri gla- 
sovanju o odpoklicu poslancev glasoval ali ne glasoval za določenega kandidata 
oziroma glasoval za odpoklic ah proti odpoklicu poslanca ali da bi sploh ne 
glasoval; 

2. volivec, ki več kot enkrat glasuje ah poskuša glasovati pri volitvah za 
isti zbor Skpuščine SR Slovenije ah pri glasovanju o odpoklicu; 

3. kdor pri volitvah aH pri glasovanju o odpoklicu glasuje ali poskuša gla- 
sovati namesto drugega pod njegovim imenom; 

4. kdor v nasprotju z določbo 98. člena tega zakona pride na volišče z 
orožjem ali nevarnim orodjem, kdor brez naročila predsednika volilnega odbora 
ukaže, da se pripelje na volišče oborožena sila ali jo sam pripelje; 

5. kdor uniči, prikrije, poškoduje ali odnese kakšne listine o volitvah ali o 
glasovanju o odpoklicu ali kakršenkoli predmet, ki je namenjen za volitve 
oziroma za glasovanje o odpoklicu; 

6. uradna oseba, ki pokliče volivca na odgovor zaradi glasovanja ali zahteva 
od njega, naj pove, za koga je glasoval ali zakaj ni glasoval oziroma zakaj je 
glasoval za odpoklic ali proti odpoklicu. 

189. člen 

Z denarno kaznijo do 1000 dinarjev ali z zaporom do treh mesecev se kaz- 
nuje za sodno kaznivo dejanje član volilnega odbora ali volilne komisije in 
vsaka druga oseba, ki na kakršenkoli način krši tajnost glasovanja. 

190. člen 

Z denarno kaznijo do 500 dinarjev ah s kaznijo zapora do enega meseca se 
kaznuje za prekršek: 

1. kdor se pri glasovanju nespodobno obnaša; 
2. kdor agitira na volišču; 
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>3- kdor potem, ko je glasoval, ali ko se dožene, da ni vpisan v volilni ime- 
nik, na opomin predsednika volilnega odbora noče oditi z volišča; 

4. kdor ovira delo volilnega odbora ali volilne komisije. 

X. poglavje 

Končne določbe 

191. člen 

Ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o volitvah poslancev Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 7-62/67). 

192. člen 

Ta zakon začne veljati z dnem objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Nova struktura skupščinskega sistema, ki bo dobila svoj pravni izraz z 
ustavnimi amandmaji, zahteva precejšnje spremembe tudi v sistemu volitev 
v skupščine. Ker je treba nov skupščinski sistem uvesti že v prvem četrtletju 
letošnjega leta, ko poteče mandatna doba skupščin vseh družbeno-političnih 
skupnosti, je treba zato kar najbolj nujno prilagoditi volilni sistem v skupščine 
vseh družbeno-političnih skupnosti ustavnim amandmajem. 

Predlog zakona o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije pomeni zato 
podrobnejšo izvedbo tistega dela ustavnih amandmajev, ki uvajajo nekatere 
bistvene spremembe v strukturi naše republiške skupščine. Ker se te spre- 
membe vpletajo skoraj v vsa poglavja sedanjega volilnega zakona in v nekatera 
zelo obsežno, predlog ne gre po poti noveliranja sedanjega zakona, ampak je 
redigiran kot nov zakon o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije, s katerim 
se sedanji zakon razveljavlja. S tem bo volilnim organom pri letošnjih splošnih 
volitvah v skupščine tudi olajšana uporaba zakona. 

Predlog zakona pa ni samo tesno navezan na ustavne amandmaje, ampak 
je hkrati z ustavnimi amandmaji povezan tudi s sistemom volitev v Zvezno 
skupščino. Ta povezanost ne izvira samo iz enakih rešitev v amandmajih k 
zvezni in republiški ustavi, ampak tudi iz okolnosti, da se splošne volitve v 
zvezno in republiško skupščino (in tudi v občinske skupščine) opravljajo hkrati: 
in sicer se opravljajo neposredne volitve v republiški zbor hkrati z neposred- 
nimi volitvami v družbeno-politični zbor Zvezne skupščine in posredne volitve 
v zbore delovnih skupnosti Skupščine SR Slovenije hkrati s posrednimi volit- 
vami v zbore delovnih skupnosti Zvezne skupščine. Drugačne rešitve posameznih 
vprašanj volilnega postopka brez utemeljenih razlogov za to ne kaže sprejemati, 
ker bi to lahko povzročalo težave pri istočasni izvedbi volitev v skupščine vseh 
družbeno-političnih skupnosti. Predlog zakona zato v veliki meri povzema muta- 
tis mutandis Vsebino zakona o volitvah zveznih poslancev (v nadaljnjem bese- 
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dilu: zvezni zakon), ki ga je sprejela Zvezna skupščina 15. januarja t. 1. in do 
izdelave predloga zakona še ni bil objavljen. 

Načelne spremembe oziroma rešitve, ki so v predlogu zakona, so zato hkrati 
rešitve iz ustavnih amandmajev, ki jih predlog zakona povzema po zadnjem 
predlogu komisije za ustavna vprašanja, ker ob izdelavi osnutka ustavni amand- 
maji še niso bih sprejeti v skupščini. Ce bi prišlo v teku sprejemanja ustavnih 
amandmajev v skupščini do sprememb določb amandmajev, na podlagi katerih 
je bil redigiran predlog tega zakona, bo to zahtevalo tudi ustrezne spremembe 
v predlogu tega zakona. 

Po povedanem so torej najvažnejše spremembe sedanjih določb zakona vse- 
bine ustavnih amandmajev in spadajo zato pravzaprav v diskusijo o ustavnih 
amandmajih. V naši utemeljitvi se zato omejujemo predvsem na kratek prikaz 
najvažnejših sprememb sedanjih določb zakona o volitvah poslancev Skupščine 
SR Slovenije. 

1. Predlog zakona opušča dosedanjo ureditev, ko se je vsaki dve leti zame- 
njala polovica članov skupščine in v skladu z ustavnimi amandmaji določa, da 
se vsaka štiri leta volijo vsi člani vsakega zbora Skupščine SR Slovenije. Prav 
tako prevzema iz ustavnega amandmaja določbo, da nihče ne more biti več kot 
dvakrat zaporedoma poslanec Skupščine SR Slovenije, s čimer je zamenjana 
dosedanja prepoved izvolitve dvakrat zaporedoma v isti zbor. Iz ustavnih 
amandmajev je prevzeto tudi število poslancev; posameznih zborov: republiški 
zbor naj bi imel 90 poslancev, vsi trije zbori delovnih skupnosti pa vsak po 
60 poslancev. 

2. Pomembna novost predloga zakona je razširitev volilne pravice v pro- 
svetno^kulturni zbor na redne študente visokošolskih zavodov in na redne 
učence srednjih šol. Na novo dobijo pravicb biti voljeni v prosvetno-kulturni 
zbor tudi člani organa upravljanja izobraževalnih skupnosti in v socialno^ 
zdravstveni zbor člani skupnosti otroškega varstva (slednjih zvezni zakon nima). 

3. Predlog zakona sicer obdrži dosedanji sistem oblikovanja volilnih enot 
za volitve poslancev republiškega zbora, vendar ne dobi več vsaka občina po- 
slanca republiškega zbora, ker se število poslanskih mest tega zbora zniža po 
predlogu zakona v skladu z ustavnimi amandmaji od 120 na 90 poslanskih 
mest. Čeprav sta s tem nastala samo dva para občin, ki volita po enega po- 
slanca republiškega zbora (Črnomelj — Metlika in Radlje — Dravograd), so 
vendar predstavniki občin Črnomelj in Metlika ugovarjali pri nekaterih repu- 
bliških organih proti takšni razdelitvi mandatov. Večje spremembe so v for- 
miranju volilnih enot za volitve poslancev v zbore delovnih skupnosti občinskih 
skupščin, kjer prehaja zakon v skladu z ustavnimi amandmaji od načela, da se 
voli en poslanec na enako število prebivalstva na načelo, da se voli en poslanec 
kateregakoli zbora delovnih skupnosti na približno enako število delovnih 
ljudi z ustreznega področja. Pri 60 poslancih vsakega zbora pridejo po takšnem 
načelu le redke velike oziroma razvite občine do svojih poslanskih mest, večina 
občin pa se mora združevati s sosednjimi občinami v enotne volilne enote, kot 
je razvidno iz predloga zakona o določitvi volilnih enot, ki se obravnava hkrati 
s tem zakonom. Temu se protivi več manjših občin z vlogami na republiške 
organe (SZDL, republiško volilno komisijo itd.). Tako npr. štiri koroške občine 
(Ravne na Koroškem, Radlje ob Dravi, Slovenj Gradec in Dravograd) zahtevajo, 
da je treba vsaki občini priznati najmanj eno poslansko mesto vsakega zbora 
delovnih skupnosti. Seveda bi tako načelo vodilo do tega, da bi prišle občine s 
30 do 40 delovnimi ljudmi določenega področja prav tako do enega poslanskega 
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mesta določenega zbo-ra delovnih skupnosti, kot občine z več tisoč delovnimi 
ljudmi istega področja. Podrobnosti o teh vprašanjih spadajo k obravnavanju 
zakona o določitvi volilnih enot. 

4. Najbolj bistvene spremembe uvaja predlog zakona v kandidacijskem 
postopku. Po predlogu zakona dobi SZDL pomembne naloge pri predlaganju 
kandidatov za poslance Skupščine SR Slovenije: SZDL organizira kandidacijske 
konference za vsako občino, v primerih, ko sestavlja volilno enoto več občin, 
pa praviloma tudi za takšno volilno enoto. Le pri volilnih enotah, ki jih sestav- 
ljata samo dve občini, se z volilnim pravilnikom Socialistične zveze lahko pred- 
vidi poseben način usklajevanja enotnega predloga kandidatur v volilni enoti, 
ki jih sprejemata občinski kandidacijski konferenci v obeh občinah. Kandidacij- 
ske konference dokončno postavljajo kandidate za poslance vseh zborov. Ne bi 
bila v intenciji zakona razlaga, da je s tem dobila pravzaprav SZDL pravico 
predlaganja kandidatov, kar se pogosto poudarja v kritikah kandidacijskih 
konferenc. Takšna kritika ne upošteva načina formiranja kandidacijskih kon- 
ferenc, ki jih sestavljajo po predlogu zakona poleg delegatov, ki se izvolijo 
neposredno na zborovanjih organizacij SZDL, tudi delegati, ki se izvolijo nepo- 
sredno na zborovanjih sindikatov, Združenja borcev, Zveze mladine itd. Pri 
normiranju dela kandidacijskih konferenc, se predlog zakona omejuje v glav- 
nem le na načelne določbe o oblikovanju, sklicanju in načinu odločanja kon- 
ference, drugo prepušča volilnemu pravilniku Socialistične zveze. 

Zbori volivcev oziroma zbori delovnih ljudi obdržijo v dosedanjem obsegu 
pravico predlaganja kandidatov za poslance republiškega zbora oziroma za po- 
slance zborov delovnih ljudi. Obravnavati morajo predloge kandidatur, ki jih 
je sprejela kandidacijska konferenca. Dana jim je tudi možnost, da odklonijo 
in s tem razveljavijo predloge kandidatur, ki jih je sprejela kandidacijska kon- 
ferenca, če se z njimi ne strinjajo. V primerjavi z; dosedanjimi določbami, ki 
zadevajo zbore volivcev oziroma zbore delovnih ljudi, je v predlogu zakona 
zlasti pomembna določba, da zbori volivcev lahko predlagajo kandidate in 
odklonijo od kandidacijskih konferenc predlagane kandidature samo, če je na 
zboru navzočih najmanj desetina vseh volivcev oziroma delovnih ljudi z ob- 
močja, za katero je zbor sklican. Zakon ne daje več zborom volivcev in zbo- 
rom delovnih ljudi možnost, da bi eno uro po času, za katerega so bili sklicani, 
lahko odločali ob vsaki udeležbi. 

Z uvedbo kandidacijskih konferenc je odpadla potreba, da bi v bodoče 
še obdržali kandidiranje poslancev republiškega zbora po skupini občanov. 
Predlog zakona zato ne pozna več kandidiranja po skupini občanov. 

5. Predlog zakona v manjši meri spreminja določbe o potrjevanju kandi- 
datur. Nekatere spremembe teh določb so potrebne, ker v bodoče občinske 
volilne komisije ne bodo potrjevale samo predloge kandidatur zborov volivcev 
in zborov delovnih ljudi kot doslej, ampak praktično predvsem predloga kan- 
didatur kandidacijskih konferenc. Poleg tega so v predlog zakona vnesena neka- 
tera izboljšanja besedila tega poglavja, ki pa postopka ne spreminjajo. 

Vrstni red kandidatov za isto poslansko mesto je določen tako: najprej so 
kandidati, ki jih je predlagala kandidacijska konferenca; ti se zvrstijo glede 
na število glasov, ki so jih dobili na kandidacijski konferenci; tisti, ki so dobili 
enako število glasov pa se razvrstijo po abecednem vrstnem redu; kandidati 
zborov volivcev oziroma zborov delovnih ljudi se navedejo za kandidati kandi- 
dacijske konference po vrstnem redu, v katerem so bili predloženi občinski 
volilni komisiji. - 
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Kandidat je smel doslej vsak čas odstopiti od potrjene kandidature (na 
katero je pristal pismeno) in tudi na sam dan volitev. V praksi se je dogodilo, 
da je kandidat odstopil od kandidature eno uro pred začetkom volitev v občin- 
ski skupščini. Takšna odstopanja lahko onemogočajo izvedbo volitev v pred- 
pisanem roku. Po predlogu zakona bo lahko kandidat odstopil od potrjene kan- 
didature najpozneje sedem dni pred dnem, ki je določen za volitve. Zakon tudi 
izrecno določa, da se dani odstop od potrjene kandidature ne more umakniti. 

6. Poslance republiškega zbora volijo volivci samo na neposrednih volitvah 
na podlagi splošne, enake in neposredne volilne pravice. Odpravljene so po- 
sredne volitve poslancev republiškega zbora v občinskih skupščinah, ki so se 
doslej opravljale pred neposrednimi volitvami. Postopek pri izvajanju nepo- 
srednih volitev ni spremenjen. 

7. Poslance zborov delovnih skupnosti ne bodo volile več samo občinske 
skupščine. Predlog zakona uvaja v skladu z ustavnimi amandmaji volitve po 
volilnem telesu, ki se formira v vsaki občini in ki ga sestavljajo poleg odbor- 
nikov občinskih skupščin še toliko delegatov iz delovnih organizacij in iz drugih 
delovnih skupnosti v volilni enoti, kolikor ima članov zbor delovnih skupnosti 
občinske skupščine. Delegate volijo zbori delovnih ljudi. Zakon postavlja pra- 
vilo, da se formira v vsaki občini praviloma enotno volilno telo, ki voh vse 
zbore delovnih skupnosti Skupščine SR Slovenije. Le v občinah, v katerih bi 
imela občinska skupščina dva ah več zborov delovnih skupnosti (takih občin 
zaenkrat nimajo) se oblikuje posebno volilno telo za vsako področje, za katero 
je v občinski skupščini poseben zbor delovnih skupnosti. Predlog zakona po- 
drobno ureja volitve teh delegatov na zborih delovnih ljudi. Način glasovanja 
v volilnem telesu ter ugotavljanju volilnih izidov v volilnih telesih pa se vrši 
po istem postopku, ki je veljal do sedaj za glasovanje v občinskih skupščinah. 

8. Manjše spremembe so tudi v določbah o varstvu volilne pravice in kaz- 
nivih dejanjih. Predlog zakona razširja institut ugovora tudi na ugovor zaradi 
nepravilnosti pri delu kandidacijskih konferenc, o katerih odloča občinska 
volilna komisija. Doslej so volilni zakoni inkriminirali vsa kazniva dejanja v 
zvezi z volitvami, kot sodno kazniva dejanja. V skladu z zveznim zakonom je 
predlog zakona najlažja kazniva dejanja (nespodobno obnašanje na volitvah, . 
agitacija na volišču, oviranje dela volilnega odbora itd.) inkriminiral kot 
prekrške. 

POROČILA 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora in odbor 
za splošna vprašanja družbeno-političnega sistema organizacijsko-političnega 
zbora sta na skupni seji, ki je bila dne 6. februarja 1969, obravnavala predlog 
zakona o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije, ki ga je Skupščini SR 
Slovenije predložil izvršni svet. 

Uvodoma sta odbora soglašala s predlogom izvršnega sveta in predsedstva 
skupščine, da se predlagani zakonski predlog obravnava po skrajšanem po- 
stopku kot zakonski predlog in ne glede na roke, ki so predpisani s poslovnikom 
Skupščine SR Slovenije. Tako obravnavanje zakonskega predloga bo namreč 
omogočilo pravočasno pripravo na skupščinske volitve. 

V načelni obravnavi sta odbora ugotovila, da temelji predlagani zakonski 
predlog na sprejetih ustavnih amandmajih, ki jih je sprejel republiški zbor na 
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seji dne 30. januarja 1969, in ki zadevajo sestavo skupščine, število poslancev, 
trajanje mandata, pogoje za izvolitev in ponovno izvolitev ipd. Odbora sta 
posebej poudarila, da predstavlja predloženi zakonski predlog dejansko le reali- 
zacijo načel, ki so bila sprejeta v ustavnih amandmajih in predstavlja torej 
dejansko le tehnično-pravni predpis, medtem ko so politične odločitve vsebo- 
vane v že omenjenih ustavnih spremembah. Kljub temu pa sta odbora poudarila 
pomembna določila, ki urejajo volilno pravico kmetov in študentov. Tako je 
lahko izvoljen za poslanca gospodarskega zbora sleherni kmet, ki je član kme- 
tijske zadruge ali druge delovne organizacije, pa tudi člani njegovega gospo^ 
dinjstva, ki se aktivno ukvarjajo s kmetijstvom. Volilna pravica gre tudi kme- 
tom, ki so v stalnem kooperantskem razmerju z zadrugo ah drugo delovno 
organizacijo, ki ima statutarno določene pravice kooperantov v zvezi z volitvami 
organov upravljanja. Glede na to sta odbora zavzela stališča, da je treba ta 
določila tolmačiti široko in ne ožiti pravic zasebnih kmetov. Med kmete je 
treba šteti tudi tiste, ki so v kooperantskem razmerju z gozdnimi gospodarskimi 
organizacij ami. 

Prav tako pomembna novost je tudi določba, po kateri je za poslanca pro- 
svetno-kulturnega zbora lahko izvoljen tudi redni slušatelj visoke šole, pa tudi 
redni dijak srednje šole, če seveda izpolnjuje osnovni pogoj, da ima aktivno 
volilno pravico. 

Odbora sta zakonski predlog v načelu sprejela. 
Pri razpravi v podrobnostih so nekateri člani odborov imeli pomisleke glede 

določbe člena 12, po katerem tudi sodnik občinskega sodišča ne more biti hkrati 
poslanec republiškega zbora. Vendar je prevladalo mnenje, da je določba pra- 
vilna in v soglasju s členom 181 ustave SR Slovenije, ki jasno določa, da član 
republiškega zbora ne more biti hkrati imenovani funkcionar ali uslužbenec 
državnega organa. Prav tako so se nekateri člani odborov zavzemali za spre- 
membo člena 105, ki določa, da mora biti volišče odprto na dan volitev do 
19. ure, v tem smislu, da bi že zakon dopuščal možnost zapreti volišče, ko bi 
vsi volivci volili ne glede na čas. Večina članov odbora pa je bila mnenja, da 
taka določba ne bi bila sprejemljiva, ker bi s tem lahko povzročila pritisk na 
volivce glede časa, kdaj naj volijo. Poleg tega pa so še volivci s potrdili, glede 
katerih volivni odbor ne more vedeti, kdaj bo prišel na. volišče. 

Odbora sta bila seznanjena z amandmaji, ki jih predstavnik predlagatelja 
sporočil že na seji zakonodajno-pravne komisije dne 3. februarja 1969 in ki so 
razvidni iz poročila te komisije z dne 5. februarja 1969. Ti amandmaji se nana- 
šajo na člen 2, 12, 13, 14, 15, 114 in 172, ki so vsebinskega značaja. Odbora sta 
vse navedene amandmaje sprejela. Poleg tega pa sta sprejela še amandma k: 

Členu 99: Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Ko izroči predsednik volilnega odbora volivcu glasovnico, mu mora 

pojasniti, kako naj glasuje.« 
Drugi in tretji odstavek zakonskega predloga se črtata. 
Četrti odstavek postane drugi odstavek s tem, da se v četrti vrsti črta 

besedica »stalen«. 
S tem se nadomesti redakcijska sprememba k temu členu, kot jo je predla- 

gala zakonodajno-pravna komisija. 
Sprememba tega člena je bila potrebna zaradi tega, ker sta bila odbora 

mnenja, da določbe, kot jih vsebuje zakonski predlog, ne spadajo v zakon. Poleg 
tega sta bila odbora tudi mnenja, da je omejitev na 10 volivcev, ki so lahko 
hkrati v glasovalnem prostoru, neumestna, čeprav je to določilo povzeto po 
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zveznem zakonu. Marsikje so namreč volišča v šolskih razredih, dvoranah in 
drugih podobnih večjih prostorih, kjer je že ustaljen običaj, da se volivci po- 
stavijo v vrsto, ki je lahko tudi daljša, kot pa iz 10 volivcev. 

Odbora sta prav tako soglašala z redakcijskimi spremembami in dopolnit- 
vami, ki jih je predlagala sporazumno s predstavnikom predlagatelja zakono- 
dajno-pravna komisija k členom: 3, 6, 7, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 31, 34, 
38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 49, 50, 52, 53, 59, 61, 63, 64, 69, 71, 73, 74, 79, 82, 87, 88, 
95, 112, 113, 120, 121, 123, 130, 132, 133, 135, 136, 139, 143, 144, 145, 160, 170, 176, 
182, 183, 184, 186, 188 in 192. 

Odbora predlagata republiškemu in organizacijsko-političnemu zboru, da 
zakonski predlog sprejmeta v predloženem besedilu z navedenimi spremembami 
in dopolnitvami. 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora je za svo- 
jega poročevalca določil poslanca Mirka Kambiča, odbor za splošna vprašanja 
družb en o-političnega sistema organizacij sko-političnega zbora pa poslanca Du- 
šana Rihtaršiča. 

St: 020-6/69 
Ljubljana, 7. 2. 1969 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na seji dne 
3. februarja 1969 obravnavala predlog zakona o volitvah poslancev Skupščine 
Socialistične republike Slovenije, ki ga je predložil izvršni svet. 

! V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da je treba obstoječo ureditev 
volitev poslancev Skupščine SR Slovenije spremeniti in dopolniti zaradi spre- 
memb, ki jih v obstoječi skupščinski sistem vnašajo sprejeti amandmaji k 
ustavi SR Slovenije. Ker so v tem smislu potrebne obsežne spremembe, ki 
zadevajo znaten del sedanjega volilnega zakona, ne bi bilo primerno sprejeti 
posamezne spremembe in dopolnitve sedanjega zakona, temveč zaradi pregled- 
nosti in lažje uporabe bolj ustreza, da se pripravi in sprejme nov zakon o 
volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije. Komisija je ugotovila, da je predlo- 
ženi zakon s tega gledišča sprejemljiv in k njemu ni imela načelnih pripomb. 

V podrobni obravnavi določb zakonskega predloga je predstavnik predla- 
gatelja sporočil naslednje svoje amandmaje vsebinskega značaja: 

K 2. členu: Besedilo prvega in drugega odstavka se spremeni tako, da 
se glasi: »V republiški zbor Skupščine SR Slovenije se voli 90 poslancev, v 
gospodarski zbor 75 poslancev ter v prosvetno-kulturni zbor in socialno-zdrav- 
stveni zbor po 60 poslancev. 

Vsako četrto leto se volijo vsi člani zborov Skupščine SR Slovenije.« 
K 12. členu : Besedilo tretjega odstavka se črta. 
K 13. členu : Na koncu besedila prvega odstavka se pika, nadomesti z 

vejico in doda besedilo »pri čemer dobi vsaka občina vsaj eno poslansko mesto«. 
Besedilo drugega odstavka se črta. 
-K 14. členu: Besedilo člena se spremeni tako, da se v celoti glasi: 
»Od skupnega števila poslanskih mest za zbore delovnih skupnosti Skup- 

ščine SR Slovenije se dodeli vsaki občini, ki imajo najmanj 20 000 prebivalcev, 
po eno poslansko mesto vsakega zbora delovnih skupnosti. 

Preostala poslanska mesta za vsak zbor delovnih skupnosti se dodelijo 
občinam, kolikor jim pripadajo po količnikih glede na število delovnih ljudi s 
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področja vsakega zbora v občini; količniki se določijo po razmerju med številom 
delovnih ljudi z ustreznega področja v SR Sloveniji in številom poslanskih mest, 
ki preostanejo po razdelitvi iz prejšnjega odstavka. 

Občine, ki po prvem in drugem odstavku ne dobijo nobenega poslanskega 
mesta v katerem od zborov delovnih skupnosti, se združijo z eno ali več sosednih 
občin v enotna območja, v katerih se voli eden ali več poslancev vsakega zbora 
delovnih skupnosti; vsakemu od teh območij se dodeli toliko poslanskih mest, 
kolikor mu pripada po količniku iz prejšnjega odstavka glede na število delov- 
nih ljudi s področja vsakega zbora na tem območju. 

Izjemoma se lahko združi s sosedno občino tudi občina iz protega in drugega 
odstavka tega člena, če sicer s tako sosedno občino ni mogoče oblikovati ustrez- 
nega enotnega območja po prejšnjem odstavku. 

Poslanska mesta vsakega zbora delovnih skupnosti, ki ostanejo po razde- 
litvi iz prejšnjih odstavkov nerazdeljena, se razdelijo po vrsti med občine iz 
prvega in drugega odstavka tega člena ter na območja iz tretjega in četrtega 
odstavka tega člena, ki majo največji ostanek.« 

K 15. členu : Besedilo zadnjega odstavka se nadomesti z novim petim 
in šestim odstavkom, ki se glasita: 

»Volilna enota za volitve v vsak zbor delovnih skupnosti Skupščine SR 
Slovenije so občine iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena, ki se ne 
združijo v enotna območja po četrtem odstavku prejšnjega člena. Volilna enota 
za volitve v vsak zbor delovnih skupnosti je tudi enotno območje iz tretjega 
in četrtega odstavka prejšnjega člena. 

V volilnih enotah za volitve v zbore delovnih skupnosti se voli po en, dva 
ali več poslancev.« 

K 114. členu : V tretji vrsti se med besedi »lahko« in »vplivale« vstavi 
beseda »bistveno«. 

K 179. členu : Za 178. členom se doda nov 179. člen z besedilom: 
»Ce predlog za začetek postopka za odpoklic poslanca ni sprejet na zborih 

volivcev ali se volivci z glasovanjem izjavijo proti odpoklicu, ne more biti iz 
istih razlogov znova vložen predlog za začetek postopka za odpoklic tega po- 
slanca.« 

Sedanji 179. člen postane 180. člen, sedanji 180. člen postane 181. člen, 
člen, ki je v zakonskem predlogu označen kot 181. člen, pa se črta. 

Komisija k navedenim amandmajem predlagatelja ni imela pripomb. 
V obravnavanju posameznih določb zakonskega predloga pa je komisija 

sporazumno s predstavnikom predlagatelja predlagala še številne spremembe 
in dopolnitve redakcijskega značaja, ki so potrebne zaradi izboljšanja zakon- 
skega besedila, medsebojne uskladitve posameznih določb, enotne pravne ter- 
minologije in odprave napak, ki so zašle v besedilo ob- pripravi zakonskega 
predloga. Predlagane spremembe in dopolnitve v navedenem smislu so na- 
slednje: 

K 3. členu: V drugi vrsti se črta beseda »neposredno«. 
K 6. členu: VI. točki se v tretji vrsti pred besedama »delovni skup- 

nosti« vstavi beseda »drugi«, 
V 3. točki se v tretji vrsti beseda »bavijo« nadomesti z besedo »ukvarjajo«. 
K 7. členu: V četrti vrsti 1. točke se beseda »znanosti« nadomesti z 

besedo »raziskovalnih dejavnosti«. 
V 4. točki se besedilo »ki ima to svojstvo« nadomesti z besedilom »ki je to«. 
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K 9. členu: V prvi vrsti se beseda »in« med številkama »7« in »8« nado- 
mesti z besedo »ali«. 

K 10. členu : Prvi stavek prvega odstavka se preuredi tako, da se glasi: 
»Socialistična zveza delovnih ljudi Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Sociali- 
stična zveza) je temeljni nosilec in organizator družbeno-politične aktivnosti pri 
predlaganju in določanju kandidatov za republiške poslance ter pri volitvah po- 
slancev Skupščine SR Slovenije.« 

V drugem stavku prvega odstavka se beseda »naloge« nadomesti z besedo 
»vloge«, besedi »svobodno izvrševanje« pa z besedo »uveljavljanje«. 

K 11. členu: Začetek besedila tretjega odstavka se spremeni tako, da 
se glasi: »Če je razpuščen posamezni zbor . . .« 

K 19. členu : Na vseh ustreznih mestih v besedilu tega člena se besede 
»delegati občinske kandidacijske konference*« oziroma »delegati kandidacijske 
konference« spremenijo tako, da se glasijo: »delegati za občinske kandidacijske 
konference« oziroma »delegati za kandidacijske konference«. 

V prvem odstavku se v začetku drugega stavka besedilo »S pravili« nado- 
mesti z besedilom »Z volilnim pravilnikom«. 

K 20. členu: V predzadnji vrsti se za besedilom »zborov delovnih ljudi« 
doda besedilo »v delovnih organizacijah in drugih delovnih skupnostih«. 

K 21. členu: V začetku prvega odstavka se črta beseda »Neposredna«. 
V drugem odstavku se besedilo »isti dan v vseh občinskih skupščinah v 

SR Sloveniji« spremeni tako, da se glasi »v vsej Sloveniji isti dan«. 
K 23. členu: Začetek besedila prvega odstavka se spremeni tako, da 

se glasi: »Ce so volitve v republiški zbor . . ."« 
Besedi »volitve zborov« v prvi in tretji vrsti drugega odstavka se nado- 

mestita z besedilom »volitve v zbore«. 
K 24. členu : Začetek drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

»Ce je razpuščen posamezni zbor ...«. 
K 25. členu : Besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

»Poslanec Skupščine SR Slovenije je lahko odpoklican.« 
K 31. členu: Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

»Za volišče se šteje zgradba in dvorišče zgradbe, v kateri se glasuje.« 
K 34. členu : Besedilo »Volilni organi so« se nadomesti z besedilom 

»Volilne komisije so«. 
K 38. členu : V 5. točki prvega odstavka se besedilo »in njihovim na- 

mestnikom« v prvi in drugi vrsti črta ter vstavi v tretjo vrsto za besedo »gla- 
suje«. 

K 39. členu: Besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Glasovanje pri volitvah poslancev republiškega zbora vodijo volilni odbori.« 

K 40. členu: V obeh odstavkih se beseda »predsedništvo« nadomesti z 
besedo »{predsedstvo«. 

Ta sprememba se opravi tudi na vseh ostalih mestih v besedilu zakonskega 
predloga. 

K 41. členu : V drugem odstavku se besedilo »če dajo svojo privolitev 
na kandidaturo« nadomesti z besedilom »če privolijo v kandidaturo«. 

K 44. členu: V tretjem odstavku se beseda »kontrolo« nadomesti z 
besedo »nadzora«. 

K 45. členu: V prvi vrsti prvega odstavka se besedi »zaradi določa- 
nja« nadomestita z besedama »za določanje«. 
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K 46. členu : Na koncu prvega odstavka se beseda »državljanov« nado- 
mesti z besedo »občanov«. 

Na koncu drugega odstavka se besedilo »Republiški zbor in za vsak zbor 
delovnih skupnosti« nadomesti z besedilom »vsak zbor Skupščine SR Slove- 
nije«. 

K 49. členu : Za besedilom »seje kandidacijske konference« se v tretji 
vrsti prvega odstavka vstavi besedilo »ter kraj, kjer je bila seja«. 

K 50. členu: V drugi točki prvega odstavka se začetek besedila spre- 
meni tako, da se glasi: »navedbo-, da je bil predlog kandidature določen na 
kandidacijski konferenci...«. 

K 52. členu : Besedilo prvega odstavka se preuredi tako, da se glasi: 
»Zbori volivcev se sklicujejo za obravnavanje predlogov kandidatov za poslance 
republiškega zbora, ki jih je določila kandidacijska konferenca, ter za predla- 
ganje kandidatov za poslanca tega zbora.« 

K 53. členu : V tretjem odstavku se besedi »opravo zbora« nadomestita 
z besedo »zborom«. 

V zadnjem odstavku se beseda »določi« spremeni tako, da se glasi »do- 
ločita«. 

K 59. členu: V četrti vrsti prvega odstavka se beseda »podpira« nado- 
mesti z besedo »podpre«. 

K 61. členu: V prvem odstavku se besedilo »iz prejšnjega člena« dopolni 
tako, da se glasi: »iz prvega odstavka prejšnjega člena.« 

Drugi stavek v drugem odstavku se spremeni tako, da se glasi: »Pred- 
log, ki ga podprejo najmanj 4 volivci, se vpiše v listo kandidatov, o katerih 
zbor glasuje.« 

K 63. členu: V drugem odstavku se besedi »predsednik zbora« nado- 
mestita z besedo »predsedujoči«. 

K 64. členu : V osmi in deveti vrsti se besedilo »od kandidacijske kon- 
ference predlaganih kandidatov, katerih kandidatura na zboru ni bila sprejeta, 
in« spremeni tako, da se glasi »kandidatov, ki jih je predlagala kandidacijska 
konferenca in katerih kandidatura na zboru ni bila sprejeta, ter«. 

K 69. členu: V prvem odstavku se v prvi in drugi vrsti besedilo »zaradi 
razpravljanja o predlogih« nadomesti z besedami »za obravnavanje predlo- 
gov«; v tretji in četrti vrsti pa se besedi »zaradi predlaganja« nadomestita z 
besedama »za predlaganje«. 

V tretji vrsti drugega odstavka se beseda »opravijo« »nadomesti z besedo 
»sklicujejo«. 

K 71. členu : Na koncu prvega odstavka se črta besedilo »ter na zborih 
študentov visokošolskih zavodov in učencev šol«. 

Na koncu drugega odstavka se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ki 
imajo splošno volilno pravico«. 

K 73. členu: V četrti in peti vrsti prvega odstavka se besedilo »ki so v 
sestavi določene organizacije in ki nimajo organa upravljanja, pa skliče zbor 
vodja delovne enote« nadomesti z besedilom »v sestavi organizacije, ki nimajo 
organa upravljanja, pa skliče zbor vodja organizacije združenega dela«. 

K 74. členu: Zadnji del besedila drugega odstavka se spremeni tako, da 
se glasi: »ki se opravljajo na srednjih šolah in visokošolskih zavodih, imajo 
tudi redni študenti visokošolskih zavodov in redni učenci srednjih šol, ki imajo 
splošno volilno pravico.« 
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K 79. členu: V zadnjem odstavku se besedilo »če predlagatelji niso 
postopali« nadomesti z besedilom »če se predlagatelji niso ravnali«. 

K 82. členu : Zadnji del besedila zadnjega odstavka se spremeni tako, 
da se glasi: »V katerem jih je prejela občinska volilna komisija«. 

K 87. členu: Začetek besedila drugega odstavka: »Ce v primerih iz 
prejšnjega odstavka v volilni enoti« se spremeni tako, da se glasi: »Če v volilni 
enoti«. 

K 88. členu: V prvi vrsti se pred številko »85.« vstavi še številka »84.« 
K 95. členu : V zadnjem odstavku se črtajo besede »in njihovi namest- 

niki«. 
K 99. členu : Besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

»V prostoru, v katerem se glasuje, ne sme biti hkrati več kot deset volivcev.« 
Drugi odstavek se črta. 
Besedilo tretjega odstavka se nadomesti z besedilom: »Ob izročitvi glasov- 

nice mora predsednik volilnega odbora pojasniti volivcu, kako se glasuje.« 
K 112. členu : V četrti vrsti zadnjega odstavka se besedi »ponovno gla- 

sovanje« nadomestita z. besedama »ponovne volitve«. Na koncu četrte in začetku 
pete vrste se besedi »ponovnem glasovanju« nadomestita z besedama »ponovnih 
volitvah«. 

K 113. členu : V drugem odstavku se v tretji in četrti vrsti citirani 
110. člen nadomesti s 112. členom. 

K 120. členu : Na koncu prvega odstavka se besedi »obrtne zadruge« 
nadomestita z; besedo »zbornice«. 

Na koncu drugega odstavka se črta pika in doda besedilo »ali z drugo de- 
lovno organizacijo«. 

K 121. členu : V zadnji vrsti prvega odstavka se črta beseda »dela«. 
Enaka sprememba se opravi tudi v peti vrsti prvega odstavka 122. člena. 
K 123. členu : Na koncu prvega odstavka se besedi »obrtnih zadrug« 

nadomestita z besedo »zbornic«. 
Besedilo drugega odstavka se dopolni tako, da se glasi: »Delegati kmetijskih 

zadrug se volijo izmed članov delovnih skupnosti kmetijskih zadrug, kmetov, 
ki so člani kmetijske zadruge ali drugih delovnih organizacij in članov njiho- 
vih gospodinjstev, ki se aktivno ukvarjajo s kmetijstvom, ter kmetov, ki so v 
stalnem kooperantskem razmerju z zadrugo ali z drugo delovno organizacijo.« 

K 130. členu : Na koncu prvega odstavka se besedilo »ko se volijo po- 
slanci zborov delovnih skupnosti« nadomesti z besedo »volitev«. 

K 132. členu : V prvi vrsti prvega odstavka se besede »se lahko opravi« 
nadomestijo z besedama »je sklepčen«. 

Besedilo drugega odstavka se spremeni in dopolni tako, da se glasi: »Ce 
seja volilnega telesa ni sklepčna, ker ni navzoča večina odbornikov in delegatov 
iz prejšnjega odstavka, se opravi nova seja najpozneje v nadaljnjih sedmih 
dneh.« 

K 133. členu : Začetek besedila se spremeni tako, da se glasi: »Ko pred- 
sedujoči ugotovi; da se na seji volilnega telesa lahko veljavno odloča...«. 

K 135. členu: V zadnjem odstavku se doda besedilo: »ali s pečatom ob- 
činske skupščine«. 

K 136. členu : V četrti vrsti prvega odstavka se besedilo »vsako pod- 
ročje zborov« nadomesti z besedama »vsak zbor«. 

K 139. členu : V prvi vrsti drugega odstavka se besedilo »in kraj seje« 
spremeni in dopolni tako, da se glasi: »in konca seje ter kraj, kjer je bila seja«. 
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Na koncu drugega odstavka se besedi »konca glasovanja« nadomestita z 
besedilom »-ko je bilo glasovanje končano«. 

K 143. členu: Na koncu drugega odstavka se besedilo: »ni prišlo do 
izvolitve poslanca« nadomesti z besedilom »poslanci niso bili izvoljeni«. 

Besedilo zadnjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »Ce dobita dva 
ali več kandidatov za poslanca istega zbora enako največje število glasov, se 
glasovanje ponovi med temi kandidati.« 

K 144. členu : V 3. točki prvega odstavka se besedilo »ki so glasovali« 
nadomesti z besedilom »in koliko od teh je glasovalo«. 

Besedilo drugega odstavka se dopolni tako, da se glasi: »Zapisnik podpišejo 
vsi člani občinske volilne komisije in predstavniki kandidatov. Vsak član ko- 
misije in predstavnik kandidata ima pravico zahtevati, da se vpišejo v zapisnik 
njegovo ločeno mnenje in njegove pripombe.« 

K 145. členu: V drugi vrsti prvega odstavka se besedi »sproži postopek« 
nadomestita z besedilom »odloča o sprožitvi postopka«. 

K 160. členu : V drugi vrsti drugega odstavka se člen »157« nadomesti 
s členom »159«. 

Enaka sprememba se opravi v drugem odstavku 161. člena. 
K 170. členu: V tretji vrsti prvega odstavka se besedilo »30 dni« spre- 

meni tako, da se glasi: »za trideseti dan«. 
V zadnjem odstavku se črta besedilo »neposredno po volivcih«. 
K 176. členu : Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

»Nato volilni odbor javno razglasi izid glasovanja na tem volišču.« 
K 182. členu : V prvi vrsti prvega odstavka se beseda »sprejela« nado- 

mesti z besedo »prejela«. 
V tretji in četrti vrsti drugega odstavka se črta besedilo »čigar poslanec je 

odpoklican«. 
K 183. členu : V tretji vrsti se številka »128« popravi v »118«, v četrti 

vrsti se številka »138« popravi v »146«, v predzadnji vrsti pa številka »170« 
v »172«. 

K 184. členu : Nad označbo člena se vstavi naslov: »1. Ugovori in pri- 
tožbe«. 

V tretji vrsti zadnjega odstavka se beseda »ljudi« nadomesti z besedo 
»skupnosti«. 

K 186. členu : V tretji vrsti prvega odstavka se besedilo »odbornik ob- 
činske skupščine« nadomesti z besedilom »član volilnega telesa«; v drugi vrsti 
drugega odstavka pa se besedilo »odbornik občinske skupščine« nadomesti z 
besedilom »član telesa^ ki je odločalo o odpoklicu«. 

K 188. členu: V drugi vrsti uvodnega besedila se črta beseda »sodno«. 
V 4. točki se besedilo »določbo 98. člena« dopolni tako, da se glasi »določbo 

drugega odstavka 98. člena«. 
V 6. točki se besedilo »zakaj je glasoval za odpoklic« nadomesti z besedilom 

»ali je glasoval za odpoklic«. 
K 192. členu: Besedilo »z dnem objave« se nadomesti z besedilom 

»naslednji dan po objavi«. 

St.: 020-6/69 
Ljubljana, 5. 2. 1969 
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PREDLOG ZAKONA 

o volitvah odbornikov občinskih skupščin 

I. poglavje 

TEMELJNE DOLOČBE 

1. Volitve 

1. člen 

V občinski zbor občinske skupščine volijo na podlagi splošne, enake In ne- 
posredne volilne pravice občani, ki so na območju občine vpisani v volilni 
imenik. 

V občinski zbor je lahko izvoljen vsakdo, ki ima splošno volilno pravico. 

2. člen 

V zbor delovnih skupnosti občinske skupščine volijo delovni ljudje v ustrez- 
nih skupinah in sicer: 

1. v skupini gospodarstva 
— delovni ljudje, ki delajo v delovnih organizacijah in drugih delovnih 

skupnostih na področju proizvodnje, prometa in zvez, trgovine, gostinstva, obrt- 
ništva, komunalnih dejavnosti, bančništva, založniških, časopisnih in drugih 
gospodarskih dejavnosti; 

— kmetje, ki so člani kmetijskih zadrug ali drugih delovnih organizacij, 
in člani njihovih gospodinjstev, ki se aktivno ukvarjajo s kmetijstvom, ter 
kmetje, ki so v stalnem kooperantskem odnosu z zadrugo ali z drugo delovno 
organizacijo in imajo po statutu zadruge oziroma druge delovne organizacije 
določene pravice glede volitev organov upravljanja te zadruge oziroma druge 
delovne organizacije; 

— kmetijski, obrtniški in drugi delavci, ki delajo izven delovne organizacije; 
— obrtniki, ki so člani zbornice. 
2. v skupini prosvete in kulture 
— delovni ljudje, ki delajo v delovnih organizacijah in drugih delovnih 

skupnostih s področja prosvete, raziskovalnih dejavnosti, umetnosti in drugih 
področjih kulture in telesne kulture (osnovne in srednje šole, visokošolski za- 
vodi^ muzeji, knjižnice, gledališča, akademije, radijske in televizijske postaje, 
založniški in časopisni zavodi, zavodi na področju informativne službe idr.); 

— redni študenti visokošolskih, zavodov in redni učenci srednjih šol, ki 
imajo to svojstvo po statutu šole; 

3. v skupini zdravstva in socialnega varstva 
— delovni ljudje, ki delajo v delovnih organizacijah in v drugih delovnih 

skupnostih na področju zdravstva in socialnih služb (bolnice, zdravstveni do- 
movi, zdravstvene postaje, dispanzerji, zdravstveni centri, zavodi za zdravstveno 
varstvo, lekarne, naravna zdravilišča, centri za rehabilitacijo, centri za socialno 
delo, zavodi za mladino in odrasle, zavodi za dnevno varstvo otrok, socialni 
zavodi, zavodi za socialno zavarovanje itd.); 
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4. v skupini delovnih ljudi v državnih organih, družbenih organizacijah 
in društvih 

— delovni ljudje, ki delajo v delovnih organizacijah in drugih delovnih 
skupnostih v državnih organih, družbeno-političnih organizacijah in društvih, 
razen izvoljenih funkcionarjev v predstavniških organih. 

3. člen 

V zbore delovnih skupnosti občinske skupščine so lahko izvoljeni v ustrezno 
skupino: 

1. delovni ljudje, zaposleni oziroma včlanjeni v organizacijah na ustreznih 
področjih iz 2. člena tega zakona; 

2. člani organov upravljanja v delovnih organizacijah in v delovnih skup- 
nostih; 

3. člani organov upravljanja združenja delovnih organizacij; 
4. člani organov upravljanja skupnosti izobraževanja, skupnosti otroškega 

varstva, skupnosti zaposlovanja in drugih podobnih skupnosti; 
5. funkcionarji sindikatov in funkcionarji drugih družbeno-političnih orga- 

nizacij. 
4. člen 

V zbor delovnih skupnosti občinske skupščine lahko volijo in so lahko iz- 
voljeni tisti delovni ljudje, študenti in učenci iz 2. in 3. člena tega zakona, ki so 
zaposleni oziroma včlanjeni v organizacijah na območju občine in imajo splošno 
volilno pravico. 

5. člen 

Od skupnega števila odborniških mest zbora delovnih skupnosti se v vsaki 
skupini voli toliko odbornikov zbora delovnih skupnosti, kot ustreza razmerju 
med skupnim številom delovnih ljudi v občini in številom delovnih ljudi v po- 
samezni skupini, pri čemer mora dobiti vsaka skupina najmanj en mandat. 

Pri določanju razmerij po prejšnjem odstavku se v skupini prosvete in 
kulture ne upošteva število rednih študentov visokošolskih zavodov in rednih 
učencev srednjih šol. 

Varianta: Drugi odstavek naj se glasi: 
»Pri upoštevanju razmerij po prejšnjem odstavku se v skupini prosvete 

in kulture število rednih študentov visokošolskih zavodov in rednih učencev 
srednjih šol upošteva do višine števila delovnih ljudi šole, pri kateri se šolajo.« 

6. člen 

Socialistična, zveza delovnih ljudi (v nadaljnjem besedilu: Socialistična zve- 
za) je temeljni nosilec in organizator družbeno^-politične aktivnosti pri volitvah 
odbornikov občinskih skupščin in pri predlaganju kandidatov za odbornike. Z 
uresničevanjem te naloge v volilnem postopku Socialistična zveza zagotavlja 
aktivno udeležbo občanov pri kandidiranju in volitvah odbornikov občinskih 
skupščin ter svobodno izvrševanje njihovih volilnih pravic. 

V sodelovanju z drugimi družbeno-političnimi in drugimi organizacijami 
organizira Socialistična zveza takšne oblike družbeno-političrie aktivnosti, ki 
omogočajo občanom in delovnim ljudem najširšo pobudo in neposredno ude- 
ležbo pri predlaganju kandidatov in pri obravnavanju predlogov za določitev 

30 
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kandidatov za odbornike občinskih skupščin, seznanja volivce s predlogi za 
kandidate ter s svojo politično dejavnostjo zagotavlja najširši družbeni dogovor 
o merilih za kandidiranje ter o predlaganju in določanju kandidatov. 

7. člen 

Kandidate za odbornike občinskgea zbora in zbora delovnih skupnosti ob- 
činskih skupščin določajo krajevne kandidacijske konference, ki se oblikujejo 
za vsako območje krajevne organizacije Socialistične zveze. 

Delo krajevnih kandidacijskih konferenc je javno. 
Način dela krajevnih kandidacijskih konferenc se določi s pravili Socia- 

listične zveze. 
8. člen 

Delegati krajevne kandidacijske konference se volijo neposredno na zbo- 
rovanjih organizacij Socialistične zveze, sindikatov, združenj borcev, Zveze mla- 
dine ter v drugih društvih in organizacijah, ki jih s svojimi pravili določi ob- 
činska konferenca Socialistične zveze. 

Merila za določanje števila delegatov, ki jih volijo organizacije iz prejšnjega 
odstavka ter način volitev delegatov kandidacijskih konferenc se določijo s 
pravili Socialistične zveze. 

9. člen 

Kandidate za odbornike občinskega zbora lahko predlagajo volivci tudi na 
zborih volivcev, kandidate za odbornike zbora delovnih skupnosti občinske 
skupščine pa lahko predlagajo delovni ljudje tudi na zborih delovnih ljudi, ki 
se ukvarjajo z dejavnostjo ustreznega področja. 

10. člen 

Odborniki občinske skupščine se volijo po volinih enotah. 

11. člen 

Vsake 4 leta se volijo vsi odborniki občinskih skupščin. 
Nihče ne more biti kandidiran za odbornika iste občinske skupščine v več 

kot eni volilni enoti in tudi ne za odbornika obeh zborov iste občinske skup- 
ščine. 

Nihče ne more biti več kot dvakrat zaporedoma odbornik občinske skup- 
ščine. 

Na nadomestnih volitvah se voli odbornik za dobo, v kateri bo iztekel 
mandat odbornika, na čigar odborniško mesto je izvoljen, in je po izteku tega 
mandata lahko še dvakrat zaporedoma izvoljen za odbornika. 

12. člen 

Za odbornika občinske skupščine je izvoljen kandidat, ki je dobil večino 
glasov vseh volivcev z območja volilne enote. Ce je bilo pri volitvah več kan- 
didatov, kot je treba v volilni enoti izvoliti odbornikov, so izvoljeni tisti izmed 
njih, ki so dobili največ glasov. 
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13. člen 

Delavec občinske uprave ter sodnik in delavec občinskega sodišča ne morejo 
biti hkrati odborniki občinske skupščine. 

Delavcu oziroma sodniku iz prejšnjega odstavka, ki je bil izvoljen za od- 
bornika občinske skupščine, preneha funkcija oziroma delovno razmerje1, ko je 
njegov mandat verificiran. 

14. člen 

Način volitev odbornikov mesta v mestih, ki so razdeljena na občine, se 
določi s statutom mesta v skladu z načeli tega zakona, 

V občinah, kjer se ustanovi več zborov delovnih skupnosti, se za volitve 
v te zbore primerno uporabljajo določbe tega zakona. S statutom take občine 
se podrobneje uredijo vprašanja volinega postopka, ki so specifična za take 
volitve. 

2. Odpoklic 

15. člen 

Volivci lahko odpokličejo odbornika občinske skupščine, ki ne uživa več 
njihovega zaupanja. 

16. člen 

Postopek za odpoklic odbornika občinskega zbora se uvede na predlog zbo- 
rov volivcev z območja volilne enote, v kateri je bil izvoljen. 

Postopek za odpoklic odbornika zbora delovnih skupnosti občinske skup- 
ščine se uvede na predlog zborov delovnih ljudi v volilni enoti, v kateri je bil 
izvoljen. 

Postopek za odpoklic odbornika občinske skupščine se lahko uvede tudi na 
podlagi sklepa zbora občinske skupščine, katerega odbornik je, če se odbornik 
najmanj šest mesecev zaporedoma ne udeležuje sej zbora. 

17. člen 

Odbornik občinske skupščine je odpoklican, če je za odpoklic glasovala veš- 
čina vseh volivcev oziroma delovnih ljudi z območja volilne enote, v kateri je 
izvoljen. 

18. člen 

Odpoklicanemu odborniku občinske skupščine preneha mandat z dnem, ko 
skupščina ugotovi, da mu je prenehal mandat zaradi odpoklica. 

3. Skupne določbe o volitvah in odpoklicu 

19. člen 

Volivci in odborniki občinske skupščine glasujejo osebno. Nihče ne more 
glasovati po pooblaščencu. 

Glasovanje pri volitvah in odpoklicu je tajno. Glasuje se z glasovnicami. 
30» 
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20. člen 

Kdor je vpisan v volilnem imeniku, se mu ne sme vzeti glasovalna pravica 
in tudi ne preprečiti glasovanja. 

21. člen 

Svoboda pri odločanju volivcev in tajnost glasovanja se ne smeta omejevati. 
Noben organ in tudi nihče drug ne sme v nobenem primeru poklicati vo- 

livca oziroma odbornika občinske skupščine na odgovornost zaradi glasovanja 
in tudi ne od njega zahtevati, naj pove, kako je glasoval ali zakaj ni glasoval. 

22. člen 

Volitve in postopek za odpoklic vodijo volilne komisije in volilni odbori 
ter drugi organi po določbah tega zakona. 

Volilni organi so pri svojem delu neodvisni od drugih državnih organov in 
delajo po zakonu in po drugih, na podlagi zakona izdelanih predpisih. 

II. poglavje 

RAZPIS VOLITEV 

23. člen 

Splošne volitve v občinske skupščine razpiše predsednik Skupščine SR Slo- 
venije. 

Splošne volitve odbornikov občinske skupščine morajo biti opravljene naj- 
pozneje petnajst dni pred potekom mandata. 

Volitve morajo biti opravljene najpozneje v dveh mesecih po razpisu. 

24. člen 

Ce preneha mandat posameznemu odborniku občinske skupščine, razpiše 
nadomestne volitve zbor občinske skupščine, ki mu je odbornik pripadal; na- 
domestne volitve morajo biti opravljene najpozneje v dveh mesecih po razpisu 
volitev. 

25. člen 

Volitve odbornikov v občinski zbor so v nedeljo. 
Volitve odbornikov v zbor delovnih skupnosti občinske skupščine so lahko 

tudi na delavnik. 
Ce so razpisane volitve hkrati v občinski zbor in v zbor delovnih skupnosti 

občinske skupščine, morajo biti volitve za oba zbora opravljene v razdobju 
osmih dni. 

Dan volitev odbornikov občinske skupščine se določi z aktom o razpisu 
volitev. 
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26. člen 

Odlok o razpisu volitev v občinske skupščine se objavi v »Uradnem listu 
SRS«. 

Odlok o razpisu nadomestnih volitev za posameznega odbornika občinske 
skupščine se objavi v uradnem glasilu, v katerem se objavljajo odloki občinske 
skupščine in na krajevno običajen način v vseh krajih na območju volilne 
enote. 

III. poglavje 

VOLILNI ORGANI 

,, . . 27. člen Volilni organi so: 
1. republiška volilna komisija v Ljubljani; 
2. občinske volilne komisije na sedežih občin. 
Volilne komisije so imenovane za štiri leta. 

28. člen 

Republiško volilno komisijo sestavljajo predsednik, tajnik in pet članov; 
vsak ima namestnika. Imenuje in razrešuje jih republiški zbor Skupščine SR 
Slovenije. 

Predsednika in člane občinske volilne komisije ter njihove namestnike ime- 
nuje in razrešuje občinska skupščina. 

Za predsednika republiške volilne komisije in njegovega namestnika se 
imenuje sodnik vrhovnega sodišča SRS, za predsednika občinske volilne ko- 
misije in njegovega namestnika sodnik okrožnega ali občinskega sodišča. 

Imenovanja in spremembe republiške volilne komisije se objavljajo v 
»Uradnem listu SRS«, imenovanja in spremembe občinskih volilnih komisij pa 
v uradnem glasilu, v katerem se objavljajo odloki občinskih skupščin. 

29. člen 

Republiška volilna komisija opravlja splošno nadzorstvo nad delom ob- 
činskih volilnih komisij v zvezi z izvajanjem volitev, jim daje strokovna in 
tehnična navodila in opravlja druge naloge po določbah tega zakona. 

Republiška volilna komisija predpiše obrazce za izvršitev tega zakona. 

30. člen 

Občinska volina komisija ima tele naloge: 
1. izvršuje tehnične priprave za volitve v občinsko skupščino^; 
2. imenuje volilne odbore za vodstvo glasovanja pri volitvah oziroma od- 

poklicu odbornikov občinske skupščine in nadzoruje njihovo delo; 
3. potrjuje kandidature za volitve odbornikov občinske skupščine; 
4. ugotavlja volilne izide in razglaša, kateri kandidati so bili izvoljeni 

za odbornike občinske skupščine; ugotavlja izide glasovanja o odpoklicu članov 
občinske skupščine; 
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5. daje poročila o izidu volitev in glasovanja o odpoklicu odbornikov ob- 
činske skupščine; 

6. opravlja druge naloge po določbah tega zakona. 

31. člen 

Glasovanje pri volitvah oziroma odpoklicu odbornikov občinske skupščine 
vodijo volilni odbori. Volilni odbor se postavi za vsako volišče. 

Volilni odbor sestavljajo predsednik in dva člana; vsak ima namestnika. 
Predsednika in člana volinega odbora za volitev v občinski zbor ter nji- 

hove namestnike imenuje občinska volilna komisija izmed občanov z območja 
občine. 

Predsednika in člana volilnega odbora za volitev odbornikov zbora delov- 
nih skupnosti ter njihove namestnike imenuje občinska volilna komisija izmed 
delovnih ljudi z območja volilne enote, v kateri je volišče. 

Občinska volilna komisija mora vročiti predsedniku in članom volilnega 
odbora odločbe o njihovem imenovanju. 

32. člen 

Člani volilnih komisij in volilnih odborov ter njihovi namestniki so lahko 
samo osebe, ki imajo volilno pravico. 

Člani volilne komisije in volilnega odbora ter njihovi namestniki ne mo- 
rejo biti kandidati za odbornika občinske skupščine; če dajo svoj pristanek na 
kandidaturo, jim preneha funkcija člana oziroma namestnika v teh organih. 

Odbornik občinske skupščine, o čigar odpoklicu se glasuje, ne more biti 
član ali namestnik člana volilne komisije ali volilnega odbora, ki vodi glaso- 
vanje o odpoklicu. 

33. člen 

Občinske volilne komisije in volilni odbori so sklepčni samo v celotni setavi. 
Volilni organi sklepajo veljavno z večino glasov. 

34. člen 

Državni organi in organi družbenega upravljanja morajo pomagati volilnim 
komisijam in volilnim odborom pri njihovem delu. 

Državni organi ter delovne in druge organizacije morajo dati volilni ko- 
misiji na njeno zahtevo podatke, ki jih potrebuje pri svojem delu. 

IV. poglavje 

VOLITVE ODBORNIKOV OBČINSKE SKUPŠČINE 

1. Volilne enote 

35. člen 

Za volitve odbornikov občinskega zbora se določijo volilne enote tako, da 
je volilna enota teritorialno čimbolj zaokrožena celota. Večji kraji se po potrebi 
lahko delijo na dve ali več volilnih enot; manjši kraji pa se lahko združijo v eno 
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volilno enoto. Ne smejo se združevati v eno volilno enoto posamezni deli krajev 
z drugimi kraji in tudi ne deli različnih krajev med seboj. 

V vsaki volilni enoti se voli po en odbornik občinskega zbora. 
Volilne enote je treba določiti tako, da se voli vsak odbornik občinskega 

zbora na približno enako število prebivalcev. Število prebivalcev se ugotovi 
po upadnih podatkih zavoda za statistiko. 

36. člen 

Za volitve odbornikov zbora delovnih skupnosti se določijo volilne enote 
po skupinah iz 2. člena tako, da tvorijo volilno enoto ena ali več organizacij 
določene skupine, ali pa tvori ena organizacija več volinih enot. V skupini 
gospodarstva se združujejo organizacije s področja kmetijstva v posebne vo- 
lilne enote. 

V vsaki volilni enoti se voli po en odbornik zbora delovnih skupnosti, iz- 
jemoma pa lahko tudi več odbornikov. 

Volilne enote je treba določiti tako-, da se voli. en odbornik na približno 
enako število delovnih ljudi in ustrezne skupine, pri čemer se število štu- 
dentov visokošolskih zavodov in učencev srednjih šol ne upošteva. Število de- 
lovnih ljudi se ugotovi po uradnih podatkih zavoda za statistiko. 

Varianta: Tretji odstavek naj se glasi: 
»Volilne enote je treba določiti tako, da se voli en odbornik na približno 

enako število delovnih ljudi iz ustrezne skupine, pri čemer se redni študenti 
visokošolskih zavodov in redni učenci srednjih šol upoštevajo do višine števila 
delovnih ljudi šole, pri kateri se šolajo in se vključijo v isto volilno enoto, kot 
ta šola. Število delovnih ljudi, študentov in učencev se ugotovi po uradnih 
podatkih zavoda za statistiko.-« 

37. člen 

Občinska skupščina določi volilne enote in njihova območja z navedbo 
krajev ali delov kraja oziroma z navedbo organizacij ali delov organizacij, ki 
tvorijo volilno enoto. 

Razdelitev občine na volilne enote za volitve v občinski zbor se razglasi 
najpozneje tri dni po razpisu volitev na razglasni deski in tudi na krajevno 
običajni način. 

Pri volitvah v zbor delovnih skupnosti se v roku iz prejšnjega odstavka 
razglasi določitev vsake volilne enote posebej v vseh obratih, delavnicah in 
drugih enotah organizacij, ki sestavljajo volilno enoto. 

Vsaka volilna enota za volitve v, posamezen zbor ima svojo zaporedno 
številko. 

2. Predlaganje kandidatov 

a) po kandidacijski konferenci 

38. člen 

Seje krajevnih kandidacijskih konferenc (v nadaljnjem besedilu: kandi- 
dacijska konferenca) zaradi določanja kandidatov za odbornike občinskih skup- 
ščin skliče predsednik občinske konference Socialistične zveze. Seje vodi do 
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izvolitve predsedstva konference član občinske konference Socialistične zveze, 
ki ga določi predsednik. 

Seje kandidacijskih konferenc se opravljajo posebej za predlaganje kandi- 
datov za odbornike občinskega zbora in posebej za predlaganje kandidatov za 
odbornike zbora delovnih skupnosti občinske skupščine. 

Seja kandidacijske konference je sklepčna, če je prisotna večina njenih 
članov. 

39. člen 

Pred začetkom predlaganja kandidatov se kandidacijska konferenca seznani 
s predlogi za kandidate, ki so jih dali v predkandidacijskem postopku občani 
oziroma delovni ljudje na svojih zborovanjih, družbeno-politične organizacije 
ter druga društva in organizacije državljanov. 

Na kandidacijski konferenci ima vsak član konference pravico, da predlaga 
po enega kandidata za občinski zbor in za zbor delovnih skupnosti. 

V listo kandidatov, o katerih glasuje kandidacijska konferenca, se vpiše 
vsak predlagani kandidat, katerega predlaga najmanj ena desetina vseh članov 
kandidacijske konference. Imena kandidatov se vpišejo v listo kandidatov po 
abecednem vrstnem redu. 

40. člen 

Po končanem predlaganju kandidatov se sestavi lista predlaganih kandi- 
datov. 

Glasuje se posebej za vsakega kandidata z liste predlaganih kandidatov; 
glasuje se tajno. 

41. člen 

Kandidat kandidacijske konference je vsak predlagani kandidat, za kate- 
rega je glasovala večina prisotnih članov kandidacijske konference. 

Ce ne dobi večine iz prejšnjega odstavka najmanj toliko kandidatov, ko- 
likor je v vsaki volilni enoti treba izvoliti poslancev, se za manjkajoče kandi- 
date izvrši ponovno glasovanje in določanje kandidatov. 

Po končanem glasovanju objavi predsedujoči, izid glasovanja in kateri od 
predlaganih kandidatov so sprejeti kot kandidati konference. 

42. člen 

O delu kandidacijske konference se piše zapisnik, ki obsega zlasti: dan in 
uro začetka in konec seje kandidacijske konference; volilno enoto, za katero 
se opravlja konferenca; skupno število članov konference; število pristojnih 
članov, kateri kandidati so bili predlagani; kateri kandidati so sprejeti in s 
kakšnim številom glasov. 

V zapisnik se vpišejo predlagani in sprejeti kandidati posebej za občinski 
zbor delovnih skupnosti. 

43. člen 

Na temelju odločitev kandidacijske konference se sestavi predlog kandi- 
dature. Predlog kandidature obsega: 

1. podatek o tem, za kateri zbor občinske skupščine, pri kandidaturi za 
odbornike zbora delovnih skupnosti je treba tudi navesti, za katero skupino se 
vlaga predlog, za katere volilne enote in dan volitev; 



Priloge 473 

2. navedbo, da se vlaga predlog kandidature, ki je bil določen na kandida- 
cijski konferenci ter podatke o tem, kje in kdaj je bila kandidacijska konfe- 
renca; 

3. rojstno ime, priimek in prebivališče za vsakega kandidata, ki ga je 
kandidacijska konferenca določila za kandidata; za kandidate zbora delovnih 
skupnosti tudi podatek o tem, na katerem delovnem področju je zaposlen ozi- 
roma kateremu delovnemu področju pripada. 

Kandidati se navedejo za vsako volilno enoto posebej. 
Vrstni red kandidatov vsake volilne enote se v predlogu kandidature določi 

po številu glasov, ki so jih kandidati dobili; kandidati ki so dobili enako število 
glasov, se navedejo po abecednem vrstnem redu. 

Predlog podpišejo vsi člani predsedstva konference. 
Predlogu kandidature kandidacijske konference je treba priložiti zapisnik 

o delu konference ter pismeno privolitev vsakega izmed kandidatov, ki se 
predlagajo. 

44. člen 

Kandidacijska konferenca pošlje določeni predlog kandidature pristojni 
občinski volilni komisiji ter predsedniku oziroma predsednikom občinskih skup- 
ščin z območja volilne enote. 

b) po zborih volivcev in zborih delovnih ljudi 

45. člen 

Zbori volivcev se sklicujejo zaradi razpravljanja o predlogih kandidatov za 
odbornike občinskega zbora, zbori delovnih ljudi pa zaradi razpravljanja o 
predlogih kandidatov za odbornike zbora delovnih skupnosti, ki jih je določila 
kandidacijska konferenca, ter zaradi predlaganja kandidatov teh zborov. 

46. člen 

Zbori volivcev se sklicujejo po volilnih enotah. 
Ce obsega volilna enota dva ali več krajev, se sklicujejo zbori volivcev 

praviloma za vsak kraj posebej. Izjemoma se lahko skliče skupen zbor volivcev 
za več manjših krajev. , 

Občinska skupščina določi območja zborov volivcev najpozneje tri dni po 
razpisu volitev. Območja je treba razglasiti, kot je določeno v drugem odstavku 
37. člena tega zakona. 

47. člen 

Zbor volivcev skliče predsednik občinske skupščine najpozneje v treh dneh 
od dneva, ko se opravijo kandidacijske konference. 

Če predsednik občinske skupščine ne skliče zbora volivcev v roku iz prejš- 
njega odstavka, ga skliče v nadaljnjih petih dneh občinska volilna komisija. 

Sklicanje zbora volivcev se razglasi najpozneje tri dni pred opravo zakona 
na običajni način. 

C as in kraj zbora se določita tako, da se ga lahko udeleži kar največ vo- 
livcev. 
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48. člen 

Na zboru volivcev imajo pravico odločati samo osebe, ki imajo volilno 
pravico in ki prebivajo na območju, za katero je zbor sklican ter so vpisani v 
volilni imenik. 

49. člen 

Zbori delovnih ljudi se opravijo po organizacijah oziroma delovnih skup- 
nostih, ki sestavljajo volilne enote. - 

Zbor delovnih ljudi sestavljajo delovni ljudje, ki so zaposleni oziroma 
včlanjeni v organizacijah, za katere se opravi zbor, če imajo splošno volilno 
pravico (2. člen). 

Zbori delovnih ljudi se opravijo praviloma za vsako organizacijo, lahko pa 
se opravijo tudi za dve ali več organizacij oziroma delovnih skupnosti z manjšim 
številom članov delovnih skupnosti v istem kraju. Zbori delovnih ljudi se lahko 
opravijo tudi po posameznih obratih in drugih enotah večjih organizacij ozi- 
roma delovnih skupnosti. 

50. člen 

Občinska skupščina določi najpozneje v treh dneh od dneva razpisa volitev, 
v katerih organizacijah oziroma enotah posameznih organizacij oziroma de- 
lovnih skupnosti bodo zbori delovnih ljudi. 

Odločba o tem se objavi za vsako volilno enoto posebej v vseh obratih 
in drugih prostorih organizacij. 

51. člen 

Zbor delovnih ljudi v organizaciji skliče predsednik delavskega sveta, pred- 
sednik zadružnega sveta oziroma njim ustrezni funkcionar v organu uprav- 
ljanja, v obratih in drugih enotah, ki nimajo organa upravljanja, pa vodja de- 
lovne enote, za katero se skliče zbor; v delovni skupnosti skliče zbor funkcionar, 
ki vodi delo organa oziroma službe (sklicatelj zbora). 

Ce je zbor delovnih ljudi skupen za več organizacij oziroma delovnih skup- 
nosti, ga skliče predstavnik tiste organizacije oziroma delovne skupnosti, v ka- 
teri bo zbor oziroma funkcionar, ki vodi organ ali službo. 

Sklic zbora delovnih ljudi se objavi najpozneje tri dni pred opravo zbora 
v vseh obratih, delavnicah ali enotah organizacije z navedbo dnevnega reda. 

Ce upravičeni predstavnik organizacije ne skliče zbora delovnih ljudi naj- 
pozneje v treh dneh od dneva, ko se opravijo kandidacijske konference, ga 
skliče v nadaljnjih petih dneh občinska volilna komisija. 

Cas in kraj zbora se določita tako, da se ga lahko udeleži kar največ delov- 
nih ljudi. 

52. člen 

Zbor volivcev oziroma zbor delovnih ljudi, na katerem se obravnava pred- 
log kandidatov, ki jih je določila kandidacijska konferenca, se lahko opravi ne 
glede na število prisotnih volivcev oziroma delovnih ljudi. 

53. člen 

Zbor volivcev začne in ga vodi do izvolitve predsedstva zbora predsednik 
občinske skupščine ali odbornik občinskega zbora, ki ga on določi. Če je sklicala 
zbor volivcev občinska volilna komisija, začne zbor in ga vodi do izvolitve pred- 
sedstva zbora oseba, ki jo določi občinska volilna komisija. 
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Zbor delovnih ljudi začne sklicatelj zbora in ga vodi do izvolitve pred- 
sedstva zbora. Ce je sklicala zbor občinska volilna komisija, ga začne in vodi do 
izvolitve predsedstva delovni človek, ki ga določi občinska volilna komisija. 

54. člen 

Delo zbora volivcev oziroma delovnih ljudi vodi predsedstvo zbora, ki ga 
volivci oziroma delovni ljudje izvolijo na zboru izmed sebe. Predsedstvo zbora 
sestavljajo predsedujoči in dva člana. 

Zbor volivcev oziroma delovnih ljudi izvoli izmed sebe tudi dva overitelja 
zapisnika. 

Zapisnikarja za zbor volivcev priskrbi tajnik občinske skupščine, za zbor 
delovnih skupnosti pa organizacija, v kateri je zbor. Zbor lahko izbere drugega 
zapisnikarja. 

55. člen 

Predsedujoči razloži namen zbora in način njegovega dela; v ta namen 
prebere ustrezne določbe 53. do 59. člena tega zakona. 

Potem seznani predsedujoči volivce oziroma delovne ljudi, katere kandidate 
za odbornike občinske skupščine je določila kandidacijska konferenca v volilni 
enoti, na območju katere se opravlja zbor. 

56. člen 

Vsak volivec na zboru volivcev oziroma vsak delovni človek na zboru de- 
lovnih ljudi ima pravico predlagati, da naj se ne sprejme kandidatura po- 
sameznega kandidata, ki ga je določila kandidacijska konferenca, če takšen 
predlog podpira najmanj devet volivcev oziroma najmanj devet delovnih ljudi, 
izreče zbor svoje stališče do takega kandidata z dviganjem rok. Kandidatura ni 
sprejeta, če se proti njej izreče večina prisotnih volivcev oziroma delovnih 
ljudi. 

Zbor volivcev oziroma zbor delovnih ljudi lahko odloči, da se ne sprejme 
kandidatura posameznega kandidata, ki ga je sprejela kandidacijska konferenca, 
in lahko predlaga nove kandidate za poslance, če je na zboru navzočih najmanj 
desetina vseh volivcev iz območja, za katero je zbor sklican. 

57. člen 

Ce je izpolnjen pogoj iz drugega odstavka in zbor z večino glasov določi, 
da bo predlagal nove kandidate, nadaljuje svoje delo po naslednjem dnevnem 
redu: 

1. predlaganje kandiatov, 
2. določitev kandidatov. 
Ce zbor ne odloči z večino glasov, da bo predlagal nove kandidate, zaključi 

predsedujoči zbor in pošlje zapisnik o delu zbora občinski volilni komisiji. 

58. člen 

Če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega člena, prične zbor predlagati nove 
kandidate. 
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Vsak volivec oziroma vsak delovni človek ima pravico, da predlaga po 
enega kandidata. Predlog, ki ga podpirajo najmanj štirje volivci oziroma delovni 
ljudje, je treba prevzeti v listo kandidatov, o katerih zbor glasuje. 

Predlogi se dajejo ustno. 
59. člen 

Po končanem predlaganju kandidatov določi zbor volivcev kandidate za 
odbornike občinskega zbora, zbor delovnih ljudi pa kandidate za odbornike 
zbora delovnih skupnosti. 

Zbor glasuje o vsakem predlaganem kandidatu posebej in sicer po vrsti 
kot so bili predlagani. Glasuje se javno z dviganjem rok. 

Od predlaganih kandidatov je sprejet kandidat, za katerega je glasovala 
večina navzočih volivcev. Ce noben izmed predlaganih kandidatov ni dobil 
večine glasov, se ponovi predlaganje in določanje kandidatov. 

Po končanem glasovanju predsednik zbora objavi izid glasovanja in posebej, 
kateri od predlaganih kandidatov so bili sprejeti kot kandidati zbora volivcev 
oziroma zbora delovnih ljudi. 

60. člen 

O delu zbora volivcev oziroma delovnih ljudi se piše zapisnik. Zapisnik 
podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja. 

Zapisnik obsega zlasti: kraj in dan zbora volivcev oziroma delovnih ljudi 
ter uro začetka in konca zbora; območje in volilno enoto, za katero je bil zbor 
sklican, kdo ga je sklical in začel; ime in priimek članov predsedstva, zapisni- 
karja in overiteljev zapisnika; koliko volivcev oziroma delovnih ljudi je vpisa- 
nih v volilnem imeniku za območje zbora in koliko jih je bilo navzočih na 
zboru; dnevni red; ime in priimek od kandidacijske konference predlaganih 
kandidatov, katerih kandidatura na zboru ni bila sprejeta in število volivcev 
oziroma delovnih ljudi, ki so glasovali proti kandidaturi takšnega kandidata; 
predloge za kandidate; kateri kandidati so bili sprejeti in s kakšnim številom 
glasov; kako je bil ugotovljen izid glasovanja in druge za delo zbora pomembne 
okoliščine. 

61. člen 

Na podlagi sklepa zbora se sestavi predlog kandidature. Predlog kandida- 
ture obsega tele podatke: 

1. ime občinske skupščine in njenega zbora, v katerega se voli, ter dan 
volitev; pri kandidaturi za odbornike zbora delovnih skupnosti je treba tudi 
navesti, za katero skupino se predlaga kandidatura; 

2. volilno enoto, za katero se predlaga kandidatura; 
3. kraj, dan in območje zbora volivcev oziroma delovnih ljudi, na katerem 

je bil predlog kandidature sprejet; za zbor delovnih ljudi je treba navesti tudi 
organizacijo, v kateri je bil zbor oziroma za katere organizacije je bil skupen 
zbor; 

4. rojstno ime, priimek in prebivališče vsakega kandidata; pri kandidatih, 
ki jih predlaga zbor delovnih ljudi, je treba navesti tudi, v kateri organizaciji 
dela oziroma njegovo funkcijo ali drugo razmerje, na podlagi katere je pred- 
lagan za kandidata (član organa upravljanja, kmetijski proizvajalec — član 
kmetijske zadruge itd.). 

Predlog kandidature podpišejo člani predsedništva zbora Volivcev. 
Predlogu kandidature je treba priložiti zapisnik o delu zbora. 
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62. člen 

Kandidat za odbornika občinske skupščine je vsak kandidat, ki ga je 
določila kandidacijska konferenca. 

Kandidat kandidacijske konference za odbornika občinskega zbora preneha 
biti kandidat, če se proti njegovi kandidaturi izreče večina na katerem koli 
zboru volivcev v volilni enoti. 

Kandidat kandidacijske konference za odbornika zbora delovnih ljudi ob- 
činske skupščine preneha biti kandidat, če se proti njegovi kandidaturi izreče 
večina na zborih delovnih ljudi, ki obsegajo več kot polovico skupnega števila 
delovnih ljudi, ki so na območju zbora vpisani v volilne imenike. 

63. člen 

Vsi od zborov volivcev predlagani kandidati postanejo kandidati zborov 
volivcev v volilni enoti. 

Kandidat zborov delovnih lujdi postane vsak kandidat, ki so ga predlagali 
zbori delovnih ljudi v organizacijah, ki obsegajo najmanj petino vseh delovnih 
ljudi, ki imajo volilno pravico na območju volilne enote. 

3. Potrjevanje kandidatur 

64. člen 

Predlogi kandidatur se predlože pristojni občinski volilni komisiji v po- 
trditev najpozneje petnajst dni pred dnevom volitev. 

Za vlagatelja predloga kandidature se šteje prvi podpisnik predloga. 

65. člen 

Ko prejme občinska volilna komisija predlog kandidature, preizkusi takoj, 
ali je sestavljen po določbah tega zakona, ali je bil pravočasno vložen. 

Ce ugotovi volilna komisija samo formalne pomanjkljivosti, zahteva naj- 
pozneje v 24 urah od vlagateljev, naj jih v treh dneh odpravijo. 

Občinska volilna komisija pozove kandidata, ki so ga predlagali zbori 
volivcev, ter kandidata, ki so ga predlagali zbori delovnih ljudi in izpolnjuje 
pogoje iz 63. člena tega zakona, da najpozneje do roka za potrjevanje kandi- 
datur da privolitev v kandidaturo bodisi na zapisnik pri komisiji, ali pošlje 
komisiji pismeno privolitev. 

Ce občinska volilna komisija ugotovi, da je predlog kandidature vložen po 
preteku predpisanega roka ali če predlagtelji niso postopali po določbah drugega 
odstavka tega člena ah če pozvani kandidat ne da privolitve v kandidaturo 
po prejšnjem odstavku ali če odkloni privolitev, zavrne komisija predlog kan- 
didature glede vseh ali samo glede posameznih kandidatov. 

66. člen 

Ce v predlogih kandidature ni formalnih pomanjkljivosti, oziroma če so 
bile ugotovljene pomanjkljivosti v določenem roku odpravljene, preizkusi ko- 
misija, ali so glede predlaganih kandidatov izpolnjeni pogoji, ki jih določa ta 
zakon, ter potrdi kandidature, za katere ugotovi, da so ti pogoji izpolnjeni. 
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67. člen 

Ce občinska volilna komisija ugotovi, da glede posameznih ali vseh kandi- 
datov niso izpolnjeni pogoji, ki jih zahteva ta zakon, ugotovi to z obrazloženo 
odločbo o zavrnitvi takih predlogov kandidatur in jo pošlje vlagateljem vseh 
prizadetih predlogov. 

68. člen 

Odločbo o potrditvi ali zavrnitvi predloga kandidature izda občinska volilna 
komisija najpozneje v 48 urah po preteku roka za vlaganje predlogov kandida- 
tur v potrditev oziroma 48 ur po preteku roka, določenega vlagateljem za od- 
pravo pomanjkljivosti. 

V odločbi o potrditvi predloga kandidature je treba navesti dan in čas, 
ko je bil sprejet predlog kandidature za posameznega kandidata, ter katera je 
po vrsti njegova kandidatura. 

Občinska volilna komisija potrdi najprej kandidature, ki jih je določila 
kandidacijska konferenca, nato pa morebitne kandidature zborov volivcev ozi- 
roma zborov delovnih ljudi in sicer po vrstnem redu, v katerem so prispele 
k občinski volilni komisiji. 

69. člen 

Ce do poteka roka, določenega za vlaganje predlog kandidatur v potrditev, 
ni predložena za neko volilno enoto v potrditev nobena kandidatura, ali pa so 
vsi predlogi kandidature zavrnjeni, lahko kandidacijska konferenca, zbori vo- 
livcev oziroma zbori delovnih ljudi predlagajo nove kandidate za to volilno 
enoto, vendar najpozneje 10 dni pred dnevom volitev. 

70. člen 

Ce kandidat s potrjene kandidature umre, ali ne izpolnjuje pogojev za 
kandidata, lahko kandidacijska konferenca, zbori volivcev oziroma zbori delov- 
nih ljudi predložijo občinski volilni komisiji v potrditev drugega kandidata, 
vendar najpozneje 10 dni pred dnevom volitev. 

71. člen 

Vsak kandidat lahko odstopi od potrjene kandidature, vendar najpozneje 
7 dni pred dnevom volitev. 

Odstop od kandidature se poda pismeno pri pristojni občinski volilni 
komisiji. 

Odstopa od potrjene kandidature ni mogoče preklicati. 

72. člen 

Ce je predlog kandidature zavrnjen ali kandidat odstopi od kandidature ali 
umre, in novi predlog kandidature ni vložen najpozneje 10 dni pred dnevom 
volitev, se opravijo volitve na določen dan, na podlagi preostalih potrjenih 
kandidatur v tej volilni enoti. 

Ce v primerih iz prejšnjega odstavka v volilni enoti ni nobene potrjene 
kandidature, se opravijo naknadne volitve najpozneje v 30 dneh od dneva 
volitev. 
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V primerih iz prejšnjega odstavka se vložijo predlogi za nove kandidature 
najpozneje 10 dni pred dnem, ki je bil določen za naknadne volitve. 

Naknadne volitve po drugem odstavku tega člena razpiše in dan volitev 
določi občinska volilna komisija. 

73. člen 

V primerih iz 70. in 72. člena tega zakona obravnava občinska volilna 
komisija nove predloge kandidatur kot zelo nujne po določbah tega zakona 
o potrjevanju kandidatur. 

4. Objavljanje in razglašanje kandidatur 

74. člen 

Občinska volilna komisija razglasi v svojih uradnih prostorih vsako po- 
trjeno kandidaturo takoj, ko jo potrdi. Ta razglasitev nadomešča dostavitev 
odločbe o potrditvi predloga kandidature vlagateljem. 

Občinska volilna komisija skrbi za to, da se razglasi potrjenih kandidatur 
objavijo v vseh krajih volilne enote, najpozneje deset dni pred dnevom volitev. 
Občinski skupščini je treba poslati za vsako volišče najmanj po en izvod raz- 
glasa potrjene kandidature najpozneje pet dni pred dnevom volitev. 

5. Volišče in volilni material 

75. člen 

Odborniki občinskega zbora se volijo na voliščih; volišča določi občinska 
volilna komisija najpozneje petnajst dni pred dnevom volitev. 

Volišča za volitve v zbor delovnih skupnosti določi občinska volilna ko- 
misija v organizacijah na predlog organizacij oziroma delovnih skupnosti v roku 
iz prvega odstavka. 

Za vsako volišče se določi zaporedna številka v okviru volilne enote. 
Najmanj pet dni pred volitvami razglasi volilna komisija, kje bodo volišča 

in kateri volivci bodo glasovali na posameznih voliščih. 

76. člen 

Volišča se določijo tako, da glasuje na posameznem volišču približno 500 
volivcev. 

V bolnišnicah, sanatorijih, porodnišnicah, invalidskih domovih in podobnih 
zavodih, v katerih je nad 25 volivcev, so posebna volišča. 

V vsaki organizaciji, v kateri je zaposlenih najmanj 25 delovnih ljudi, ki 
imajo volilno pravico, se določi posebno volišče. 

Za glasovanje delovnih ljudi v organizacijah, v katerih je zaposlenih manj 
kot 25 delovnih ljudi — volilnih upravičencev, se določi v okviru volilne enote 
skupno volišče. 

Za vsako volišče se določi poseben prostor. 
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V sobi, kjer se glasuje, se uredi poseben prostor za glasovanje tako, da ne 
more nihče videti, kako volivec izpolnjuje glasovnico: 

77. člen 

Vlagatelji vsake potrjene kandidature smejo najpozneje tri dni pred dne- 
vom volitev priglasiti občinski volilni komisiji po enega predstavnika kandida- 
ture in njegovega namestnika za vsako, volišče in za občinsko volilno komisijo. 
Predstavnik oziroma njegov namestnik je lahko samo, kdor ima volilno pravico. 

Predsednik občinske volilne komisije izda najpozneje 48 ur po prejemu 
priglasitve vsakemu predstavniku in njegovemu namestniku potrdilo, na pod- 
lagi katerega lahko sodeluje pri delu volilnega odbora oziroma pri delu ob- 
činske volilne komisije, nima pa pravice sodelovati pri odločanju. Na zahtevo 
predstavnika oziroma namestnika se vpišejo pripombe v zapisnik. 

78. člen 

Občinska volilna komisija določi sporazumno z volilnim odborom v bližini 
volišča primerno mesto, kjer se izobesijo razglasi potrjenih kandidatur za tisto 
volilno enoto. To mesto je treba dati predstavnikom kandidatur na razpolago 
48 ur pred dnevom volitev. 

79. člen 

Občinska volilna komisija pripravi ob sodelovanju pristojnega občinskega 
upravnega organa pravočasno za vsako volilno enoto potrjeno število glaso- 
valnih skrinjic, tiskanih glasovnic in drug volilni material. 

80. člen 
Glasovnica obsega: 
1. ime občinske skupščine in zbora, v katerega se voli, dan volitev in na- 

vedbo volilne enote; 
2. število odbornikov zbora, ki jih je treba voliti v volilni enoti; 
3. priimek in rojstno ime vseh kandidatov, katerih kandidature so potrjene 

za volilno enoto. 
Na glasovnici se navedejo kandidati po vrstnem redu, po katerem je volilna 

komisija potrdila njihove kandidature. 
Pred imenom vsakega kandidata mora biti zaporedna Številka. 
Glasovnice morajo biti overjene s pečatom občinske volilne komisije ali 

s pečatom občinske skupščine. 

81. člen 

Na dan pred volitvami se zberejo predsednik in člani volilnega odbora v 
prostoru, kjer se bo glasovalo, in prevzamejo proti potrdilu od pooblaščenega 
uslužbenca občinske uprave glasovalno skrinjico, potrebno število glasovnic, 
overjeni izpisek iz; volilnega imenika za območje volišča, overjene razglase o 
potrditvi kandidatur in drugo, kar je potrebno. 

Volilni odbor prešteje glasovnice; pregleda glasovalno skrinjico in pripravi 
vse drugo, kar je potrebno za glasovanje. O prevzemu volišča in materiala se 
napravi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani volilnega odbora in njihovi namest- 
niki. 
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6. Glasovanje 

82. člen 

Volilni odbor se zbere na dan volitev ob 7. uri v prostoru, določenem za. 
glasovanje in napravi o stanju prostora in o stanju volilnega materiala zapisnik. 
Zapisnik podpišejo vsi člani volilnega odbora in navzoči predstavniki kandi- 
datur. Nato razglasi predsednik volilnega odbora, da se prične glasovanje. 

83. člen 

Pri volitvah v zbor delovnih skupnosti lahko volilni odbor v sporazumu z 
delovno ali drugo organizacijo določi, da se glasovanje začne pred 7. uro ali 
konča po 19. uri, če je to potrebno, da .se omogoči glasovanje delovnim ljudem 
posameznih delovnih posad. Vendar se glasovanje ne more začeti pred 4. uro 
zjutraj in ne končati po 22. uri. 

84. člen 

Ves čas glasovanja morajo biti navzoči vsi člani volilnega odbora oziroma 
njihovi namestniki. Če predstavnik kakšne kandidature zapusti volišče, se to 
vpiše v zapisnik, glasovanje pa se nadaljuje brez njega. 

85. člen 

Predsednik volilnega odbora skrbi s pomočjo drugih članov odbora za red 
in mir na volišču. Če je treba, lahko zahteva predsednik volilnega odbora po- 
moč milice; dokler je milica na volišču, je pod njegovim vodstvom. 

Nihče ne sme priti na volišče z orožjem ali nevarnim orodjem, razen milice 
v primeru iz prejšnjega odstavka. 

86. člen 

Volivec glasuje osebno na volišču, na katerega območju je vpisan v volil- 
nem imeniku. 

Volivec najprej glasno pove svoj priimek, rojstno ime in poklic, po potrebi 
pa tudi svoje stanovanje. Če je potrebno, lahko predsednik volivca legitimira 
ali na drug način dožene njegovo istovetnost. 

Nato obkroži predsednik volivčevo zaporedno številko v izpisku iz volilnega 
imenika, pojasni volivcu, kako se glasuje, in mu izroči glasovnico. 

Volivec, ki ni vpisan v izpisku iz volilnega imenika, ne sme glasovati, če 
v izpisku pomotoma ni vpisan, lahko glasuje na podlagi potrdila občinskega 
upravnega organa, da je vpisan v splošnem volilnem imeniku za območje voz- 
lišča, na katerem želi glasovati. To se vpiše v zapisnik; potrdilo se priloži za- 
pisniku. 

87. člen 

Člani volilnega odbora morajo volivcu na njegovo zahtevo ponovno pojas- 
niti, kako se glasuje. Posebno morajo paziti na to, da volivca nihče ne ovira, 
ko izpolnjuje glasovnico, in da je tajnost glasovanja popolnoma zagotovljena. 

Na volišču je prepovedana vsakršna agitacija za posamezne kandidate. 

88. člen 

Volivec izpolni glasovnico v za to določenem prostoru. Izpolni jo tako, da 
obkroži zaporedno številko tistih kandidatov, za katere želi glasovati. 

31 
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Volivec lahko glasuje največ za toliko kandidatov, kot je treba v volilni 
enoti izvoliti odbornikov, vendar samo za tiste kandidate, katerih imena so 
vpisana na glasovnici. Pripisovanje novih kandidatov nima veljave. 

Ko volivec izpolni glasovnico, jo prepogne po polovici tako, da so imena 
kandidatov na notranji strani, jo odda v glasovalno skrinjico in odide z volišča. 

89. člen 

Ce volivec zaradi telesne hibe ali zato, ker je nepismen, ne bi mogel gla- 
sovati takoi, kot je določeno v prejšnjem členu, ima pravico, pripeljati pred vo- 
lilni odbor osebo, ki naj bi namesto njega izpolnila oziroma oddala glasovnico. 
O tem odloči volilni odbor in vpiše to v zapisnik. 

90. člen 

Volilni odbor ne sme odreči glasovanja nikomur, ki je vpisan v izpisku 
iz volilnega imenika za to volišče, in tudi ne osebam iz četrtega odstavka 86. 
člena tega zakona. Ce ima član volilnega odbora ali predstavnik kandidature 
glede posameznih volivcev kakšno pripombo, se to vpiše v zapisnik. Če hoče 
glasovati volivec, pa je njegovo ime v izpisku iz volilnega imenika že obkroženo, 
se njegov priimek, rojstno ime, poklic in prebivališče vpišejo v zapisnik, gla- 
sovati pa mu volilni odbor ne dovoli. 

91. člen 

Glasovanje traja nepretrgoma do 19. ure oziroma do ure, ki jo določi volilni 
odbor v organizaciji po 83. členu tega zakona, samo zaradi nereda sme volilni 
odbor glasovanje odložiti, dokler se ne napravi red. Zakaj je bilo glasovanje 
prekinjeno in za koliko časa, se vpiše v zapisnik. 

Ob uri, določeni v prvem odstavku, se volišče zapre; po tem času se ne sme 
nihče več pustiti na volišče. Volivci, ki so že v poslopju oziroma na dvorišču, 
pa imajo pravico glasovati. Ce je bilo glasovanje zaradi nereda prekinjeno za 
več kot eno uro, se glasovanje za toliko časa podaljša, kolikor je bilo prekinjeno 
nad eno uro. 

92. člen 

O glasovanju se piše zapisnik; vanj se vpišejo vsi pomembni dogodki na 
volišču. 

Vsak član volilnega odbora in vsak predstavnik kandidature lahko zahteva, 
naj se vpišejo v zapisnik posamezne okoliščine, njegovo posebno mnenje in 
njegove pripombe k zapisniku. Zapisnik podpišejo vsi člani volilnega odbora. 

7. Ugotavljanje izida glasovanja na volišču 

93. člen 

Ko je glasovanje končano, prešteje volilni odbor neuporabljene glasovnice, 
ki jih da v poseben omot in omot zapečati. 

Nato ugotovi volilni odbor po izpisku iz volilnega imenika in po potrdilih 
skupno število volivcev, ki so glasovali. Potem odpre glasovalno skrinjico in 
prešteje oddane glasovnice tako: eden jemlje glasovnice posamič iz glasovalne 
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skrinjice, z vsake glasovnice glasno prebere ime kandidata, za katerega je vo- 
livec glasoval in izloča neveljavne glasovnice. Drugi zapisuje' za vsakega kan- 
didata posebej, koliko je dobil glasov, in koliko glasovnic je neveljavnih. Tretji 
zbere prebrane glasovnice, in sicer veljavne posebej in neveljavne posebej. 

Predsednik pokaže vsako glasovnico predstavniku kandidata, če to zahteva. 
Glasovnice, na katerih je obkrožena zaporedna številka pred imenom več 

kandidatov, kot je treba izvoliti odbornikov, glasovnice, na katerih so pripi- 
sana nova imena, ter neizpolnjene ali tako izpolnjene glasovnice, da se ne da 
zanesljivo dognati za katere kandidate je volivec glasoval, so neveljavne. 

Ce se pokaže razlika med številom glasovalcev po izpisku iz volilnega ime- 
nika in glasovalcev, ki so glasovali s potrdilom, ter številom glasov, oddanih 
po glasovnicah, velja izid glasovanja po glasovnicah. 

94. člen 

O delu volilnega odbora pri ugotavljanju izida glasovanja se sestavi za- 
pisnik. Vanj se vpiše: koliko je na območju volišča volilnih upravičencev po 
izpisku iz volilnega imenika; koliko volivcev je glasovalo po izpisku iz; volilnega 
imenika, koliko jih je glasovalo s potrdilom in koliko jih je skupno glasovalo 
po glasovnicah; koliko glasov je dobil posamezni kandidat; koliko glasovnic je 
bilo neveljavnih. V zapisnik se vpišejo tudi morebitna posebna mnenja in pri- 
pombe članov volilnega odbora in predstavnikov. 

Zapisnik podpišejo člani volilnega odbora. 
Predstavnikom kandidatur izda volilni odbor potrdilo o izidu glasovanja, 

če to zahtevaj o. • 
Predsednik volilnega odbora javno razglasi izid glasovanja. 

95. člen 

Nato da volilni odbor v omot vse zapisnike, izpisek iz volilnega imenika, 
potrdila, na podlagi katerih so volivci glasovali ter uporabljene glasovnice in 
zapečateni omot z neuporabljenimi glasovnicami. Omot zapečati in ga takoj 
pošlje občinski volilni komisiji. 

Po končanem delu, najpozneje pa prihodnji dan vrne volilni odbor drug 
volilni material proti potrdilu organu, od katerega ga je prejel. 

8. Ugotavljanje volilnih izidov v volilni enoti 

96. člen 

Izid volitev ugotavlja občinska volilna komisija dokončno na podlagi vo- 
lilnih spisov in glasovnic, ki jih sprejme od volilnih odborov. 

97. člen 

Občinska volilna komisija ugotovi za vsako volilno enoto posebej, koliko je 
glasovalo vseh volivcev skupaj, koliko je dobil vsak kandidat glasov, koliko gla- 
sovnic je bilo neveljavnih in kateri kandidat je v posamezni volilni enoti izvo- 
ljen za odbornika občinskega zbora oziroma za odbornika zbora delovnih skup- 
nosti. 

31* 
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Ce za kakšno mesto odbornika občinske skupščine ni bil izvoljen noben 
kandidat ali če občinska volilna komisija razveljavi volitve zaradi nepravilnosti, 
ki so utegnile vplivati na izid volitev, se opravijo ponovne volitve. 

98. člen 

Če občinska volilna komisija ugotovi, da so bile pri volitvah na posamez- 
nih voliščih ali na vseh voliščih take nepravilnosti, ki so ali ki bi lahko vplivale 
na izid volitev, razveljavi glasovanje na voliščih, na katerih so bile ugotovljene 
ali v vsej volilni enoti ter odredi ponovno glasovanje. 

99. člen 

Občinska volilna komisija napravi zapisnik o svojem delu, in sicer za vsak 
zbor občinske skupščine poseben zapisnik. V zapisnik se vpiše za vsako volilno 
enoto posebej; koliko je bilo potrjenih kandidatov ter priimek, rojstno ime in 
prebivališče vsakega kandidata, koliko glasov je bilo oddanih za vsakega kan- 
didata in koliko glasovnic je bilo neveljavnih; koliko je volivcev v volilni 
enoti; priimek, rojstno ime in prebivališče kandidata, ki je izvoljen za odbor- 
nika, morebitne pripombe članov volilne komisije ter predstavnikov kandidatur. 

Zapisnik podpišejo vsi člani volilne komisije. 

100. člen 

Občinska volilna komisija izda izvoljenim odbornikom občinske skupščine 
potrdilo o izvolitvi z navedbo občinske skupščine in zbora, v katerega je izvo- 
ljen. Pri odborniku zbora delovnih skupnosti se tudi navede, v kateri skupini 
je izvoljen. 

101. člen 

Občinska volilna komisija dostavi pristojnemu zboru občinske skupščine 
volilne spise s svojim poročilom, v katerem navede, koliko je volivcev v volilni 
enoti, koliko glasov je dobil vsak kandidat v svoji volilni enoti, kateri kandidati 
so izvoljeni za odbornike zbora in koliko glasovnic je bilo neveljavnih. 

Poročilo občinske volilne komisije se objavi na razglasni deski občinske 
skupščine in v uradnem glasilu, v katerem se objavljajo odloki občinske skup- 
ščine. 

Občinska volilna komisija pošlje overjen prepis poročila iz prvega odstavka 
republiški volilni komisiji. 

V; poglavje 

PONOVNE IN NADOMESTNE VOLITVE 

102. člen 

Za ponovne in nadomestne volitve se primerno uporabljajo določbe IV. po- 
glavja, kolikor ni v tem poglavju drugače določeno. 
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1. Ponovne volitve 

103. člen 
Ponovne volitve se opravijo: 
1. če pristojna volilna komisija razveljavi volitve zaradi nepravilnosti pri 

volitvah; 
2. če je v volilni enoti kandidiralo toliko kandidatov, kot je treba izvoliti 

odbornikov, pa kateri od kandidatov ni dobil večine glasov vseh volivcev z 
območja volilne enote; 

3. če je v volilni enoti dobilo dvoje ali več kandidatov enako največje 
število glasov; 

4. če se ob verifikaciji mandatov razveljavi izvolitev kakšnega kandidata. 

104. člen 

Ponovne volitve za odbornike občinske skupščine razpiše občinska volilna 
komisija. 

105. člen 

Ponovne volitve za odbornike občinskega zbora se opravijo v roku, ki 
ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od enega meseca. Ta rok se računa 
v primerih od 1. do 3. točke 103. člena od dneva razveljavitve volitev oziroma 
od dneva ugotovitve, d!a kandidat ni bil izvoljen, v primerih iz 4. točke 103. 
člena pa od dneva razveljavitve mandata. Razpis ponovnih volitev, v katerem 
se določi tudi dan volitev, se razglasi na občinski razglasni deski in na krajevno 
običajni način v vseh krajih na območju volilne enote oziroma v vseh organi- 
zacijah, ki sestavljajo volilno enoto. 

106. člen 

Ce se ob verifikaciji mandata odbornika občinske skupščine razveljavi 
mandat zaradi nepravilnosti pri volitvah, določi zbor, ki je razveljavil mandat, 
ali se glede na vrsto in obseg nepravilnosti ponovijo volitve v celoti ali pa samo 
posamezne faze volilnega postopka oziroma ali se ponovi glasovanje v vsej 
volilni enoti ali samo na posameznih voliščih, kjer so bile nepravilnosti. 

107. člen 

Ce razveljavi volilna komisija volitve zaradi nepravilnosti pri glasovanju, 
ki so bile samo na posameznih voliščih, se ponovi glasovanje samo na teh 
voliščih. 

108. člen 

Ce se ponovijo volitve zato, ker je dobilo dvoje ali več kandidatov enako 
največje število glasov, se ponovi glasovanje na območju celotne volilne enote 
samo med temi kandidati. 

109. člen 

V primerih iz 2. točke 103. člena tega zakona se pri ponovnih volitvah 
odbornikov občinskih skupščin glasuje samo na podlagi novih potrjenih kan- 
didatur. 
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110. člen 

V drugih primerih, ki niso našteti v prejšnjih členih, se pri. ponovnih 
volitvah odbornika občinske skupščine glasuje na podlagi obstoječih kandida- 
tur in na podlagi morebitnih novih potrjenih kandidatur. 

Predlogi novih kandidatur za volitve odbornikov občinske skupščine morajo 
biti vloženi najpozneje deset dni pred dnevom volitev. Občinska volilna komi- 
sija mora potrjene nove kandidature razglasiti najpozneje pet dni pred dnevom 
volitev. 

2. Nadomestne volitve 

111. člen 

Nadomestne volitve se opravijo, če odbornik občinske skupščine umre ali 
mu sicer preneha mandat pred potekom časa, za katerega je bil izvoljen. 

112. člen 

Nadomestne volitve se razpišejo v 15 dneh od: dneva, ko odborniku pred- 
časno preneha mandat. 

Kolikor občinska skupščina ne določi drugače, se nadomestne volitve ne 
opravijo, kadar preostane do rednega poteka mandata manj kot eno leto. 

113. člen 

Odborniku preneha mandat pred potekom časa, za katerega je bil izvoljen: 
1. če izgubi splošno volilno pravico; 
2. če je s pravnomočno sodbo sodišča obsojen na kazen zapora, daljšo od 

6 mesecev ali hujšo kazen; 
3. če je odpoklican; 
4. če sprejme zbor, katerega član je odbornik, njegovo odpoved mandata; 
5. če nastopi delo aH sprejme funkcijo, ki ni združljiva s funkcijo repu- 

bliškega poslanca. 
Odborniku zbora delovnih skupnosti občinske skupščine ne preneha man- 

dat zato1, ker mu preneha delovno ali drugo razmerje ali funkcija, na podlagi 
katere je kandidiral za odbornika. 

114. člen 

Nadomestne volitve razpiše zbor občinske skupščine, katerega odbornik je 
prenehal mandat. 
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VI. poglavje 

ODPOKLIC 

1. Predlaganje odpoklica 

a) Po zborih volivcev in zborih delovnih ljudi 

115. člen 

Postopek za odpoklic odbornika občinskega zbora se sproži na predlog 
zborov volivcev, na katerih je bilo navzočih najmanj petina vseh volivcev z 
območja volilne enote, v kateri je bil odbornik občinskega zbora izvoljen. 

Postopek za odpoklic odbornika zbora delovnih skupnosti občinske skup- 
ščine sproži na predlog zborov delovnih ljudi, na katerih je bilo navzočih naj- 
manj tretjina vseh delovnih ljudi z območja volilne enote, v kateri je bil od- 
bornik zbora delovnih skupnosti izvoljen. 

116. člen 

Sklicanje posameznega zbora volivcev, ki naj sklepa o tem, ali naj se 
sproži postopek za odpoklic odbornika občinskega zbora, lahko predlaga najmanj 
50 volivoev z območja, za katero naj se skliče zbor. Predlog pošlje predsedniku 
občinske skupščine in obvestijo o tem občinsko volilno komisijo. 

Sklicanje zbora delovnih ljudi v organizaciji, ki naj sklepa o tem, ali naj 
se sproži postopek za odpoklic odbornika zbora delovnih skupnosti občinske 
skupščine, lahko predlaga najmanj 30 delovnih ljudi v organizacijah, ki so pri 
volitvah v zbor delovnih skupnosti sestavljale volilno enoto, v kateri je bil 
odbornik zbora izvoljen in v kateri naj; se skliče zbor. Ce je v volilni enoti manj 
kot 60 delovnih ljudi, predlaga sklicanje zborov delovnih ljudi najmanj polovica 
volivcev. Predlog pošljejo za sklicanje zbora upravičenemu predstavniku orga- 
nizacije ter obvestijo o tem predsednika občinske skupščine in občinsko volilno 
komisijo. 

Predlog za sklicanje zbora volivcev oziroma zbora delovnih ljudi mora 
biti pismen. 

117. člen 

Zbor volivcev skliče predsednik občinske skupščine, zbor delovnih ljudi 
pa upravičeni predstavnik organizacije. 

Ce predsednik skupščine oziroma predstavnik organizacije ne skliče zbora 
najpozneje v 15 dneh potem, ko je dobil predlog, ga mora na zahtevo volivcev, 
ki so predlagali sklicanje zbora, sklicati občinska volilna komisija v nadaljnjih 
petih dneh. 

118. člen 

Predsednik občinske skupščine ali odbornik občinske skupščine, ki ga on 
določi, oziroma upravičeni predstavnik organizacije, začne zbor in ga vodi do 
izvolitve predsedstva. 
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Ce je sklicala zbor občinska volilna komisija, začne zbor in ga vodi do 
izvolitve predsedstva volivec oziroma delovni človek, ki ga določi občinska 
volilna komisija. 

119. člen 

Predsedujoči najprej pojasni namen in način zborovega dela in pozove 
predstavnika predlagateljev, naj utemelji predlog, da se začne postopek za od- 
poklic odbornika. 

Po končani obravnavi se o predlogu glasuje. Glasuje se z dviganjem rok, 
kolikor zbor ne odloči, da se glasuje tajno. 

Predlog za sprožitev postopka za odpoklic je sprejet, če je zanj glasovala 
večina navzočih. 

120. člen 

Ce predlog za sprožitev postopka za odpoklic ni sprejet, ni mogoče iz 
istih razlogov predlagati sklicanje zbora pred potekom enega leta od dneva, ko 
je zbor volivcev oziroma delovnih ljudi prejšnji predlog odklonil. 

121. člen 

O delu zbora volivcev oziroma zbora delovnih ljudi se piše zapisnik; pod- 
pišejo ga predsedujoči, zapisnikar in overitelja zapisnika. 

Zapisnik obsega zlasti tele podatke: kraj in uro pričetka in konca zbora; 
navedbo območja oziroma organizacij, za katere je bil sklican zbor volivcev 
oziroma zbor delovnih ljudi; na čigav predlog je bil sklican zbor, kdo ga je 
sklical in kdo pričel; priimek in rojstno ime članov predsedstva zbora, zapisni- 
karja in overiteljev zapisnika; priimek in rojstno ime odbornika, čigar odpoklic 
se predlaga, z navedbo zbora volivcev oziroma delovnih ljudi, ki imajo pravico 
sodelovati na zboru; število navzočih volivcev oziroma delovnih ljudi; izid 
glasovanja o predlogu za uvedbo postopka za odpoklic in razloge za odpoklic, 
če je bil predlog sprejet, kako je bil ugotovljen izid glasovanja; druge okoliščine, 
ki so pomembne za delo zbora. 

122. člen 

Ce je zbor volivcev oziroma zbor delovnih ljudi sprejel predlog za sprožitev 
postopka za odpoklic odbornika, se sestavi predlog za odpoklic. 

Predlog sestavi predsedstvo zbora. Zbor pa lahko določi za to tri druge na 
zboru navzoče volivce oziroma delovne ljudi. 

Predlog za sprožitev postopka za odpoklic podpišejo člani predsedstva 
zbora oziroma trije drugi volivci, ki jih je določil zbor; njihovi podpisi morajo 
biti overjeni od organa, pristojnega za overitve. 

c) Po zboru občinske skupščine 

123. člen 

, Vsak odbornik zbora občinske skupščine ima pravico zahtevati, da se da 
na dnevni red seje razpravljanje o predlogu za sprožitev postopka za odpoklic 
odbornika tega zbora, ki se najmanj šest mesecev zaporedoma ni udeležil sej 
zbora. 

Predlog za sprožitev postopka za odpoklic odbornika je sprejet, če je glaso- 
vanje za sprožitev postopka večina vseh odbornikov ustreznega zbora. 
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2. Vsebina predloga za odpoklic 

124. člen 

Predlog za odpoklic obsega tele podatke: 
1. rojstno ime, priimek, poklic in. prebivališče odbornika, čigar odpoklic 

se predlaga ter navedbo zbora skupščine, katerega odbornik je; 
2. navedbo volilne enote, v kateri je bil odbornik izvoljen; 
3. zakaj se predlaga odpoklic. 
Ce predlaga odpoklic zbor volivcev ali delovnih ljudi, je treba poleg 

podpisa vsakega podpisnika predloga navesti priimek, rojstno ime, poklic in 
prebivališče podpisnika. 

Predlogu za odpoklic, ki ga vloži zbor volivcev ali delovnih ljudi, je treba 
priložiti zapisnik o delu zbora. 

Predlogu za odpoklic, ki ga vloži zbor občinske skupščine, je treba priložiti 
overjen prepis zapisnika seje zbora, na kateri je bil sprejet sklep, da se uvede 
postopek za odpoklic. 

125. člen 

Predlog za odpoklic odbornika občinske skupščine se pošlje občinski volilni 
komisiji. 

3. Preizkus predloga; razpis glasovanja o odpoklicu 

126. člen 

Občinska volilna komisija preizkusi, ali je predlog za odpoklic sestavljen 
v skladu z določbami tega zakona, ne preskuša pa utemeljenosti predloga za 
odpoklic. 

i Ce so v predlogu samo formalne pomanjkljivosti, vrne volilna komisija 
predlog predlagateljem in jim določi rok, v katerem morajo pomanjkljivosti od- 
praviti. 

Volilna komisija zavrne predlog, če niso izpolnjeni pogoji 115., 116. in 123. 
člena tega zakona ali če vlagatelji v določenem roku ne odpravijo formalnih 
pomanjkljivosti; o tem obvesti z določbo vlagatelje predloga. 

Za vlagatelje predloga se štejejo podpisniki predloga. 

127. člen 

Če je predlog za odpoklic odbornika v redu ali če vlagatelji odpravijo 
pomanjkljivosti v določenem roku, občinska volilna komisija potrdi predlog in 
razpiše glasovanje o odpoklicu v volilni enoti, v kateri je bil odbornik izvoljen. 
Volilna komisija razpiše glasovanje o odpoklicu najpozneje na trideseti dan po 
potrditvi predloga za odpoklic. 

Odločba o razpisu glasovanja obsega tele podatke: rojstno ime, priimek in 
prebivališče odbornika, o čigar odpoklicu se bo glasovalo, navedbo zbora ob- 
činske skupščine, ki mu pripada, navedbo volilne enote, v kateri bo glasovanje 
o odpoklicu in dan glasovanja. 

Glasovanje o odpoklicu odbornika občinskega zbora je v nedeljo, glasovanje 
o odpoklicu odbornika zbora delovnih skupnosti pa lahko tudi na delavnik. 
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128. člen 

Odločbo o razpisu glasovanja o odpoklicu odbornika pošlje občinska volilna 
komisija zboru občinske skupščine, ki mu odbornik pripada, in odborniku. 

Odločbo razglasi volilna komisija v uradnem glasilu, v katerem se objav- 
ljajo odloki občinske skupščine, najpozneje petnajst dni pred dnevom glaso- 
vanja. 

Najpozneje sedem dni pred dnevom glasovanja mora biti določba raz- 
glašena tudi v vseh krajih oziroma organizacijah na območju volilne enote, 
v kateri je bil odbornik izvoljen. 

4. Glasovanje o odpoklicu; ugotavljanje izida glasovanja 

129. člen 

O odpoklicu odbornika se glasuje na vseh voliščih na območju volilne 
enote, v kateri je bil odbornik izvoljen. 

Občinska volilna komisija mora najpozneje sedem dni pred dnevom, ki je 
določen za glasovanje o odpoklicu, določiti volišča in za vsako volišče postaviti 
volilni odbor, ki bo vodil glasovanje o odpoklicu. 

130. člen 

Najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja o odpoklicu lahko odbornik, 
o čigar odpoklicu se glasuje, in vlagatelji predloga za odpoklic priglasijo volilni 
komisiji po enega1 predstavnika in njegovega namestnika za vsako volišče. 

131. člen 

Glasovnica obsega rojstno ime in priimek odbornika, o čigar odpoklicu 
se glasuje, z navedbo zbora, ki mu pripada; pod imenom odbornika so druge 
pod drugimi napisane besede »za odpoklic« in »proti odpoklicu«. 

Volivec glasuje tako, da obkroži besedi »za odpoklic« oziroma besedi »proti 
odpoklicu.«. 

Glasovnica, ki na njen nista obkroženi besedi »za odpoklic« ali »proti od- 
poklicu«, ali ki je sicer tako izpolnjena, da se ne da zanesljivo ugotoviti, ali je 
glasoval volivec za odpoklic ali proti odpoklicu, je neveljavna. 

132. člen 

Ko je glasovanje končano, prešteje volilni odbor glasovnice ter ugotovi, 
koliko glasovnic je bilo oddanih za odpoklic, koliko proti odpoklicu in koliko 
glasovnic je neveljavnih. 

V zapisniku o glasovanju se navede skupno število vseh volivcev, vpisanih 
v volilnem imeniku oziroma v izpisku iz volilnega imenika, število glasovnic, 
oddanih za odpoklic, število glasovnic, oddanih proti odpoklicu in število ne- 
veljavnih glasovnic. 

Volilni odbor pošlje takoj zapisnik o glasovanju z glasovnicami in z vsem 
drugim volilnim materialom občinski volilni komisiji. 
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133. člen 

Občinska volilna komisija dokončno ugotovi na podlagi spisov volilnih 
odborov: koliko je vseh volivcev v volilni enoti, koliko volivcev je glasovalo 
za odpoklic, koliko proti odpoklicu in koliko glasovnic je neveljavnih. Na pod- 
lagi tega ugotovi, ah je odbornik odpoklican. Te podatke vpiše komisija v za- 
pisnik. 

134. člen 

Občinska volilna komisija objavi izid glasovanja na razglasni deski občin- 
ske skupščine in pismeno sporoči izid glasovanja odborniku, o čigar odpoklicu 
se je glasovalo. 

Volilna komisija pošlje takoj zboru občinske skupščine, katerega odbornik 
je odpoklican, svoje poročilo z zapisnikom in vsemi spisi, ki se nanašajo na 
postopek o odpoklicu. 

135. člen 

Določbe IV. poglavja tega zakona o delu volilne komisije in volilnega od- 
bora, o voliščih in volilnem materialu, o postopku pri glasovanju ter o ugotav- 
ljanju in razglasitvi izida glasovanja se primerno uporabljajo tudi v postopku o 
odpoklicu, kolikor ni v tem poglavju drugače določeno. 

VII. poglavje 

VARSTVO VOLILNE PRAVICE 

1. Ugovori in pritožbe 

136. člen 

Zaradi nepravilnosti pri delu kandidacijskih konferenc ali zborov volivcev, 
na katerih so bili predlagani kandidati za volitve odbornikov občinskih zborov, 
ali zaradi nepravilnosti pri delu zborov volivcev, na katerih se obravnava pred- 
log za sprožitev postopka ža odpoklic odbornika občinskega zbora ter zaradi 
nepravilnosti pri delu volilnega odbora pri volitvah oziroma pri glasovanju o 
odpoklicu odbornika občinskega1 zbora ima vsak prizadeti kandidat oziroma 
odbornik, katerega odpoklic se predlaga in vsak volivec pravico vložiti ugovor 
pri pristojni občinski volilni komisiji. t 

Zaradi nepravilnosti pri delu kandidacijskih konferenc zborov delovnih ljudi 
v delovnih organizacijah in o delovnih skupnostih, na katerih so bili predlagani 
kandidati za volitve odbornikov zbora delovnih skupnosti občinske skupščine 
ali zaradi nepravilnosti pri delu zborov delovnih ljudi, na katerih se obravnava 
predlog za sprožitev postopka za odpoklic odbornika zbora delovnih skupnosti, 
ima pravico do ugovora pri pristojni občinski volilni komisiji vsak prizadeti 
kandidat oziroma odbornik, katerega odpoklic se predlaga in vsak delovni člo- 
vek, ki ima pravico sodelovati pri zboru delovnih ljudi. 
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Ce ugotovi občinska volilna komisija na podlagi ugovorov, ki so bili vlo- 
ženi pred potekom roka, določenega za predložitev kandidatov v potrditev, 
kakšne nepravilnosti pri delu kandidacijske konference ali zbora, ki so ali ki 
bi lahko bistveno vplivale na določitev kandidature konference ali zborov, 
razveljavi delo kandidacijske konference ali zbora, na katerem so se dogodile 
takšne nepravilnosti ter o tem obvesti kandidacijsko konferenco oziroma odredi, 
da se v določenem roku skliče nov zbor. 

Skupina najmanj 10 delovnih ljudi v organizacijah, ki imajo pravico pred- 
lagati kandidata za ustrezno skupino zbora delovnih skupnosti, ima pravico 
ugovarjati pri pristojni občinski volilni komisiji, da kandidat za odbornika ne 
izpolnjuje pogojev za izvolitev za odbornika zbora delovnih skupnosti v skupini, 
v kateri kandidira. 

137. člen 

Občinska volilna komisija odloča o ugovoru obenem, ko odloča o potrditvi 
kandidature. 

Zoper odločbo občinske volilne komisije, s katero se potrdi kandidatura 
odbornika zbora delovnih skupnosti, glede katerega je bil vložen ugovor, ima 
vlagatelj ugovora pravico pritožbe na vrhovno sodišče SRS. Pritožba mora biti 
vložena v 48 urah od potrditve kandidature. Vrhovno sodišče SRS mora o 
pritožbi odločiti v 48 urah po prejemu pritožbe. 

138. člen 

Zoper odločbo občinske volilne komisije, s katero se zavrne predlog kan- 
didature ali predlog za odpoklic odbornika občinske skupščine, imajo vlagatelji 
kandidature oziroma predloga za odpoklic pravico do pritožbe na vrhovno sodi- 
šče SRS. Pritožba mora biti vložena v 48, urah po prejemu odločbe. Sodišče 
mora izdati odločbo o pritožbi v 48 urah po prejemu pritožbe. 

139. člen 

Zoper vsako odločbo občinske volilne komisije, razen zoper odločbo iz 
prejšnjega člena, ima vsak kandidat, vsak odbornik, o čigar odpoklicu se je 
glasovalo, in vsak volivec pravico do pritožbe na republiško volilno komisijo ozi- 
roma na zbor občinske skupščine, za katerega so bile volitve. Vsak kandidat in 
vsak volivec lahko tudi opozori pristojni zbor občinske skupščine na nepravil- 
nosti pri delu volilnega odbora in .na nepravilnosti pri delu zbora volivcev ozi- 
roma delovnih ljudi, na katerem so bili predlagani kandidati. 

Odbornik občinske skupščine, čigar odpoklic je predlagan, vsak drug odbor- 
nik občinske skupščine in vsak volivec ima pravico, da vloži proti odločbi občin- 
ske volilne komisije v zvezi z odpoklicem, razen v primeru iz 137. in 138. člena 
pritožbe na republiško volilno komisijo oziroma na pristojni zbor občinske 
skupščine. 

Pritožba po prejšnjih odstavkih se vloži do dneva volitev oziroma do dneva 
glasovanja o odpoklicu pri republiški volilni komisiji, pozneje pa pri pristoj- 
nem zboru občinske skupščine. 

Pritožba na zbor občinske skupščine mora biti vložena najpozneje do 
sestanka verifikacijske komisije oziroma mandatno-imunitetne komisije zbora 
občinske skupščine. 
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2. Kazenske določbe 

140. člen 

Z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta se kaznuje za sodno kaz- 
nivo dejanje: 

1. kdor s podkupovanjem vpliva na volivca, ki bi pri volitvah ali pri gla- 
sovanju odpoklica glasoval ali ne glasoval za določenega kandidata oziroma 
glasoval za odpoklic ali proti odpoklicu odbornika občinske skupščine, ali da 
bi sploh ne glasoval; 

2. volivec, ki več kot enkrat glasuje ali poskuša glasovati pri volitvah za 
isti zbor občinske skupščine ali pri glasovanju o odpoklicu istega odbornika 
občinske skupščine; 

3. kdor pri volitvah ali pri glasovanju o odpoklicu glasuje ali poskuša 
glasovati namesto drugega pod njegovim imenom. 

4. kdor v nasprotju z določbo 85. členei tega zakona pride na volišče z 
orožjem ah nevarnim orodjem; kdor brez naročila predsednika volilnega odbora 
ukaže, da se pripelje oborožena sila na volišče, ali pa jo sam pripelje; 

5. kdor uniči, prikrije, poškoduje ali odnese kakšne listine o volitvah ali o 
glasovanju o odpoklicu ali kakršenkoli predmet, ki je namenjen za volitve ozi- 
roma za glasovanje o odpoklicu; 

6. uradna oseba, ki pokliče volivca na odgovor zaradi glasovanja ali zahteva 
od njega, naj pove, za koga je glasoval, ali je glasoval za odpoklic ali proti 
odpoklicu ali zakaj ni glasoval. 

141. člen 

Z denarno kaznijo do 1000 dinarjev ali z zaporom do treh mesecev se kaz- 
nuje za sodno kaznivo dejanje član volilnega odbora ali volilne komisije in vsake 
druge osebe, ki na kakršenkoli način krši tajnost glasovanja. 

142. člen 

Z denarno kaznijo do 500 dinarjev ali s kaznijo zapora do enega meseca se 
kaznuje za prekršek: 

1. kdor se pri glasovanju nespodobno obnaša; 
2. kdor potem, ko je glasoval ali ko se dožene, da ni vpisan v volilnem 

imeniku, na opomin predsednika volilnega odbora noče oditi z volišča; 
3. kdor ovira delo volilnega odbora ali volilne komisije. 

143. člen 

Dejanja, ki so kazniva po tem zakonu ali po kazenskem zakoniku in so 
storjena na volišču, vpiše volilni odbor v svoj zapisnik z navedbo storilčevega 
priimka, rojstnega imena, poklica in prebivališča. 

Ko konča volilna komisija svoje delo, naznani na podlagi zapisnikov vsa 
kazniva dejanja javnemu tožilcu, da sproži postopek. 
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KONČNE DOLOČBE 

144. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o volitvah odbor- 
nikov občinskih skupščin (Ur. 1. SRS, št. 6-61/67). 

145. člen 

Delo kandidacijskih konferenc, ki je bilo opravljeno glede na splošne volitve 
v občinske skupščine leta 1969 še preden je začel veljati ta zakon, je veljavno, 
če je bilo opravljeno v skladu s tem zakonom. 

146. člen 

Ta zakon začne veljati z dnem objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Čeprav ustavni amandmaji ne spreminjajo strukture občinskih skupščin, pa 
zahtevajo nekatere spremenjena načela volilnega sistema tudi precej obsežne 
spremembe zakona o volitvah odbornikov občinskih skupščin. Predlog zakona 
pa ne usklajuje samo volilnega postopka z ustavnimi amandmaji, ampak tudi 
usklajuje določbe o kandidacijskem in volilnem postopku z ustreznimi spre- 
menjenimi določbami zakona o volitvah zveznih poslancev, ki je bil med tem 
že sprejet v Zvezni skupščini (vendar do redakcije tega predloga zvezni zakon 
še ni bil objavljen) in določbami predloga zakona o volitvah poslancev Skup- 
ščine SR Slovenije, ki se predlaga hkrati s tem predlogom zakona o volitvah 
odbornikov občinskih skupščin. Treba je upoštevati, da se opravljajo volitve 
v občinske skupščine hkrati s splošnimi volitvami v zvezno in republiško skup- 
ščino. Drugačne rešitve posameznih vprašanj volilnega postopka zato ne kaže 
sprejemati brez utemeljenega razloga, ker bi to lahko povzročilo težave pri isto- 
časni izvedbi volitev v skupščine vseh družbeno-političnih skupnosti. Ker gre 
pri tem za obsežnejše spremembe nekaterih poglavij sedanjega zakona, predlog 
ni redigiran v obliki novele sedanjega zakona, ampak kot nov zakon o volitvah 
odbornikov občinskih skupščin, s katerim se sedanji zakon razveljavlja. 

Najvažnejše razlike predloga zakona od sedaj veljavnega zakona o volitvah 
odbornikov občinskih skupščin so naslednje; 

1. Predlog zakona Opušča sedanje načelo, da se vsaki dve leti zamenja po- 
lovica članov skupščine in v skladu z ustavnimi amandmaji določa, da se vsake 
štiri leta volijo vsi odborniki občinskih skupščin. Prav tako je prevzeta iz 
ustavnega amandmaja določba, da nihče ne more biti več kot dvakrat zapo- 
redoma odbornik občinske skupščine. 

2. V skupini prosvete in kulture zbora delovnih skupnosti občinskih skup- 
ščin je razširjena aktivna in pasivna volilna pravica v to skupino tudi na redne 
študente visokošolskih zavodov in na učence srednjih šol. Razširjena je tudi 
pasivna volilna pravica v ustrezno skupino na člane organe upravljanja skup- 
nosti izobraževanja, skupnosti otroškega varstva, skupnosti zaposlovanja in 
drugih podobnih skupnosti. 
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Aktivna in. pasivna volilna pravica rednih študentov visokošolskih zavodov 
in rednih učencev srednjih šol je povsem izenačena z aktivno in pasivno volilno 
pravico delovnih ljudi, ki so v delovnem razmerju s šolo. Vendar pa zakon do- 
loča, da. se število študentov ozir. učencev ne upošteva pri določanju razmerij 
med številom odborniških mest posameznih skupin v zboru delovnih skupnosti 
občinske skupščine po 5. členu predloga zakona in prav tako ne pri formiranju 
volilnih enot. Treba je upoštevati, da imamo na visokošolskih zavodih 13 386 
rednih študentov in samo 2167 delovnih ljudi. Število rednih študentov dosega 
skoraj polovico vseh delovnih ljudi s področja prosvete in kulture (29 504) in 
če bi upoštevali še polnoletne učence srednjih šol (s podatki o številu teh ne 
razpolagamo), bi število študentov in učencev znašalo več kot polovico delovnih 
ljudi na področju kulture in prosvete. Zato bi upoštevanje števila študentov 
in učencev pri določanju razmerij med skupinami in pri določanju volilnih enot 
ustvarjalo disproporce v celotni sestavi zbora delovnih skupnosti občinskih 
skupščin. Možno pa. bi bilo vendar število študentov, in učencev upoštevati v 
navedenih primerih do višine delovnih ljudi v šoli, pri katerih se šolajo, kar bi 
omililo prikazane disproporce, kar se predlaga kot varianta k 5. in 36. členu 
predloga. 

3. Najbolj bistvene spremembe uvaja predlog zakona v kandidacijskem 
postopku. Po predlogu zakona dobi SZDL pomembne naloge pri predlaganju 
kandidatov za odbornike obeh zborov občinske skupščine. SZDL organizira 
krajevne kandidacijske konference, ki dokončno postavljajo kandidature za 
poslance obeh zborov občinske skupščine. Seje kandidacijskih konferenc se 
opravljajo posebej za predlaganje kandidatov za odbornike občinskega zbora in 
posebej za predlaganje kandidatov za odbornike zbora delovnih skupnosti občin- 
ske skupščine. Ne bi bilo v intenciji zakona razloga, dal je s kandidacijskimi kon- 
ferencami dobila SZDL pravico predlaganja kandidatov, kar se pogosto poudarja 
v kritikah kandidacijskih konferenc. Takšna kritika ne upošteva načina formi- 
ranja kandidacijskih konferenc, ki jih sestavljajo po predlogu zakona poleg dele- 
gatov, ki se izvolijo neposredno na zborovanjih organizacij SZDL, tudi dele- 
gati, ki se izvolijo neposredno na zborovanjih sindikatov, združenja borcev, 
Zveze mladine itd. Pri normiranju dela kandidacijskih konferenc se omejuje 
zakon le na načelne določbe o oblikovanju, sklicanju in načinu odločanja kon- 
ference, drugo prepušča volilnim pravilnikom Socialistične zveze. 

Zbori volivcev oziroma zbori delovnih ljudi obdržijo v dosedanjem obsegu 
pravico predlaganja kandidatov za odbornike občinskega zbora oziroma zbora 
delovnih skupnosti občinske skupščine. Obravnavati morajo predloge kandi- 
datov, ki jih je sprejela kandidacijska konferenca. Dana jim je tudi možnost, 
da odklonijo in s tem razveljavijo predloge kandidatur, ki jih je sprejela kan- 
didacijska konferenca, če se z njimi ne strinjajo. V primerjavi z dosedanjimi 
določbami, ki zadevajo zbore volivcev in zbore delovnih ljudi, je v predlogu 
zakona zlasti pomembna določba, da zbori volivcev lahko predlagajo kandidate 
in razveljavijo od kandidacijskih konferenc predlagane kandidature samo, če je 
na zboru navzočih najmanj desetina vseh volivcev oziroma delovnih ljudi z 
območja, za katero je zbor sklican. Zakon ne daje več zborom volivcev in zbo- 
rom delovnih ljudi možnosti, da bi eno uroypo času, za katerega so bili skli- 
cani, lahko odločali ob vsaki udeležbi. 

Z uvedbo kandidacijskih konferenc je odpadla potreba, da bi v bodoče še 
obdržali kandidiranje poslancev občinskega zbora po-skupini občanov. Predlog 
zakona zato ne pozna več kandidiranja po skupini občanov. 
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4. Predlog zakona v manjši meri spreminja določbe o potrjevanju kan- 
didatur. Nekatere spremembe teh določb so potrebne, ker v bodoče občinske 
volilne komisije ne bodo potrjevale samo predlog kandidatur zborov volivcev 
in zborov delovnih ljudi kot doslej, ampak praktično predvsem predloge kandi- 
datur kandidacijskih konferenc. Poleg tega so v predlog zakona vnesena neka- 
tera izboljšanja besedila tega poglavja, ki pa postopka ne spreminjajo. 

Vrstni red kandidatov za isto odborniško mesto je določen tako: najprej 
so kandidati, ki jih je predlagala kandidacijska konferenca; ti se zvrstijo glede 

• na število glasov, ki so jih dobili na kandidacijski konferenci; tisti, ki so dobili 
enako število glasov, pa se razvrstijo po abecednem vrstnem redu; kandidati 
zborov volivcev oziroma zborov delovnih ljudi se navedejo za kandidate kan- 
didacijske konference po vrstnem redu, v katerem so bili predloženi občinski 
volilni komisiji. 

Kandidat je smel doslej vsak čas odstopiti od potrjene kandidature (na 
katero je pristal pismeno) in tudi na sam d^p volitev. V praksi se je dogajalo, da 
je kandidat odstopil od kandidature neposredno pred volitvami. Takšna odsto- 
panja lahko onemogočijo izvedbo volitev v predpisanem roku. Po predlogu za- 
kona bo lahko kandidat odstopil od potrjene kandidature najpozneje sedem 
dni pred dnem, ki je določen za volitve. Zakon tudi izrecno določa, da se dani 
odstop od potrjene kandidature ne more umakniti. 

5. Zakon o volitvah odbornikov občinskih skupščin daje volivcu možnost, 
da glasuje na volišču na območje katerega se je volivec preselil, če predloži 
potrdilo pristojnega organa, ki vodi volilne imenike o tem, da je vpisan v 
volilnem imeniku na območju prejšnjega prebivališča. Takšna potrdila danes 
nimajo več smisla., ker se volivec lahko vpiše v volilni imenik kraja, kamor se 
je preselil, še osem dni pred dnevom volitev (prim. 1. odst. 26. člena zakona o 
volilnih imenikih — Uradni list SFRJ, št. 5-39/65). Zato sta zakon o volitvah 
zveznih poslancev in zakon o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije odpra- 
vila glasovanje s takšnimi potrdili že ob volitvah poslancev leta 1963. To je 
zahtevalo stalno opozarjanje pristojnih organov, da se takšna potrdila ne smejo 
izdajati za zvezne in republiške volitve. Predlog zakona zato ne sprejema več 
2. in 4. odstavka 75. člena sedanjega zakona o volitvah odbornikov občinskih 
skupščin, s čimer to potrdilo odpravlja tudi za volitve v občinske skupščine. 

6. Manjše spremembe so tudi v določbah o varstvu volilne pravice in o 
kaznivih dejanjih. Predlog zakona razširja institut ugovora tudi na ugovor 
zaradi nepravilnosti pri delu kandidacijskih konferenc, o katerih odloča občin- 
ska volilna komisija. Doslej so volilni zakoni inkriminirali vsa kazniva v 
zvezi z volitvami, kot sodno kazniva dejanja. Predlog zakona je najlažja kazniva 
dejanja (nespodobno obnašanje na volitvah, agitacija na volišču, oviranje dela 
volilnega odbora itd.) inkriminiral kot prekršek. 

POROČILA 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora in odbor 
za splošna vprašanja družbeno-političnega sistema organizacijsko-političnega 
zbora sta na skupni seji, ki je bila dne 6. februarja 1969, obravnavala predlog 
zakona o volitvah odbornikov občinskih skupščin, ki ga je Skupščini SR Slo- 
venije predložil izvršni svet. 
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Uvodoma sta odbora soglašala s predlogom izvršnega sveta in predsedstva 
skupščine, da se predlagani zakonski predlog obravnava po skrajšanem postopku 
kot zakonski predlog in ne glede na roke, ki so predpisani s poslovnikom Skup- 
ščine SR Slovenije. Tako obravnavanje zakonskega predloga bo namreč omogo^ 
čilo pravočasne priprave na skupščinske volitve. 

Odbora sta ugotovila, da je sprejem predlaganega zakona potreben glede na 
sprejete ustavne amandmaje in temelji na vseh tistih razlogih, kot predlog 
zakona o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije. Glede na to načelnih pri- 
pomb k predlaganemu zakonu ni bilo. 

Pri razpravi v podrobnostih pa so bili nekateri pomisleki glede določbe 
člena 2, kjer so zavodi za dnevno varstvo otrok navedeni v skupini zdravstva 
in socialnega varstva, ne pa v skupini prosvete in kulture, čeprav gre za del 
vzgojnega delovanja. Odbora sta bila mnenja, da je taka uvrstitev pravilna, 
ker gre v primeru iz točke 3 samo za tiste samostojne zavode, ki ne spadajo v 
okvir šole (otroški vrtci). 

Odbora sta bila seznanjena z amandmaji vsebinskega značaja, ki jih je 
sprejela zakonodajno-pravna komisija na predlog predlagatelja k členom 5, 7, 
8, 36, 38, 39, 40 in 42. 

Odbora sta poleg tega v celoti soglašala tudi z redakcijskimi spremembami, 
ki jih je zakonodajno-pravna komisija prav tako predlagala v soglasju s pred- 
stavnikom predlagatelja k členom: 2, 3, 6, 11, 14, 16, 19, 21, 27, 28, 31, 39, 41, 42, 
43, 44, 45, 47, 49, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 68, 72, 73, 81, 101, 113, 117, 121, 
123, 124, 136, 139, 140, 141, 142 in 146. Poleg tega sta odbora predlagala amandma 
k členu 62, po katerem se v tretjem odstavku v zadnji vrstici beseda »zbora« 
nadomesti z besedama »volilne enote«. Sprememba je redakcijskega značaja. 
Predstavnik predlagatelja se je s spremembo strinjal. , 

Odbora predlagata pristojnima zboroma, da zakonski predlog sprejmeta v 
predloženem besedilu z navedenimi spremembami in dopolnitvami. 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora je za svo- 
jega poročevalca določil poslanca Mirka Kambiča, odbor za splošna vprašanja 
družbeno-politi enega sistema organizacij sko-političnega zbora pa poslanca Du- 
šana Rihtaršiča. 

St.: 020-18/69 
Ljubljana, 7. 2. 1969 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je obravnavala 
predlog zakona o volitvah odbornikov občinskih skupščin z dne 21. 1. 1969 na 
svoji 144. seji dne 3. februarja 1969. 

Komisija k predlogu zakona ni imela načelnih pripomb. 
V podrobni obravnavi je predstavnik predlagatelja sporočil naslednje svoje 

amandmaje vsebinskega značaja: 
K 5. členu : Varianta naj se črta. 
K 7. členu : Besedilo člena naj se spremeni tako, da se bo glasilo: 
»Kandidate za odbornike občinskega zbora določajo krajevne kandidacijske 

konference, ki jih sestavljajo člani organizacij Socialistične zveze, združenj 
borcev, zveze mladine in drugih društev in organizacij; krajevne kandidacij- 
ske konference se oblikujejo za eno ali več volilnih enot za volitev odbornikov 
občinskega zbora. 

32 
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Kandidate za odbornike zbora delovnih skupnosti občinske skupščine do- 
ločajo kandidacijske konference delovnih ljudi, ki jih sestavljajo člani sindi- 
kalnih in drugih organizacij ter društev delovnih ljudi; kandidacijske konference 
delovnih ljudi se oblikujejo za eno ali več volilnih enot za volitve odbornikov 
zbora delovnih skupnosti občinske skupščine.« 

K 8. členu : Besedilo člena naj se spremeni tako, da se bo glasilo: 
»Delo krajevnih kandidacijskih konferenc in kandidacijskih konferenc 

delovnih ljudi (v nadaljnjem besedilu: kandidacijska konferenca) je javno. 
Organizacijo in način dela kandidacijskih konferenc se določi z volilnim 

pravilnikom Socialistične zveze.« 
K 36. členu: Varianta naj se črta. 
K 38. členu : Prvi odstavek naj se spremeni tako, da se bo glasil: 
»Seje kandidacijskih konferenc za določanje kandidatov za odbornike občin- 

skih skupščin skliče predsednik občinske konference Socialistične zveze. Sejo 
vodi do izvolitve predsedstva član občinske konference Socialistične zveze 
oziroma član občinskega sindikalnega sveta, ki ga določi predsednik občinske 
konference Socialistične zveze.« 

Drugi in tretji odstavek naj se črtata. 
K 39. členu : V tretjem odstavku naj se besedi »vseh članov« nadome- 

stita z besedama »navzočih članov«. 
K 40. členu: Na koncu drugega odstavka naj se doda drugi stavek, ki se 

naj glasi: »Konferenca lahko sklene, da se glasuje javno.« 
K 42. členu : V prvem odstavku naj se črtajo besede: »skupno število 

članov konference;« 
Komisija k navedenim amandmajem predlagatelja ni imela pripomb. 
Pri obravnavi posameznih določb predloga zakona pa je komisija spora- 

zumno s predstavnikom predlagatelja predlagala še naslednje amandmaje 
redakcijskega značaja, ki so potrebni zaradi izboljšanja zakonskega besedila, 
medsebojne uskladitve posameznih določb, enotne pravne terminologije in 
odprave napak, ki so zašle v besedilo ob pripravi zakonskega predloga. 

K 2. členu: V drugi alinei 3. točke naj se beseda »imajo to svojstvo« 
nadomestijo z besedama »so to«. 

V 4. točki naj se črtajo besede »delovnih organizacijah in drugih«. 
K 3. členu: V 4. točki naj se besedi »skupnosti izobraževanja« nado- 

mestita z besedama »izobraževalnih skupnosti«, besedi »skupnosti zaposlovanja« 
pa z besedami »skupnosti za zaposlovanje«. 

K 6. členu: V prvem odstavku naj se v peti vrsti beseda »naloge« nado- 
mesti z besedo »vloge«, v sedmi vrsti pa besedi »svobodno izvrševanje« z besedo 
»uvelj avljan j e«. 

K 11. členu: V prvem odstavku naj se besede »Vsake 4 leta« nadome- 
stijo z besedami »Vsako četrto leto«. 

KI 4. členu: V prvem odstavku naj se beseda »mesta« nadomesti z bese- 
dama »mestne skupščine«. 

K 16. členu : V prvem in v drugem odstavku naj se na koncu pred 
besedo »izvoljen« vstavi beseda »odbornik«. 

K 19. členu : V prvem odstavku naj se črtajo besede »in odborniki ob- 
činske skupščine«. 

K 21. členu : V drugem odstavku naj se črtajo besede »oziroma odbor- 
nika občinske skupščine«. 
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K 27. členu: V prvem odstavku naj se besedi »Volilni organi« nado- 
mestita z besedama »Volilne komisije-«. 

K 28. členu: V drugem odstavku naj se besede »Predsednika in člane« 
nadomestijo z besedami »Predsednika, tajnika in člana«. 

K 31. členu: V petem odstavku naj se za besedo »odbora« vstavijo 
besede »ter njihovim namestnikom«. 

K 39. členu : V prvem odstavku na koncu naj se beseda »državljanov« 
nadomesti z besedo »občanov«. 

V tretjem odstavku naj se v drugi vrsti beseda »predlaga« nadomesti z 
besedo »podpre«. 

K 41. členu: V drugem odstavku naj se beseda »poslancev« nadomesti z 
besedo »odbornikov«. 

K 42. členu: V prvem odstavku naj se za besedami »dan in uro začetka 
in konca seje kandidacijske konference« vstavijo besede »ter kraj, kjer je bila 
seja;«. 

K 43. členu: V prvem stavku prvega odstavka naj se besede »Na teme- 
lju odločitev« nadomestijo z besedami »Na podlagi sklepa«. 

V drugi točki prvega odstavka naj se začetek spremeni tako, da se bo glasil: 
»navedbo, da je bil predlog kandidature določen...«. 

K 44. členu : Beseda «določeni« naj se nadomesti z besedo »sprejeti«, 
besede »oziroma predsednikom občinskih skupščin z območja volilne enote« 
pa naj se nadomesti z besedama »občinske skupščine«. 

K 45. členu: Na koncu naj se pred besedama »teh zborov« vstavita 
besedi »za odbornike«. 

K 47. členu : V tretjem odstavku naj se besede »pred opravo zakona« 
nadomestijo z besedama »pred zborom«. 

K 49. členu : V prvem stavku tretjega odstavka naj se besedi »članov 
delovnih« nadomestita z besedama »delovnih ljudi«. 

K 51. členu: V tretjem odstavku naj se besede »pred opravo zbora« 
nadomestijo z besedama »pred zborom«. 

K 55. členu: V prvem odstavku naj se črta beseda »ustrezne«. 
K 56. členu: V drugem stavku prvega odstavka naj se beseda »podpira« 

nadomesti z besedo »podpre«. 
V drugem odstavku naj se beseda »poslance« nadomesti z besedo »odbor- 

nike«, za besedami »desetina vseh volivcev« pa naj se vstavijo besede »oziroma 
delovnih ljudi«. 

K 57. č 1 e n u : V prvem odstavku naj se za besedama »drugega odstavka« 
vstavita besedi »prejšnjega člena«. 

K 58. členu : V prvem odstavku naj se pred besedama »prejšnjega čle- 
na« vstavita besedi »prvega odstavka«. 

V drugem stavku drugega odstavka naj se beseda »podpirajo« nadomesti 
z besedo »podprejo«. 

K 59. členu : Na koncu prvega stavka tretjega odstavka naj se dodajo 
besede »oziroma delovnih ljudi«. 

K 60. č 1 e n u : V drugem odstavku naj se v sedmi in osmi vrsti besede 
»od kandidacijske konference predlaganih kandidatov« nadomestijo z besedami 
»kandidatov, ki jih je določila kandidacijska konferenca in«. 

K 61. členu : V drugem odstavku naj se besede »predsedništva zbora 
volivcev« nadomestijo z besedama »predsedstva zbora«. 

32« 
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K 68. členu: V tretjem odstavku na koncu naj se besede »so prispele 
k občinski volilni komisiji« nadomestijo z besedami »jih je prejela«. 

K 72. členu : V drugem odstavku naj se črtajo besede »v primerih iz 
prejšnjega odstavka«. 

/K 73. členu : Navede naj se pred 70. in 72. členom še 69. člen. 
K 81. členu : Na koncu drugega odstavka naj se črtajo besede »in nji- 

hovi namestniki«. 
K 101. členu : V prvem odstavku naj se beseda »dostavi« nadomesti z 

besedo »pošlje«. 
K 113. členu: V 5. točki prvega odstavka naj se besedi »republiškega 

poslanca« nadomestita z besedo »odbornika«. 
K 117. členu : V drugem odstavku naj se za besedo »volivcev« vstavijo 

besede »oziroma delovnih ljudi«. 
K 121. členu : V drugem odstavku naj se v prvi vrsti beseda »uro« na- 

domesti z besedo »čas«, v sedmi vrsti pa naj se med besedi »zbora« in »volivcev« 
vstavi naslednje besedilo: »občinske skupščine, kateremu pripada; skupno šte- 
vilo«. • 

K 123. členu : V drugem odstavku naj se beseda »glasovanje« nadomesti 
z besedo »glasovala«. 

K 124. členu: V drugem odstavku naj se pred besedi »delovnih ljudi« 
vstavi beseda »zbor«. 

K 136. členu : V tretji vrsti prvega odstavka naj se besedi »občinskih 
zborov« nadomestita z besedama »občinskega zbora«. 

V drugi vrsti drugega odstavka naj se pred besedo »zborov« vstavi beseda 
»ali«. 

K 139. členu: V drugi vrsti prvega odstavka naj se besede »iz prejšnjega 
člena« nadomestijo z besedami »iz 137. in 138. člena«. 

K 140. členu: V uvodnem besedilu naj se črta beseda »sodno«. 
V 1. točki naj se beseda »ki« nadomesti z besedo »da«. 
K 141. členu : Crta naj se beseda »sodno«. 
K 142. členu: Za 1. točko naj se vstavi nova 2. točka, ki se glasi: »2. kdor 

agitira na volišču;«. Sedanja 2. in 3. točka naj postaneta 3. in 4. točka. 
K 146. členu : Besede »z dnem objave« naj se nadomestijo z besedami 

»naslednji dan po objavi«. 

St.: 020-18/69 
Ljubljana, 5. 2. 1969 

PREDLOG ZAKONA 

o določitvi volilnih enot za volitve poslancev Skupščine 
Socialistične republike Slovenije 

1. člen 

Za volitve poslancev republiškega zbora Skupščine SR Slovenije se ozemlje 
SR Slovenije razdeli na 90 volilnih enot, v katerih se voli po en poslanec repu- 
bliškega zbora, in sicer: 

1. volilna enota Ajdovščina: obsega območje občine Ajdovščina; 
2. volilna enota Brežice: obsega območje občine Brežice; 
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3. volilna enota Celje I: obsega območja krajevnih skupnosti Aljažev hrib, 
Pod gradom, Center in Otok; 

4. volilna enota Celje II: obsega območja krajevnih skupnosti Dolgo polje, 
Gaberje, Medlog, Store in Svetina; 

5. volilna enota Celje III: obsega območja krajevnih skupnosti Ostrožno, 
Šmartno, Dobrna, Strmec, Vojnik, Frankolovo, Skofja vas, Trnovlje in Lju- 
bečna; 

6. volilna enota Cerknica: obsega območje občine Cerknica; 
7. volilna enota Črnomelj: obsega območje občine Črnomelj; 
8. volilna enota Domžale I: obsega del občine Domžale z naselji Domžale, 

Depala vas, Sentpavel pri Domžalah, Dragomelj, Pšata, Podrečje, Zaboršt, Men- 
geš, Topole, Loka pri Mengšu, Dobeno, Trzin, Homec, Nožice, Preserje in Jarše; 

9. volilna enota Domžale II: obsega ostali del občine Domžale, ki ni zajet 
v 8. volilni enoti Domžale I; 

10. volilna enota Dravograd: obsega območje občine Dravograd; 
11. volilna enota Gornja Radgona: obsega območje občine Gornja Radgona; 
12. volilna enota Grosuplje: obsega območje občine Grosuplje; 
13. volilna enota Hrastnik: obsega območje občine Hrastnik; 
14. volilna enota Idrija: obsega območje občine Idrija; 
15. volilna enota Ilirska Bistrica: obsega območje občine Ilirska Bistrica; 
16. volilna enota Izola: obsega območje občine Izola; 
17. volilna enota Jesenice: obsega območje občine Jesenice; 
18. volilna enota Kamnik: obsega območje občine Kamnik; 
19. volilna enota Kočevje: obsega območje občine Kočevje; 
20. volina enota Koper I: obsega naselja Bertoki, Pobegi, Cežarji, Ankaran, 

Hrvatini, Jelarji, Biarizoni, Kolomban, Cerej, Premančan, Spodnje Škofije, Zgor- 
nje Škofije, Plavlje, Tinjan, Marezige, Montinjan, Truške, Tresk, Lopar, Bočaji, 
Kozloviči, Babiči, Labor, Boršt, Glem, Potok, Pridvor, Kocjančiči, Dekani, Crni 
kal, Čepki, Rižana, Rožar, Kortine, Krnica, Stepani, Gabrovica pri Črnem kalu, 
Osp, Sooerb, Kastelec, Brežec pri Podgorju, Praproče, Crnotiče, Bezovica, Dol 
pri Hrastovljah, Hrastovlje, Loka, Podpeč, Zanigrad, Gračišče, Kubed, Butari, 
Popetre, Zabavlje, Poletiči, Smokvica, Sočerga, Dvori, Maršiči, Movraž, Olika, 
Lukini, Karli, Pisari, Peraji, Seki, Sokoliči, Trebeše, Tuljaki, G radin, Brezovica 
pri Gradinu, Abitanti, Belvedur, Sirči, Topolovec, Močunigi, Koromači-Boškini 
in Pregara; 

21. volilna enote Koper II: obsega naselja Koper, Semedela, Salara, Kampel, 
Bošamarin, Skocjan, Triban, Bonini, Vanganel, Centur, Manžan, Gažon, Sergaši, 
Grintovec, Šmarje, Grinjan, Pomjan, Zupančiči, Dilici, Fijeroga, Koštabona, 
Puče, Brič in Krkavče; 

22. volilna enota Kranj I: obsega del občine Kranj, ki leži na desnem bregu 
Save; 

23. volilna enota Kranj II: obsega območja krajevnih skupnosti Kokrica, 
StruževO', Zlato polje, Vodovodni stolp, Kranj—Center, Primskovo in Huje—Pla- 
nina—Cirče; 

24. volilna enota Kranj III: obsega območja krajevnih skupnosti: Britof: in 
Predoslje ter območja krajevnih uradov Gorice, Naklo, Preddvor, Jezersko, 
Cerklje, Šenčur in Trboje; 

25. volilna enota Krško': obsega območje občine Krško*; 
26. volilna enota Laško: obsega območje občine Laško; 
27. volilna enota Lenart: obsega območje občine Lenart; 
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28. volilna enota Lendava: obsega območje občine Lendava; 
29. volilna enota Litija: obsega območje občine Litija; 
30. volilna enota Ljubljana—Bežigrađ I: obsega območje krajevnih skup- 

nosti Bežigrad, Stadion, Posavje in Savije—Kleče; 
31. volilna enota Ljubljana—Bežigrad II: obsega območja krajevnih skup- 

nosti Boris Kidrič, Savsko naselje, Tomačevo—Jarše, Črnuče—Nadgorica, Šent- 
jakob—Podgorica, Beričevo in Dol; 

32. volilna enota Ljubljana—Center I: obsega območja krajevnih skupnosti 
Kolodvor, Stara Ljubljana, Gradišče in Ajdovščina; 

33. volilna enota Ljubljana—Center II: obsega območja krajevnih skupnosti 
Prule, Tabor, Stari Vodmat in Poljane; 

34. volilna enota Ljubljana-Moste-Polje I: obsega območja krajevnih skup- 
nosti Zelena jama, Jarše, Šmartno, Zadobrova, Zalog, Dolsko, Klopce, Besnica, 
Lipoglav in Polje; 

35. volilna enota Ljubljana-Moste-Polje II: obsega območja krajevnih skup- 
nosti Moste, Kodeljevo1, Štepanja vas, Hrušica, Bizovik, Vevče in Zadvor; 

36. volilna enota Ljubljana-Šiška I: obsega območja krajevnih skupnosti 
Milan Majcen, Hinko Smrekar, Šercerjevo in Litostroj; 

37. volilna enota Ljubljana-Šiška II: obsega območja krajevnih skupnosti 
Zgornja Šiška, Dravlje, Podutik in Šentvid; 

38. volilna enota Ljubljana-Šiška III: obsega območja krajevnih skupnosti 
Gunelje, Stanežiče-Medno1, Vižmarje, Šmartno-Tacen, Gameljne-Rašica, Vodice, 
Bukovica-Šenkov turn, Smlednik, Pirniče, Medvode in Topol; 

39. volilna enota Ljubljana-Vič-Rudnik I: obsega- območja krajevnih skup- 
nosti Krim-Rudnik in Lavrica ter matične okoliše Škofljice, Velike Lašče, Ig 
pri Ljubljani in Preserje; 

40. volina enota Ljubljana-Vič-Rudnik II: obsega območja krajevnih skup- 
nosti Trnovo-, Kolezija, Milan Česnik in Malči Belič; 

41. volilna enota Ljubljana-Vič-Rudnik III: obsega območje krajevnih skup- 
nosti Rožna dolina, Vič, Brdo, Vrhovci in Kožarje ter matičnih okolišev Bre- 
zovica, Dobrova, Horjul in Polhov Gradec; 

42. volilna enota Ljutomer: obsega območje občine Ljutomer; 
43. volilna enota Logatec: obsega območje občine Logatec; 
44. volilna enota Maribor I: obsega območja krajevnih skupnosti Koroška 

vrata, Kamnica in Selnica ob Dravi; 
45. volilna enota Maribor II: obsega območja krajevnih skupnosti Rotovž, 

Prežihov Voranc in Pri parku; 
46. volilna enota Maribor III: obsega območja krajevnih skupnosti Ivan 

Cankar, Melje, Košaki in Malečnik; 
47. volilna enota Maribor IV: obsega območja krajevnih skupnosti Velka, 

Sladki vrh, Jakob, Ceršak, Jarenina, Pesnica, Šentilj, Svečina, Kungota in Per- 
nica ; 

48. volilna enota Maribor V: obsega območja krajevnih skupnosti Lovrenc 
na Pohorju, Ruše, Limbuš-Pekre in Studenci; 

49. volilna enota Maribor VI: obsega območja krajevnih skupnosti Maks 
Dur java, Joco Zagernik in Radvanje; 

50. volilna enota Maribor VII: obsega območja krajevnih skupnosti Po- 
brežje, Duplek in Korena; 

51. volilna enota Maribor VIII: obsega območja krajevnih skupnosti Tezno, 
Starše, Marjeta na Dravskem polju in Miklavž na Dravskem polju; 
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52. volilna enota Maribor IX: obsega območja krajevnih skupnosti Jožica 
Flander, Razvanje, Race, Fram, Slivnica in Hoče; 

53. volilna enota Metlika: obsega območje občine Mfetlika; 
54. volilna enota Mozirje: obsega območje občine Mozirje; 
55. volilna enota Murska Sobota I: obsega mesto Murska Sobota ter naselja 

Ižakovci, Melinci, Beltinci, Lipa, Gančarii, Lipovci, Bratonci, Dokležovje, Ba- 
kovci, Rakičan, Krog in Satahovci; 

56. volilna enota Murska Sobota II: obsega naselja Gradišče, Murski Crnci, 
Petan j ci, Tišina, Tropovci, Gederovci, Krajna, Murski Petro vci, Rankovci, So- 
dišinci, Vanča vas, Borejci, Černelavci, Kupšinci, Polana, Veščica, Beznovci, Bre- 
zovci, Lemerje, Predanovci, Puževci, Strukovci, Zenkovci, Cankova, Domajinci, 
Gerlinci, Gornji Črnci, Korovci, Skakovci, Topolovci, Bodonci, Kruplivnik, Ra- 
dovci, Vadarci, Kikšinci, Krašči, Pertoča, Ropoča, Večeslavci, Jurij, Nuskova, 
Rogašovci, Dolnji Slaveči, Motovilci, Grad, Kovačevci, Vidonci, Dolič, Gornji 
Slaveči, Kuzma, Matjaševci, Trdkova, Kramarovci, Ocinje, Serdica in Sotina; 

57. volilna enota Murska Sobota III: obsega naselja Boreča, Cepinci, Mar- 
kovci, Martinje, Neradnovci, Zenavlje, Budinci, Dolenci, Hodoš, Krplivnik, Sa- 
lovci, Adrijanci, Gornji Petrovci, Lucova, Peskovci, Stanjevci, Šulinci, Danko-vci, 
Kustanovci, Mačkovci, Otovci, Poznanovci, Prosečka vas, Domanjševci, Križevci, 
Kukeč, Panovci, Berkovci, Cikečka vas, Ivanjševci, Ivanovci, Kančevci, Lonča- 
rovci, Motvarjevci, Pordašinci, Prošenj akovci, Ratkovci, Središče, Fokovci, Selo, 
Bokrači, Dolina, Košarovci, Moščanci, Pečarovci, Gorica, Markišavci, Puconci, 
Salamenci, Vaneča, Andrejci, Krnci, Martjanci, Muravci, Nemčevci, No-ršinci, 
Sebeborci, Lukavčevci, Mlajtinci, Suhi vrh, Tešanovci, Vučja Gomila, Bogojina, 
Bukovnica, Filovci in Ivanci; 

58. volilna enota Nova Gorica I: obsega naselja Ajševica, Kromberk, Nova 
Gorica-mesto, Pristava, Rožna dolina, Stara gora, Vrtojba in Šempeter pri 
Gorici; 

59. volilna enota Nova Gorica II: obsega naselja Vogrsko, Volčja draga, 
Bukovica, Bilje, Dombrava, Miren, Vrtoče, Orehovlje, Osek, Ozeljan, Šempas, 
Smihel, Vitovlje, Renče, Arčoni, Lukežiči, Meri jaki, Martinuči, Mohorini, Renški 
Podkraj, Steske, Spodnja Braniča, Preserje, Dornberk, Tabor, Brdo, Draga, Po- 
tok pri Dornberku, Zalošče, Budihni, Saksid, Prvačina, Nova vas, Lipa, Temnica, 
Hudi log, Korita na Krasu, Sela na Krasu, Lokvica, Kostanjevica na Krasu, 
Novelo, Vojščica in Opatje selo; 

60. volilna enota Nova Gorica III: obsega naselja Dobrovo, Snežeče, Drnovk, 
Biljana, Zali breg, Dolnje Cerovo, Gornje Cerovo, Fojana, Barbana, Golo brdo, 
Breg pri Golem brdu, Hlevnik, Pristavo, Kozana, Kožbana, Senik, Brezovk, 
Nožno, Vrhovlje pri Kožbani, Brdice pri Kožbani, Slapnik, Belo, Medana, Neblo, 
Hruševlje, Plešivo, Ceglo, Slovrenc, Kozarno, Brdice pri Neblem,, Višnjevik, 
Krasno, Gradno, Slavce, Vipolže, Kojsko, Podsabotin, Vedrijan, Gonjače, Šmart- 
no, Hum, Vrhovlje pri Kojskem, Imenje, Brestje, Snežatno, Ajba, Anhovo, 
Avče, Bodrež, Deskle, Doblar, Gorenje polje, Kambreško, Kanal, Kanalski vrh, 
Lig, Morsko, Plave, Ročinj, Seniški breg, Ukanje, Zapotok, Kal nad Kanalom, 
Levpa, Cepovan, Lokovec, Lokve, Lažna, Banjšice, Bate, Ravne, Grgar, Rav- 
nica, Trnovo in Voglarji; 

61. volilna enota Novo mesto I: obsega območje krajevne skupnosti Novo 
mesto in naselji Ločita in Mačkoveč ter območja krajevnih skupnosti Birčna 
vas, Prečna, Straža, Dolenjske Toplice, Žužemberk in Hinje; 
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62. volilna enota Novo mesto II: obsega območja krajevnih skupnosti Pod- 
grad, Stopiče, Mali Slatnik, Brusnice, Gabrje, Orehovica, Šentjernej, Skocjan, 
Smarjeta, Bela cerkev, Otočec (brez naselij Ločna in Mačkovec), Bučna vas in 
Mirna peč. 

63. volilna enota Ormož: obsega območje občine Ormož; 
64. volilna enota Piran: obsega območje občine Piran; 
65. volilna enota Postojna: obsega območje občine Postojna; 
66. volilna enota Ptuj I: obsega območja krajevnih skupnosti: Desternik, 

Dornava, Gorišnica, Grajena, Juršinci, Markovci, Polenšak, Rogoznica, Trnov- 
ska vas in Vitomarci; 

67. volilna enota Ptuj II: obsega območja krajevnih skupnosti Cirkularne, 
Leskovec, Ptuj, Videm pri Ptuju in Zavrč; 

68. volilna enota Ptuj III: obsega območja krajevnih skupnosti Cirkovce, 
Dolena, Hajdina, Kidričevo, Lovrenc, Majšperk, Podlehnik, Ptujska gora, Sto- 
perce in Zetale; 

69. volilna enota Radlje ob Dravi: obsega območje občine Radlje ob Dravi; 
70. volilna enota Radovljica: obsega območje občine Radovljica; 
71. volilna enota Ravne na Koroškem: obsega območje občine Ravne na 

Koroškem; 
72. volilna enota Ribnica: obsega območje občine Ribnica; 
73. volilna enota Sevnica: obsega območje občine Sevnica; 
74. volilna enota Sežana: obsega območje občine Sežana; 
75. volilna enota Slovenj Gradec: obsega območje občine Slovenj Gradec; 
76. volilna enota Slovenska Bistrica: obsega območje občine Slovenska Bi- 

strica; 
77. volilna enota Slovenske Konjice: obsega območje občine Slovenske Ko- 

njice; 
78. volilna enota Šentjur pri Celju: obsega območje občine Šentjur pri 

Celju; 
79. volilna enota Škof j a Loka: obsega območje občine Skofja Loka; 
80. volilna enota Šmarje pri Jelšah I: obsega območje krajevnih uradov 

Kozje, Lesično, Bistrica ob Sotli, Podsreda, Polje ob Sotli, Podčetrtek in Pri- 
stava; 

81. volilna enota Šmarje pri Jelšah II: obsega območja krajevnih uradov 
Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina in Rogatec; 

82. volilna enota Tolmin: obsega območje občine Tolmin; 
83. volilna enota Trbovlje: obsega območje občine Trbovlje; 
84. volilna enota Trebnje: obsega območje občine Trebnje; 
85. volilna enota Tržič: obsega območje občine Tržič; 
86. volilna enota Velenje: obsega območje občine Velenje; 
87. volilna enota Vrhnika: obsega območje občine Vrhnika; 
88. volilna enota Zagorje ob Savi: obsega območje občine Zagorje od Savi; 
89. volilna enota Žalec I: obsega naselja Galicija, Hramše, Zavrh, Železno, 

Velika Pirešica, Pernovo, Gotovi j e, Griže, Migojnice, Zabukovca, Pongrac, Li- 
boje, Brnica, Kasaze, Petrovce, Dobriša vas, Arja vas, Zaloška gorica, Ruše, 
Mala Pirešica, Drešinja vas, Leveč, Ponikva, Podkraj, Studenec, Šempeter, Do- 
brteša vas, Spodnje Roje, Zgornje Roje, Podlog, Spodnje Grušovlje, Zgornje 
Grušovlje, Zalog, Kale, Vinska gora, Lopatnik, Janškovo selo, Pirešica, Prelska, 
Lipje, Crnova, Žalec, Ložnica in Vrbje; 
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90. volilna enota Žalec II: obsega naselja Andraž, Dobrič, Braslovče, Ra- 
kovlje, Podvrh, Dobrovlje, Topovlje, Poljče, Kamence, Glinje, Spodnje Gorče, 
Zgornje Gorče, Male Braslovče, Preserje, Parižlje, Gomilsko, Smatevž, Zakl, 
Grajska vas, Letuš, Podgorje, Polzela, Podvin, Orova vas, Založe, Breg, Ločica, 
Preblod, Dolenja vas, Latkova vas, Kaplja vas, Gornja vas, Marija Reka, Šešce, 
Matke, Tabor, Ojstriška vas, Kapla, Pondor, Loke, Crni vrh, Miklavž, Trnava, 
Sentrupert, Orla vas, Vransko, Tešova, Greta, Ločica, Zahomce, Zajasovnik, 
Zaplanina, Vologa, Prapreče, Jeronim, Prekopa, Ceplje, Brode, Selo, Stopnik 
in Limovce. 

2. člen 

Za volitve poslancev gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije se ozem- 
lje SR Slovenije razdeli na 33 volilnih enot, v katerih se izvoli 75 poslancev 
gospodarskega zbora, in sicer: 

1. volilna enota Murska Sobota: obsega gospodarske organizacije na ob- 
močju občine Murska Sobota; v tej volini enoti se volijo trije poslanci; 

2. volilna enota Lendava: obsega gospodarske organizacije na območju 
občine Lendava; v tej volilni enoti se voli en poslanec; 

3. volilna enota Gornja Radgona: obsega gospodarske organizacije na ob- 
močju občin Gornja Radgona in Ljutomer; v tej volilni enoti se volita dva 
poslanca; 

4. volilna enota Maribor: obsega gospodarske organizacije na območju 
občine Maribor; v tej volilni enoti se voli šest poslancev; 

5. volilna enota Ptuj: obsega gospodarske organizacije na območju občin 
Ptuj, Ormož in Lenart; v tej volilni enoti se volijo 3 poslanci; 

6. volilna enota Slovenska Bistrica: obsega gospodarske organizacije na 
območju občin Slovenska Bistrica in Slovenske Konjice; v tej volilni enoti se 
volita dva poslanca; 

7. volilna enota Ravne na Koroškem: obsega gospodarske organizacije na 
območju občin Ravne na Koroškem, Radlje ob Dravi, Slovenj Gradec in Dra- 
vograd; v tej volilni enoti se volijo trije poslanci; 

8. volilna enota Velenje: obsega gospodarske organizacije na območju 
občin Velenje in Mozirje; v tej volilni enoti se volita dva poslanca; 

9. volilna enota Žalec: obsega gospodarske organizacije na območju občine 
Žalec; v tej volilni enoti se volita dva poslanca; 

10. volilna enota Celje: obsega gospodarske organizacije na območju ob- 
čine Celje; v tej volilni enoti se volijo trije poslanci; 

11. volilna enota Šmarje pri Jelšah: obsega gospodarske organizacije na 
območju občin Šmarje pri Jelšah in Šentjur pri Celju; v tej volilni enoti se 
voli en poslanec; 

12. volilna enota Krško: obsega gospodarske organizacije na območju občin 
Krško, Sevnica, Laško; v tej volilni enoti se volita dva poslanca; 

13. volilna enota Brežice: obsega gospodarske organizacije na območju ob- 
čine Brežice; v tej volilni enoti se voli en poslanec; 

14. volilna enota Trbovlje: obsega gospodarske organizacije na območju 
občin Trbovlje, Zagorje, Hrastnik; v tej volini enoti se voli en poslanec; 

15. volilna enota Ljubljana-Moste-Polje: obsega gospodarske organizacije 
na območju občin Ljubljana-Moste-Polje in Litija; v tej volilni enoti se volijo 
trije poslanci; 
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16. volilna enota Ljubljana-Bežigrad: obsega gospodarske organizacije na 
območju občine Ljubljana-Bežigrad; v tej volilni enoti se volita dva poslanca.; 

17. volilna enota Ljubljana-Center: obsega gospodarske organizacije na 
območju občine Ljubljana-Center; v tej volilni enoti se volijo štirje poslanci; 

18. volilna enota Ljubljana-Siška: obsega gospodarske organizacije na ob- 
močju občine Ljubljana-Siška; v tej volilni enoti se volijo trije poslanci; 

19. volilna enota Ljubljana-Vič-Rudinik: obsega gospodarske organizacije 
na območju občine Ljubljana-Vič-Rudnik; v tej volilni enoti se volita dva po- 
slanca; 

20. volilna enota Logatec: obsega gospodarske organizacije na območju ob- 
čin Logatec, Idrija, Cerknica in Vrhnika; v tej volilni enoti se voli en poslanec; 

21. volilna enota Novo mesto: obsega gospodarske organizacije na območju 
občin Novo mesto, Trebnje, Črnomelj in Metlika; v tej volilni enoti se volijo 
trije poslanci; 

22. volilna enota Grosuplje: obsega gospodarske organizacije na območju 
občin Grosuplje, Kočevje, Ribnica; v tej volilni enoti se volita dva poslanca; 

23. volilna enota Kamnik: obsega gospodarske organizacije na območju 
občine Kamnik; v tej volilni enoti se volita dva poslanca; 

24. volilna enota Domžale: obsega gospodarske organizacije na območju 
občine Domžale; v tej volilni enoti se volita dva poslanca; 

25. volilna enota Jesenice: obsega gospodarske organizacije na območju 
občine Jesenice; v tej volilni enoti se volita dva poslanca; 

26. volilna enota Radovljica: obsega gospodarske organizacije na območju 
občine Radovljica; v tej volilni enoti se volita dva poslanca; 

27. volilna enota Kranj: obsega gospodarske organizacije na območju ob- 
čin Kranj in Tržič; v tej volilni enoti se volijo trije poslanci; 

28. volilna enota Skofja Loka: obsega gospodarske organizacije na območju 
občine Skofja Loka; v tej volilni enoti se volita dva poslanca; 

29. volilna enota Nova Gorica- obsega gospodarske organizacije na območju 
občine Nova Gorica; v tej volilni enoti se volita dva poslanca; 

30. volilna enota Tolmin: obsega gospodarske organizacije na območju ob- 
čine Tolmin; v tej volilni enoti se volita dva poslanca; 

31. volilna enota Ajdovščina: obsega gospodarske organizaciej na območju 
občine Ajdovščina; v tej volilni enoti se voli en poslanec; 

32. volilna enota Postojna: obsega gospodarske organizacije na območju 
občin Postojna, Sežana in Ilirska Bistrica; v tej volilni enoti se volita dva po- 
slanca; 

33. volilna enota Koper: obsega gospodarske organizacije na območju občin 
Koper, Piran in Izola; v tej volilni enoti se volijo trije poslanci. 

3. člen 

Za volitve poslancev prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije se 
ozemlje SR Slovenije razdeli na 33 volilnih enot, v katerih se izvoli 60 poslancev 
prosvetno-kulturnega zbora, in sicer: 

1. volilna enota Murska Sobota: obsega delovne organizacije na področju 
prosvete in kulture na območju občine Murska Sobota; v tej volilni enoti se 
volita dva poslanca; 

2. volilna enota Lendava: obsega delovne organizacije na področju prosvete 
in kulture na območju občine Lendava; v tej volilni enoti se voli en poslanec; 
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3. volilna enota Gornja Radgona: obsega delovne organizacije na področju 
prosvete in kulture na območju občin Gornja Radgona in Ljutomer; v tej vo- 
lilni enoti se voli en poslanec; 

4. volilna enota Maribor: obsega delovne organizacije na področju pro- 
svete in kulture na območju občine Maribor; v tej volini enoti se volijo štirje 
poslanci; 

5. volilna enota Ptuj: obsega delovne organizacije na področju prosvete in 
kulture na območju občin Ptuj, Ormož in Lenarst; v tej volilni enoti se volita 
dva poslanca; 

6. volilna enota Slovenska Bistrica: obsega delovne organizacije na pod- 
ročju prosvete in kulture na območju občin Slovenska Bistrica in Slovenske Ko- 
njice; v tej volilni enoti se voli en poslanec; 

7. volilna enota Ravne na Koroškem: obsega delovne organizacije na pod- 
ročju prosvete in kulture na območju občin Ravne na Koroškem, Radlje ob 
Dravi, Slovenj Gradec in Dravograd; v tej volilni enoti se volita dva poslanca; 

8. volilna enota Velenje: obsega delovne organizacije na področju prosvete 
in kulture na območju občin Velenje in Mozirje; v tej volilni enoti se volita 
dva poslanca; 

9. volilna enota Žalec: obsega delovne organizacije na področju prosvete 
in kulture na območju občine Žalec; v tej volilni enoti se voli en poslanec; 

10. volilna enota Celje: obsega delovne organizacije na področju prosvete 
in kulture na območju občine Celje; v tej volilni enoti se volita dva poslanca; 

11. volilna enota Šmarje pri Jelšah: obsega delovne organizacije na pod- 
ročju prosvete in kulture na območju občin Šmarje pri Jelšah in Šentjur pri 
Celju; v tej volilni enoti se volita dva poslanca; 

12. volilna enota Krško: obsega delovne organizacije na področju prosvete 
in kulture na območju občine Krško, Sevnica in Laško; v tej volilni enoti se 
volita dva poslanca; 

13. volilna enota Brežice: obsega delovne organizacije na področju prosvete 
in kulture na območju občine Brežice; v tej volilni enoti se voli en poslanec; 

14. volilna enota Trbovlje: obsega delovne organizacije na področju pro- 
svete in kulture na območju občin Trbovlje, Zagorje in Hrastnik; v tej volilni 
enoti se voli en poslanec; 

15. volilna enota Ljubljana-Moste-Polje: obsega delovne organizacije na 
področju prosvete in kulture na območju občin Ljubljana-Moste-Polje in Litija; 
v tej volilni enoti se volita dva poslanca; 

16. volilna enota Ljubljana-Bežigrad: obsega delovne organizacije na pod- 
ročju prosvete in kulture na območju občine Ljubljana-Bežigrad; v tej volilni 
enoti se volijo trije poslanci; 

17. volilna enota Ljubljana-Center: obsega delovne organizacije na področju 
prosvete in kulture na območju občine Ljubljana-Center; v tej volilni enoti se 
voli šest poslancev; 

18. volilna enota Ljubljana-Siška: obsega delovne organizacije na področju 
prosvete in kulture na območju občine Ljubljana-Siška; v tej volilni enoti se 
volita dva poslanca; 

19. volilna enota Ljubljana-Vič-Rudnik: obsega delovne organizacije na 
področju prosvete in kulture na območju občine Ljubljana-Vič-Rudnik; v tej 
volilni enoti se volijo štirje poslanci; 
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20. volilna enota Logatec: obsega delovne organizacije na področju prosvete 
in kulture na območju občin Logatec, Idrija, Cerknica in Vrhnika; v tej volilni 
enota, se voli en poslanec; 

21. volilna enota Novo mesto: obsega delovne organizacije na področju 
prosvete in kulture na območju občin Novo mesto, Trebnje, Črnomelj in Met- 
lika; v tej volilni enoti se volita dva poslanca; 

22. volilna enota Grosuplje: obsega delovne organizacije na področju pro- 
svete in kulture na območju občin Grosuplje, Kočevje in Ribnica; v tej volilni 
enoti se voli en poslanec; 

23. volilna enota Kamnik: obsega delovne organizacije na področju prosvete 
in kulture na območju občine Kamnik; v tej volilni enoti se voli en poslanec; 

24. volilna enota Domžale: obsega delovne organizacije na področju pro- 
svete in kulture na območju občine Domžale; v tej volilni enoti se voli en 
poslanec; 

25. volilna enota Jesenice : obsega delovne organizacije na področju prosvete 
in kulture na območju občine Jesenice; v tej volilni enoti se voli en poslanec; 

26. volilna enota Radovljica: obsega delovne organizacije na področju pro- 
svete in kulture na območju občine Radovljica; v tej volilni enoti se voli en 
poslanec; 

27. volilna enota Kranj: obsega delovne organizacije na področju prosvete 
in kulture na območju občin Kranj in Tržič; v tej volilni enoti se volita dva 
poslanca; 

28. volilna enota Skofja Loka: obsega delovne organizacije na področju 
prosvtete in kulture na območju občine Skofja Loka; v tej volilni enoti se voli 
en poslanec; 

29. volilna enota Nova Gorica: obsega delovne organizacije na področju 
prosvete in kulture na območju občine Nova Gorica; v tej volilni enoti se vo- 
lita dva poslanca; 

30. volilna enota Tolmin: obsega delovne organizacije na področju pro- 
svete in kulture na območju občine Tolmin; v tej volilni enoti se voli en po- 
slanec; 

31. volilna enota Ajdovščina: obsega delovne organizacije na področju pro- 
svete in kulture na območju občine Ajdovščina; v tej volilni enoti se voli en 
poslanec; 

32. volilna enota Postojna: obsega delovne organizacije na področju pro- 
svete in kulture na območju občin Postojna, Sežana in Ilirska Bistrica; v tej vo- 
lilni enoti se volita dva poslanca; 

33. volilna enota Koper: obsega delovne organizacije na področju prosvete 
in kulture na območju občin Koper, Piran in Izola; v tej volilni enoti se volita 
dva poslanca. 

4. člen 

Za volitve poslancev socialno-zdravsstvenega zbora Skupščine SR Slove- 
nije se ozemlje SR Slovenije razdeli na 33 volilnih enot, v katerih se izvoli 
60 poslancev socialno-zdravstvenega zbora, in sicer: 

1. volilna enota Murska Sobota: obsega delovne organizacije na pod- 
ročju zdravstva in socialnih služb na območju občine Murska Sobota; v tej 
volilni enoti se volita dva poslanca; 
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2. volilna enota Lendava: obsega delovne organizacije na področju zdrav- 
stva in socialnih služb na območju občine Lendava; v tej volilni enoti se voli 
en poslanec; 

3. volilna enota Gornja Radgona: obsega delovne organizacije na področju 
zdravstva in socialnih služb na območju občine Gornja Radgona in Ljutomer; 
v tej volilni enoti se voli en poslanec; 

4. volilna enota Maribor: obsega delovne organizacije na področju zdrav- 
stva in socialnih služb na območju občine Maribor; v tej volilni enoti se voh 
pet poslancev; 

5. volilna enota Ptuj: obsega delovne organizacije na področju zdravstva 
in socialnih služb na območju občin Ptuj, Ormož, Lenart; v tej volilni enoti 
se volita dva poslanca; 

6. volilna enota Slovenska Bistrica: obsega delovne organizacije na pod- 
ročju zdravstva in socialnih služb na območju občin Slovenska Bistrica in Slo- 
venske Konjice; v tej volilni enoti se voli en poslanec; 

7. volilna enota Ravne na Koroškem: obsega delovne organizacije na 
področju zdravstva in socialnih služb na območju občin Ravne na Koroškem, 
Radlje ob Dravi, Slovenij Gradec, Dravograd; v tej volilni enoti se volita dva 
poslanca; 

8. volilna enota Velenje: obsega delovne organizacije na področju zdrav- 
stva in socialnih služb na območju občin Velenje in Mozirje; v tej volilni enoti 
se voli en poslanec; 

9. volilna enota Žalec: obsega delovne organizacije na področju zdravstva 
in socialnih služb na območju občine Žalec; v tej volilni enoti se voli en po- 
slanec; 

10. volilna enota Celje: obsega delovne organizacije na področju zdravstva 
in socialnih služb na območju občine Celje; v tej volilni enoti se volijo trije 
poslanci; 

11. volilna enota Šmarje pri Jelšah: obsega delovne organizacije na pod- 
ročju zdravstva in socialnih služb na območju občin Šmarje pri Jelšah in Šent- 
jur pri Celju; v tej volilni enoti se volita dva poslanca; 

12. volilna enota Krško: obsega delovne organizacije na področju zdravstva 
in socialnih služb na območju občin Krško, Sevnica in Laško; v tej volilni enoti 
se voh en poslanec; 

13. volilna enota Brežice: obsega delovne organizacije na področju zdrav- 
stva in socialnih služb na območju občine Brežice; v tej volilni enoti se voli 
en poslanec; 

14. volilna enota Trbovlje: obsega delovne organizacije na področju zdrav- 
stva in socialnih služb na območju občin Trbovlje, Zagorje in Hrastnik; v tej 
volilni enoti se voli en poslanec; 

15. volilna enota Ljublj ana-Moste-Polj e: obsega delovne organizacije na 
področju zdravstva in socialnih služb na območju občin Ljublj ana-Moste-Polj e in 
Litija; v tej volilni enoti se volita dva poslanca; 

16. volilna enota Ljubljana-Bežigrad: obsega delovne organizacije na pod- 
ročju zdravstva in socialnih služb na območju občine Ljubljana-Bežigrad; v 
tej volilni enoti se volita dva poslanca; 

17. vohlna enota Ljubljana-Center: obsega delovne organizacije na področ- 
ju zdravstva in socialnih služb na območju občine Ljubljana—Center; v tej vo- 
lilni enoti se voli sedem poslancev; 



510 Priloge 

18. volilna enota Ljubljana-Siška: obsega delovne organizacije na področju 
zdravstva in socialnih služb na območju občine Ljubljana-Siška; v tej volilni 
enoti se volita dva poslanca; 

19. volilna enota Ljubljana-Vič-Rudnik: obsega delovne organizacije na 
področju zdravstva in socialnih služb na območju občine Ljubljana-Vič-Rudnik; 
v tej volilni enoti se volita dva poslanca; 

20. volilna enota Logatec: obsega delovne organizacije na področju zdrav- 
stva in socialnih služb na območju občin Logatec, Idrija, Cerknica in Vrhnika; 
v tej volilni enoti se voh en poslanec; 

21. volilna enota Novo mesto: obsega delovne organizacije na področju 
zdravstva in socialnih služb na območju občin Novo mesto, Trebnje, Črnomelj 
in Metlika; v tej volilni enoti se volita dva poslanca; 

22. volilna enota Grosuplje: obsega delovne organizacije na področju zdrav- 
stva in socialnih služb na območju občin Grosuplje, Kočevje in Ribnica; v tej 
volilni enoti se voh en poslanec; 

23. volilna enota Kamnik: obsega delovne organizacije na področju zdrav- 
stva in socialnih služb na območju občine Kamnik; v tej volilni enoti se voli 
en poslanec; 

24. volilna enota Domžale: obsega delovne organizacije na področju zdrav- 
stva in socialnih služb na območju občine Domžale; v tej volilni enoti se voli 
en poslanec; 

25. volilna enota Jesenice: obsega delovne organizacije na področju zdrav- 
stva in socialnih služb na območju občine Jesenice; v tej volilni enoti se volita 
dva poslanca; 

26. volilna enota Radovljica: obsega delovne organizacije na področju 
zdravstva in socialnih služb na območju občine Radovljica; v tej volilni enoti se 
voli en poslanec; 

27. volilna enota Kranj: obsega delovne organizacije na področju zdravstva 
in socialnih služb na območju občine Kranj in Tržič; v tej volilni enoti se volita 
dva poslanca; 

28. volilna enota Skofja Loka: obsega delovne organizacije na področju 
zdravstva in socialnih služb na območju občine Skofja Loka; v tej volilni enoti 
se voh en poslanec; 

29. volilna enota Nova Gorica: obsega delovne organizacije na področju 
zdravstva in socialnih služb na območju občine Nova Gorica; v tej volilni enoti 
se volita dva poslanca; 

30. volilna enota Tolmin: obsega delovne organizacije na področju zdrav- 
stva in socialnih služb na območju občine Tolmin; v tej volilni enoti se voli en 
poslanec; 

31. volilna enota Ajdovščina: obsega delovne organizacije na področju 
zdravstva in socialnih služb na območju občine Ajdovščina; v tej volilni enoti 
se voli en poslanec; 

32. volilna enota Postojna: obsega delovne organizacije na področju zdrav- 
stva in socialnih služb na območju občan Postojna, Sežana in Ilirska Bistrica; 
v tej volilni enoti se volita dva poslanca; 

33. volilna enota Koper: obsega delovne organizacije na področju zdravstva 
in socialnih služb na območju občin Koper, Piran, Izola; v tej volilni enoti se 
volijo trije poslanci. 
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5. člen 

Z izrazom »gospodarske organizacije1« v 2. členu tega zakona se razumejo 
delovne organizacije in druge oblike združenega dela na področju gospodarstva 
ter kmetijski in obrtniški delavci, ki delajo zunaj gospodarskih organizacij in 
drugih oblik združenega dela. 

Z izrazom »delovne organizacije« v 3. in 4. členu tega zakona se razumejo 
tudi delovne skupnosti z ustreznega področja. 

6. člen 

Ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o določitvi volilnih enot 
za volitve poslancev Skupščine Socialistične republike Slovenije (Uradni list 
SRS, št. 11-94/63). 

7. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlog zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev Skupščine 
SR Slovenije uresničuje in konkretizira določbe ustavnih amandmajev k ustavi 
SR Slovenije in določbe predloga zakona o volitvah poslancev Skupščine SR 
Slovenije. 

Predlog zakona se deli na dva dela: prvi del določa volilne enote za volitve 
poslancev republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, drugi del pa določa vo- 
lilne enote za volitve poslancev zborov delovnih skupnosti Skupščine SR Slove- 
nije in število poslancev, ki se volijo v posameznih volilnih enotah. 

Osnovna ugotovitev, ki izhaja iz predlaganega zakona, je, da bodo imele vse 
občine (razen dveh) v bodoče manjše število poslancev kot doslej. Vsekakor je 
to posledica zmanjšanja števila poslancev v republiškem, prosvetno-kulturnem 
in socialno-zdravstvenem zboru in odprave celotnega organizacij sko-političnega 
zbora. Zmanjšanje števila poslancev je rezultat javne in skupščinske razprave, 
v kateri se je izoblikovala težnja po racionalizaciji dela Skupščine SR Slovenije; 
s tako rešitvijo se je strinjala velika večina poslancev in zanjo tudi glasovala. 
Zaradi različnega števila prebivalcev in različnega števila delovnih ljudi v 
posameznih občinah in zaradi ustavne določbe, da mora imeti vsaka občina naj- 
manj enega poslanca v republiškem zboru pa je seveda normalno, da odstotek 
zmanjšanja števila poslancev v občinah ni enak odstotku zmanjšanja v repu- 
bliškem merilu. Ponekod je ta odstotek večji, drugje pa manjši od republiškega. 
(Pregled zmanjšanja števila poslancev v posameznih občinah oziroma volilnih 
enotah je prikazan na posebni tabeli.) 

Volilne enote za republiški zbor 

Ustavni amandmaji določajo, da šteje republiški zbor 90 poslancev, da se 
voli v vsaki volilni enoti po en poslanec republiškega zbora, da se voh en po- 
slanec na približno enako število prebivalcev in da mora imeti vsaka občina 
vsaj enega poslanca v republiškem zboru. 
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Na podlagi teh ustavnih določb smo ozemlje SR Slovenije razdelili na 90 
volilnih enota tako, da smo število prebivalcev SR Slovenije delih s številom 
poslancev ter dobili količnik 18 896 (podatki o številu prebivalstva so povzeti 
iz uradnih publikacij zavoda SR Slovenije za statistiko', po stanju z dne 31. 3. 
1968, podatki o številu delovnih ljudi pa po stanju septembra 1967). Vsem 
občinam, ki imajo tolikšno ali večje število prebivalcev kot je količnik, smo 
dodelili po en poslanski mandat, oziroma toliko mandatov, kolikokrat imajo po 
18 896 prebivalcev. Preostale mandate smo razdelili tistim občinam, ki so imele 
največji ostanek, pri čemer so nekatere občine dobile še po en poslanski mandat. 
Občini Metlika in Dravograd tudi pri tej delitvi po ostanku nista dobili nobe- 
nega mandata, zato smo, da bi uresničili določbe ustavnega amandmaja, odvzeli 
po en poslanski mandat tistima dvema občinama, ki sta dobili po en mandat 
na najmanjši ostanek; to sta občini Novo mesto in Slovenska Bistrica. Dosledna 
izvedba ustavnih amandmajev ne dovoljuje drugačnih rešitev. Samostojno od- 
vzemanje poslanskih mandatov katerikoli drugi občini bi pomenilo kršitev 
ustavnih določb. 

Določba, da mora imeti vsaka občina najmanj enega poslanca v republiškem 
zboru, je izjema od načela, da se voli en poslanec na približno enako število 
prebivalcev, saj je najmanjšo števito, na katerega se dodeli poslanski mandat, 
7173, največje pa 30 291. Na drugi strani pa prav to omogoča dvema občinama 
z najmanjšim številom prebivalcev (Metlika in Dravograd), da dobita po en 
poslanski mandat. 

Z razdelitvijo vseh poslanskih mest ima 16 občin več kot enega poslanca. Te 
občine smo razdelili na toliko volilnih enot, kolikor poslancev volijo v republi- 
ški zbor, pri čemer smo se ravnali po predlogih, ki so jih poslale občine; nji- 
hovih predlogov nismo v ničemer spreminjali. 

Volilne enote za zbore delovnih skupnosti 

Za volitve poslancev v zbore delovnih skupnosti je upoštevano ustavno 
načelo, da šteje gospodarski zbor 75, prosvetno-kulturni in socialno-zdravstveni 
zbor pa po 60 polancev. 

Pri določanju števila poslancev v volilnih enotah je sprejeto stališče, da 
je treba upoštevati tako število prebivalcev kakor tudi število delovnih ljudi. 
Predlagane volilne enote in število poslanskih mest v posameznih zborih teme- 
ljijo na načelu, da vsaka občina, ki ima več kot 20 000 prebivalcev, dobi po en 
poslanski mandat v vsakem zboru delovnih skupnosti iz tega naslova. Ker ima 
31 občin več kot 20 000 prebivalcev, je razdeljenih 31 poslanskih mandatov za 
vsak zbor. Ostanek t. j. 44 poslanskih mandatov za gospodarski zbor in po 29 
mandatov za socialno-zdravstveni in prosvetno-kulturni zbor smo razdelili po 
izračunanem količniku (za gospodarski zbor 11 902, za prosvetno-kulturni zbor 
1020 in za socialncK-zdravstveni zbor 914) na število zaposlenih po posameznih 
področjih oziroma po največjem ostanku zaposlenih. Občine, ki po tem principu 
niso dobile nobenega poslanskega mandata v posameznih zborih, se združujejo 
z eno ali več sosednjih občin v eno volilno enoto. Na ta način se oblikuje 33 
volilnih enot, enakih za vse zbore delovnih skupnosti, kjer se voli 75 poslancev 
v gospodarski zbor in po 60 poslancev v prosvetno-kulturni in socialno-zdrav- 
stveni zbor. 

Razlogov, zaradi katerih smo se odločili uporabiti število 20 000 kot merilo 
za delitev poslanskih mandatov po številu prebivalstva, je več: 
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— ta sistem se zelo približa sistemu, po katerem bi polovico mandatov raz- 
delili po številu prebivalcev, polovico pa po številu delovnih ljudi; 

— 20 000 prebivalcev ima srednja občina v Sloveniji (če jih registriramo 
po številu prebivalcev); 

— ta sistem daje še najprimernejše rezultate kombiniranja funkcionalnega 
principa m principa delitve mandatov po številu prebivalcev. 

Razen tega predloga smo izdelali namreč še druge variante, ki pa so dosti 
manj primerne (npr. če se število poslancev v zbore delovnih skupnosti določi 
izključno po številu prebivalcev, če se število poslanskih mandatov določi v 
razmerju med številom prebivalcev in številom zaposlenih, če se vzame kot 
izhodišče manjše ali večje število od 20 000 itd.). 

Sedanji predlog se razlikuje od predloga, ki pri oblikovanju volilnih enot 
upošteva samo število delovnih ljudi na posameznih področjih združenega 
dela v tem, da po sedanjem predlogu, ki zajema oba elementa, izgubijo nekaj 
mandatov zlasti velike občine kot npr. Maribor, Celje, Ljubljana-Center, pri- 
dobijo srednje občine kot npr. Domžale, Kamnik, Ajdovščina, Tolmin ipd., 
majhne občine pa praviloma ostanejo na istem ali pa so soudeleženke mandatov 
z drugimi občinami kot npr. Novo mesto, Trebnje, Črnomelj in Metlika; Trbov- 
lje, Zagorje in Hrastnik; Logatec, Vrhnika, Idrija, Cerknica. Razen tega je raz- 
lika tudi v drugačnem združevanju nekaterih občin, ki oblikujejo drugačne vo- 
lilne enote. Tako se nekatere združujejo v večje skupine, druge pa se osamo- 
svajajo in nastopajo kot samostojne volilne enote. 

Zaradi primerjave navajamo, da je po prvem predlogu imel npr. Maribor 
20 poslancev v zborih delovnih skupnosti, po drugem jih ima 15; Ljubljana- 
Center prej 27, sedaj 17; Celje 9, sedaj 8; Trbovlje, Hrastnik in Zagorje 4, sedaj 
3. Po drugi strani pa so imele po prvem predlogu npr. občine Nova Gorica, 
Tolmin in Ajdovščina skupaj 8 poslancev, po sedanjem predlogu pa ima Nova 
Gorica 6, Tolmin 4 in Ajdovščina 3, skupaj torej 13 poslanskih mandatov; Jese- 
nice in Radovljica so imele prej skupaj 5, sedaj pa imajo 5 in Radovljica 4, 
skupaj 9 mandatov. Novo mesto in Trebnje sta imela prej skupaj 4 mandate, 
Črnomelj in Metlika skupaj 3, sedaj pa so vse 4 občine združene v eno volilno 
enoto s 7 poslanci. Seveda je potrebno takoj pristaviti, da je prvi predlog iz- 
hajal iz enakega števila poslancev v vseh zborih (3 X po 60) sedanji pa izhaja 
iz različnega števila poslancev v posamenjih zborih (75 + 2 X po 60). 

Kombinirani sistem določanja poslanskih mest v zbore delovnih skupnosti 
(upoštevanje števila prebivalcev in števila delovnih ljudi) nudi sicer mnogo 
variant, vendar ima vsaka od teh določene pomanjkljivosti in nobena ne more 
povsem zadovoljiti teženj vseh občin. Cim večje je število prebivalcev, ki ga 
jemljemo kot osnovo za izračun, tem manj poslanskih mandatov iz tega naslova 
pripade manjšim občinam in obratno, čim manjše je to število tem manj 
poslancev dobijo velike občine. 

Kombinirani sistem delitve poslanskih mandatov ima poleg dobrih posledic 
tudi pomanjkljivosti, ki so v tem, da ne more zagotoviti povsem objektivnih 
meril in vzpostaviti natančnega ravnovesja med obema kriterijema, Če damo 
večjo težo številu prebivalstva, ostane manj mandatov, ki jih lahko razdelimo 
na število delovnih ljudi in obratno. Ker je število delovnih ljudi v posameznih 
občinah v dokaj enakem sorazmerju s številom prebivalstva (občine, ki imajo 
veliko prebivalcev, imajo praviloma tudi veliko število zaposlenih), ne more 
najbrž noben kriterij in nobena kombinacija kriterijev zagotoviti majhnim in 
slabše razvitim občinam večjega števila poslanskih mandatov. 

33 
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Pri združevanju občin v volilne enote smo upoštevali tudi naslednje: 
— volilne enote, dobljene z združevanjem občin, ne smejo sekati meja vo- 

lilnih enot za volitve zveznih poslancev. Če bi volilno enoto za volitve poslancev 
zborov delovnih skupnosti Skupščine SR Slovenije delila meja volilne enote 
za zvezne volitve, bi imeli v volilnem postopku izredne težave, tako glede 
kandidiranja, kot tudi glede volitev samih; 

— pri sestavi volilnih enot je treba upoštevati že obstoječe povezave med 
občinami, kot npr. samoupravne skupnosti s področja družbenih služb, medob- 
činske upravne službe in podobne regionalne povezave; 

— volilne enote naj bodo enake za vse tri zbore delovnih skupnosti. 
Težave, na katere naletimo pri oblikovanju volilnih enot za zbore delovnih 

skupnosti, izvirajo tudi iz velikega števila občin v SR Sloveniji, zlasti še, ker 
so te občine zelo različne tako po velikosti, kot po gospodarski razvitosti. 

Predlagani zakon seveda nikakor ne pomeni dokončnih rešitev. Niti funk- 
cionalni princip, niti princip po številu prebivalstva, niti različne kombinacije 
obeh principov ne dajejo optimalnih rešitev. Zato menimo, da je treba volilni., 
sistem v bodoče še nadalje proučevati, upoštevati že znane elemente, ki vpli- 
vajo nanj in tiste, ki se bodo še pojavili ter temu ustrezno prilagoditi tudi vo*- 
lilno tehniko. 

St.: 020-27/69 
Ljubljana, 7. 2. 1969 

POROČILA 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora in odbor 
za splošna vprašanja družbeno-političnega sistema organizacijsko-političnega 
zbora sta na skupni seji, ki je bila dne 6. februarja 1969, obravnavala predlog 
zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev Skupščine SR Slovenije, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Uvodoma sta odbora soglašala s predlogom izvršnega sveta in predsedstva 
skupščine, da se predlagani zakonski predlog obravnava po skrajšanem po- 
stopku kot zakonski predlog in ne glede na roke, ki so predpisani s poslovnikom 
Skupščine SR Slovenije. Tako obravnavanje zakonskega predloga bo namreč 
omogočilo pravočasne priprave na skupščinske volitve. 

Odbora sta ugotovila, da je izvršni svet zakonski predlog z dne 21. 1. 1969 
umaknil in predložil prečiščeno besedilo, ki je v skladu z ustavnimi amandmaji, 
kot jih je sprejel republiški zbor na seji dne 30. 1. 1969. 

Pri obravnavi prečiščenega besedila zakonskega predloga sta odbora upo- 
števala tudi pripombe skupščine občine Brežice, občinskega političnega aktiva 
Sevnica, občinske konference SZDL občin Dravograd; Slovenj Gradec, Radlje 
in Ravne, občinske konference SZDL Brežice, občinske konference SZDL Ajdov- 
ščina in pripombe, ki izhajajo iz odprtega pisma občinske skupščine in politič- 
nega aktiva občine Trebnje. 

V načelni obravnavi sta odbora soglašala z načeli, po katerih je sestavljen 
zakon. Tako velja za republiški zbor količnik 18 896 volivcev za volitve repu- 
bliškega poslanca, ter so na tej podlagi tudi razdeljene volilne enote. Preostali 
poslanski mandati se razdelijo po načelu največjega ostanka, pri čemer pa bi 
dve občini ostali brez poslanca, kar_ pa po ustavnem amandmaju ni mogoče. 
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Zato je odvzet po en poslanec občinama z najmanjšim ostankom prebivalcev 
nad količnikom. 

Pri določitvi volilnih enot za volitve poslancev v zbore delovnih skupnosti 
pa je upoštevano tako število prebivalstva, kot tudi število delovnih ljudi v po- 
samezni volilni enoti ter sta obe načeli kombinirani. Ob tem je bilo treba upo- 
števati tudi meje zveznih volilnih enot zaradi poenostavitve postopka. Odbora 
sta se sicer zavedala, da tudi sedanji predlog ni najboljši, vendar v dani situa- 
ciji kljub temu najustreznejši. Ob približno 30 variantah kombinacij obeh 
načel povzroča predlagana še vedno najmanj nesorazmerij. Odbora sta bila 
seznanjena tudi z zahtevo predstavnikov univerze v Ljubljani, po kateri naj 
bi bila univerza samostojna volilna enota. Odbora sta tako možnost zavrnila, ker 
bi to predstavljajo nevarnost, da bi tudi drugi podobni kolektivi zahtevali 
svoje volilne enote, poleg tega pa taka ureditev ne bi bila v skladu z našim 
sistemom. Odbora sta poudarila, da je nedvomno nacionalni interes, da bodo 
univerzitetni delavci zastopani v skupščini, vendar je treba to doseči s poli- 
tičnim delom prek konferenc SZDL, ne pa s pomočjo zakona. Glede predlogov 
in pripomb uvodoma navedenih občinskih skupščin in političnih organizacij 
sta bila odbora mnenja, da bi vsakršno spreminjanje volilnih enot povsem 
porušilo sistem, na katerem je zakon zgrajen in bi povzročilo še večja neskladja. 

, Odbora Sta bila tudi seznanjena s pripombami Novomeščanov, ki so raz- 
vidne iz dnevnega časopisja. Tudi te pripombe sta odbora zavrnila. Pri tem sta 
poudarila, da se glede sestave republiške skupščine ni mogoče sklicevati na 
zvezno ustavo, ki ne predpisuje, kako naj se volijo republiški poslanci in kako 
naj bo sestavljena republiška skupščina. Republiški zbor tudi nima enake funk- 
cije kot družbeno-politični zbor zvezne skupščine. Število 90 poslancev je po- 
sledica splošnega mnenja, da je treba število poslancev, tudi republiškega 
zbora, zmanjšati in je število 90 plod daljših analiz in raziskav. 

Glede na to sta odbora zakonski predlog v načelu sprejela. 
Pri obravnavi v podrobnostih sta odbora soglašala z amandmajem zakono- 

dajno-pravne komisije k 7. členu, ki je razviden iz poročila te komisije z dne 
5. 2. 1969. 

Odbora sta ugotovila, da 61. in 62. volilna enota v členu 1 nimata določenega 
obsega volilne enote. Predstavnik predlagatelja je sicer pojasnil, da občinska 
skupščina Novo mesto ni poslala predloga za določitev, vendar sta odbora 
mnenja, da je treba zakonski predlog v tem delu pred sprejemom zakona vse- 
kakor dopolniti, ker gre sicer za bistveno pomanjkljivost zakonskega predloga. 

Odbora sta zakonski predlog z navedenimi pripombami sprejela in pred- 
lagata pristojnima zboroma, da ga sprejmeta. 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora je za svo- 
jega poročevalca določil poslanca Mirka Kambiča, odbor za splošna vprašanja 
družbeno-političnega sistema organizacijsko-političnega zbora pa poslanca Du- 
šana Rihtaršiča. 

Št.: 020-39/69 
Ljubljana, 7. 2. 1969 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora in odbor 
za splošna vprašanja družbeno-političnega sistema organizacijsko-političnega 
zbora sta na skupni seji, ki je bila dne 12. februarja 1969, obravnavala predlog 

33» 
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zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev Skupščine SR Slovenije, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila v obravnavo skupščina občine 
Trebnje. 

V načelni razpravi sta odbora ugotovila, da predlog zakona ne izhaja z 
izhodišč, na katerih so predstavniki skupščine občine Trebnje na seji obeh. zbo- 
rov dne 6. februarja 1969 vztrajali oziroma poudarili, to je, da je treba postaviti 
take volilne enote, ki bodo v kar največji meri predstavljale poenotenje volilnih 
enot z območjem ene občine. Predlog skupščine občine Trebnje zato v nasprotju 
s svojimi prvotnimi prizadevanji združuje številne občine v volilne enote pri 
zborih delovnih skupnosti, saj v 20 primerih združi več občin v eno volilno 
enoto; obratno pa predlog izvršnega sveta to stori le v 15 primerih. Razprav- 
ljajoči so tudi menili, da je realen kriterij, da vsaka občina, ki ima več kot 
20 000 prebivalcev, dobi po en poslanski mandat v vsakem zboru delovnih skup- 
nosti, ker 20 000 prebivalcev v občini predstavlja v Sloveniji srednjo občino, 
če so te razvrščene glede na število prebivalcev. Poleg tega predlog skupščine 
občine Trebnje ne izhaja iz večkrat poudarjene zahteve, da je treba pri zborih 
delovnih skupnosti merila oziroma kriterije za določanje volilnih enot za zbore 
delovnih skupnosti kar Aajbolj mogoče približati načelu, da se vsaj polovica 
mandatov razdeli po številu delovnih ljudi. 

Kombinirani sistem določanja poslanskih mest za zbore delovnih skupnosti, 
kot ga predlaga izvršni svet, tudi ustreza kar največjemu številu občin, kajti 
čim večje je število prebivalcev, ki se jemlje kot osnova za izračun, tem manj 
poslanskih mandatov iz tega naslova pripada manjšim občinam in obratno, čim 
manjše je to število, tem manj poslancev dobijo velike občine. Odbora zato 
odklanjata ureditev, ki jo nudi .predlog skupščine občine Trebnje, saj to za 
gospodarski zbor, kakor tudi za ostale zbore delovnih skupnosti, povečuje kri- 
terij števila prebivalcev od 20 000 na 34 000 oziroma pri mandatih za prosvetno- 
kulturni in socialno-zdravstveni zbor na 38 000 prebivalcev. Poleg tega predlog 
izvršnega sveta realizira 14. člen predloga zakona o volitvah poslancev Skup- 
ščine SR Slo-venije, dočim predlog skupščine občine Trebnje tega ne stori in je 
z njim v nasprotju. 

Odbora soglašata z izvajanji predstavnikov skupščine občine Trebnje, da je 
mogoče predlagati tudi drugačne rešitve, toda vsaka izmed njih se nujno odmika 
od vsaj delno objektiviziranih meril, ki jih predlaga predlog izvršnega sveta. 
Vsaka varianta, ki bo odstopala od osnove, da dobi občina, ki ima več kot 
20 000 prebivalcev, en mandat v zboru delovnih skupnosti, bo v nasprotju z 
večinsko zahtevo občin, da dobe vsaj po en poslanski mandat, ker ta kriterij 
omogoča, da ima 31 občin svoj poslanski mandat za vsak zbor delovnih skup- 
nosti. 

Odbora sta tudi poudarila, da so skoraj v vseh občinah izvršene vse pri- 
prave za izvedbo volitev republiških poslancev, predhodni postopki so tudi že 
izvršeni, vse pa izhaja iz določb, ki so predvidene v predlogu zakona, ki ga pred- 
laga izvršni svet, katerega večina občin sprejema. Spreminjanje predlaganih 
volilnih enot bi zato nujno doživelo odpor povsem tam, kjer so priprave že 
izvršene. 

Odbora sta nato sklenila, da predlog zakona v načelu zavrneta in pred- 
lagata republiškemu in organizacijsko-političnemu zboru, da ga ne sprejmeta. 

St.: 020-39/69 
Ljubljana, 14. 2. 1969 
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Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji 144. seji 
dne 3. februarja 1969 obravnavala predlog zakona o določitvi volilnih enot za 
volitve poslancev Skupščine Socialistične republike Slovenije z dne 3. 2. 1969. 

Komisija k predlogu zakona ni imela načelnih pripomb. 
V podrobni obravnavi je komisija predlagala naslednji amandma: 
k 7. členu : Besede »z dnem objave« naj se nadomestijo z besedami 

»naslednji dan po objavi«. 
Sprememba je potrebna zato, ker 215. člen republiške ustave določa, da 

mora biti predpis objavljen, preden začne veljati, kar pa po dikciji 7. člena 
predloga zakona ne bi bilo v celoti spoštovano. 

Glede 61. in 62. volilne enote za volitve poslancev republiškega zbora (Novo 
mesto I. in Novo mesto II.), za kateri je v 1. členu rečeno samo, da obsegata 
vsaka del območja občine Novo mesto, je predstavnik republiškega sekretariata 
za pravosodje in občo upravo pojasnil, da bo točna določitev območja teh dveh 
volilnih enot vnesena v 1. člen takoj, ko bo občinska skupščina Novo mesto 
poslala svoj predlog za to določitev. Do zamude je prišlo zaradi tega, ker je bila 
po prvem predlogu zakona z dne 21. 1. 1969 občina Novo mesto razdeljena na 
tri volilne enote, po novem predlogu zakona pa bi imela občina Novo mesto le 
dve volilni enoti, in je treba podrobno določitev območij volilnih enot na novo 
pripraviti. 

St: 020-39/69 
Ljubljana, 5. 2. 1969 

POROČILO 

o obravnavi poročila začasne komisije izvršnega sveta za proučitev 
organizacije in delovanja republiške uprave 

Odbor za organizacij sko-politič na vprašanja repu- 
bliškega zbora in odbor za vprašanja javne uprave in 
splošne varnosti organizacijsko-političnega zbora sta 
obravnavala poročilo začasne komisije izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije za proučitev organizacije in delovanja republiške uprave najprej na 
skupni seji dne 16. julija 1968 in nato na seji dne 26. novembra 1968. V raz- 
dobju med obema sejama sta odbora ustanovila delovno skupino poslancev in 
delavcev strokovne službe Skupščine SR Slovenije, ki je imela razgovore glede 
organizacije in delovanja javne uprave ter neposrednih predlogov, ki jih vse- 
buje poročilo omenjene začasne komisije v občinah Črnomelj, Krško, Maribor, 
Ljutomer, Postojna in Domžale s predstavniki občinskih uprav, delovnih skup- 
nosti in sindikalnih organizacij 17 občin. 

Na podlagi ugotovitev na omenjenih razgovorih in razprave na obeh sejah 
sta odbora sodila, da je potrebno ugotovitve iz uvodnega dela poročila komisije 
upoštevati v razpravi o ustavnih vprašanjih, po drugi strani pa je treba še 
nadalje sistematično proučevati položaj in organizacijo* tako republiške kot 
občinske uprave, ker.je njuno delovanje med seboj tesno povezano. Na ome- 
njenih posvetovanjih v občinah so bile potrjene temeljne ugotovitve poročila 
začasne komisije glede stanja v javni upravi in bila zavzeta stališča do posa- 
meznih spreminjevalnih in dopolnilnih predlogov, ki se zožujejo predvsem na 
naslednje: 
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— delo upravnih organov je v precejšnji meri dezintegrirano in nima zadost- 
nega družbenega ugleda;' 

— po ukinitvi okrajev ni več potrebne povezanosti med upravnimi organi 
občin ter republike, instruktorska in druga pomoč republiških upravnih orga- 
nov občinskim je minimalna; 

— organizacija občinskih upravnih organov je tako heterogena, da po- 
vzroča težave v komuniciranju tako med občinami kot med republiko in obči- 
nami ter obratno ; 

— prenos upravnih funkcij na nekatere zavode j e bil samo navidezna deeta- 
tizacija, dejansko pa se je ta rešitev pokazala kot neučinkovita predvsem pa 
neracionalna, to velja tudi za številne sklade; 

— samoupravljanje delavcev v občinskih upravnih organih nima pravega 
temelja, vendar nekaterih pridobitev ne bi veljalo enostavno odpravljati, pri 
tem pa je treba upoštevati posebnosti delovnih skupnosti v upravi, ki lahko 
v bistvu samo soodločajo in le v nekaterih primerih odločajo o posameznih 
zadevah; 

— za izobraževanje upravnih delavcev v zadnjih letih ni bilo resne in orga- 
nizirane skrbi, zato je potrebno ponovno uvesti strokovne izpite in priprav- 
ništvo; 

— glede nagrajevanja je potrebno sprejeti v okviru republike določene 
temeljne normative, ki naj ovrednotijo posamezna delovna mesta v upravi; 

— strokovnost v upravnih organih se je v zadnjem obdobju zelo izbolj- 
šala, vendar je treba z izboljšanjem kadrovske strukture nadaljevati, pri tem 
pa ne bi bilo smotrno administrativno urejati vprašanj tako imenovane »pri- 
znane strokovne izobrazbe« za starejše delavce v upravi, katerih delo naj se 
ceni po dejanski sposobnosti; 

— glede modernizacije delovnih metod v občinski upravi so prizadevanja v 
zadnjem času zelo stagnirala in bi bilo potrebno oživeti službo bodisi kot repu- 
bliško, bodisi kot medobčinsko strokovno službo, ki bi prizadetim organom 
nudila potrebno pomoč. 

Skladno z navedenimi ugotovitvami in stališči predlagata odbora pristoj- 
nima zboroma, da sprejmeta naslednje sklepe: 

1. V prihodnjih dveh letih naj se uveljavijo le najnujnejše parcialne spre- 
membe zakonov in drugih predpisov glede organizacij in poslovanja upravnih 
organov razen predpisov glede organizacije inšpekcijskih služb, kar naj bi bilo 
urejeno z enotnim organizacijskim zakonom za vse inšpekcije v letu 1969. V 
omenjenem obdobju pa naj se ohrani raziskavo o funkciji, položaju in nalogah 
upravnih organov v samoupravnem sistemu in v strokovnih institucijah izdelajo 
predlogi za racionalizacijo1, ki naj bodo kasneje v organih skupščine in drugih 
prizadetih ustanovah strokovno in politično ovrednoteni. 

2. Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo naj izdela osnutek 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji republiške uprave 
ter osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o samoupravljanju 
delovnih ljudi zaposlenih v upravnih organih. Pri izdelavi osnutka naj upo- 
števa predloge, ki jih vsebuje poročilo začasne komisije in izhodišča za organi- 
zacijo inšpekcijskih služb v SR Sloveniji, ki jih vsebuje predlog za izdajo zakona 
o organizaciji inšpekcijskih služb v SR Sloveniji. 

3. Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo naj izdela informa- 
cijo o problemih v občinskih upravnih organih ter skladiio s tem predloge in 
izhodišča za organizacijo občanskih upravnih organov. Istočasno naj izdela tudi 
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osnutek splošnih meril za nagrajevanje delovnih mest v upravnih organih in 
predloži skladno s tem morebitne predloge za spremembe temeljnega zakona o 
sredstvih za delo upravnih organov. 

4. Uveljavi naj se predlog republiškega izvršnega sveta glede pripravništva 
in strokovnega izobraževanja upravnih delavcev ter ustanovi ustrezna služba 
za pospeševanje organizacije in metod dela v javni upravi. 

Glede ostalih predlogov, ki jih vsebuje poročilo komisije, sta odbora sodila, 
da jih je potrebno še proučiti, ali pa niso bistveni za večjo funkcionalnost 
uprave. Tako odbora sodita, da je potrebno še proučiti položaj vodnega sklada 
in položaj cestnega sklada. Niso pa nujni predlagani ukrepi za prenos repu- 
bliške premoženjsko-pravne službe iz republiškega sekretariata za pravosodje 
in občo upravo v republiški sekretariat za finance in predlagani prehod komi- 
sije za vzgojo in varnost v cestnem prometu SR Slovenije in republiškega sekre- 
tariata za notranje zadeve v sklop izvršnega sveta. Ustanovi pa naj se doku- 
mentacijski center, ki bo nudil usluge za skupščino, izvršni svet ter republiške 
in občinske upravne organe ter za družbeno-politične organizacije in druge 
koristnike na bolj racionalnih osnovah kot to delajo sedaj ločene dokumentacij- 
ske službe teh organov in ustanov. 

Odbor za organizacijsko-politicna vprašanja republiškega zbora je za poro- 
čevalca na seji zbora določil predsednika odbora Vladimira Zupančiča, odbor 
za vprašanja javne uprave in splošne varnosti organizacijsko-političnega zbora 
pa predsednika odbora dr. Branka Furlana. 

St: 022-78/69 
Ljubljana, dne 13. 1. 1969 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o popustih za skupinska 
potovanja otrok in mladine 

Zakon o popustih na cene za skupinska potovanja otrok in mladine (Uradni 
list SRS, št. 14-101/68) se spremeni in dopolni tako, da se njegovo prečiščeno 
besedilo glasi: 

ZAKON 

o regresih za skupinska potovanja otrok in mladine 

1, člen 

Otroci in mladina imajoi pri skupinskih potovanjih pravico do regresa pri 
prevozih z javnimi prevoznimi sredstvi (železnica in avtobusi), ki jih opravljajo 
prevozna podjetja, s katerimi se sklenejo pogodbe po 2. členu tega zakona, in 
sicer: • 

1. za šolske in poučne izlete učencev, vajencev, dijakov in študentov; 
2. za skupinska potovanja pionirjev; 
3. za skupinska potovanja otrok in mladine, kadar potujejo v okrevališča, 

počitniške kolonije in domove; 
4. za skupinska potovanja mladincev, ki jih organizirajo za svoje člane 

Zveze mladine Slovenije in Zveze študentov Slovenije; 
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5. za skupinska potovanja pionirjev in mladincev, ki jih organizirajo orga- 
nizacijske enote Planinske zveze Slovenije, Počitniške zveze Slovenije, Zveze 
tabornikov Slovenije in Zveze za telesno kulturo Slovenije, kadar potujejo 
njihovi člani v skladu s programi dela navedenih organizacij na izlete, tabor- 
jenja, športne prireditve oziroma na ogled kulturnih, zgodovinskih in naravnih 
znamenitosti. 

Pravico do regresa imajo tudi osebe, ki jih organizator izleta ali skupin- 
skega potovanja določi za spremljevalca. Pri tem sme biti največ en spremlje- 
valec na vsakih deset udeležencev. 

Pravico do regresa iz 4. in 5. točke prvega odstavka tega člena imajo osebe, 
ki niso zaposlene in niso starejše od 25 let. 

Za šolske in poučne izlete učencev osnovnih šol se daje regres samo, če 
potovanje ne traja več kot dva dni. 

2. člen 

Republiški sekretariat za finance sklene s prevoznimi podjetji pogodbe za 
vse upravičence do skupinskih potovanj po 1. členu tega zakona. Pogodba se 
lahko sklene s prevoznim podjetjem, ki da za prevoze po tem zakonu najmanj 
30-odstotni komercialni popust. 

3. člen 

Pravico do komercialnega popusta in do regresa po tem zakonu se uveljav- 
lja s potrdilom organizatorja potovanja, s katerim se ugotavlja, da člani skupine 
izpolnjujejo pogoje iz 1. člena tega zakona. Skupina mora imeti najmanj deset 
oseb. 

Potrdilo organizatorja potovanja mora navajati smer in kraj potovanja, šte- 
vilo udeležencev ter število spremljevalcev. Za udeležence iz 1., 2. in 3. točke 
prvega odstavka 1. člena tega zakona mora potrdilo navajati tudi priimke in 
•imena udeležencev, za udeležence iz 4. in 5. točke pa tudi rojstne letnice ude- 
ležencev in številke njihovih legitimacij, ki jih je izdal organizator izleta. Po- 
trdilo mora imeti tudi podpis odgovorne osebe ter pečat oziroma štampiljko 
organizatorja. 

4. člen 

Sredstva za regres po tem zakonu zagotovi SR Slovenija v svojem prora- 
čunu, in sicer v višini 30'% od skupnega zneska za predvidene prevoze, obra- 
čunane po celi vozni ceni. 

5. člen 

Sredstva za regres iz prejšnjega člena se dodelijo: 
Izobraževalni skupnosti SR Slovenije za šolske in poučne izlete po 1. točki 

prvega odstavka 1. člena tega zakona; 
— Zvezi prijateljev mladine Slovenije za skupinska potovanja po 2. in 

3. točki prvega odstavka 1. člena tega zakona; 
— Zvezi mladine Slovenije in zvezi študentov Slovenije za skupinska poto- 

vanja po 4. točki prvega odstavka 1. člena tega zakona; 
— Planinski zvezi Slovenije, Počitniški zvezi Slovenije, Zvezi tabornikov 

Slovenije in Zvezi za telesno kulturo Slovenije za skupinska potovanja po 
5. točki prvega odstavka 1. člena tega zakona. 
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Razdelitev sredstev iz prejšnjega člena se opravi s pogodbo-, ki jo sklene 
republiški sekretariat za finance z vsako organizacijo iz prvega odstavka tega 
člena. 

Sredstva, ki so jih dobile organizacije iz prvega odstavka tega člena, se 
lahko uporabijo le za regrese za skupinska potovanja. 

6. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, upo- 
rabljati pa se začne z dnem, ko se s prevoznimi podjetji v skladu z določbami 
tega zakona sklenejo ustrezne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Pri izvajanju sedanjega zakona o popustih na cene za skupinska potovanja 
otrok in mladine (Uradni list SRS, št. 14-101/68) je republiški sekretariat za 
finance ugotovil, da so prevozna podjetja zagrešila številne poskuse zlorab, zato 
je bilo sedem avtobusnih podjetij prijavljenih pristojnim javnim tožilstvom. Ob 
sedanji ureditvi tudi neposredna kontrola vsake vozovnice v prihodnje ne bi 
mogla povsem preprečiti zlorab, saj bi še nadalje obstajala možnost, da bodisi 
prevozno podjetje bodisi organizator potovanja ali pa sporazumno oba skupaj 
izigravata določbe zakona. 

Da bi se v prihodnje preprečile zlorabe popustov za skupinska potovanja 
otrok in mladine, sta v pripravah za novo ureditev bila izdelana dva zakonska 
osnutka. Prvega je pripravil republiški sekretariat za prosveto in kulturo; v 
njem so bile v glavnem povzete določbe sedanjega zakona z nekaterimi dopol- 
nitvami (podrobnejša razčlenitev kategorij upravičencev do skupinskih poto- 
vanj, kontrola prevoznih podjetij nad udeleženci potovanj, sankcije zoper orga- 
nizatorje potovanj in zoper odgovorne osebe). Podlaga za ta zakonski predlog 
pa je drugi osnutek, ki ga je z nekaterimi variantnimi rešitvami izdelal repu- 
bliški sekretariat za finance. 

Ta predlog zakona je zgrajen na tehle načelih: 
1. Sredstva za regrese zagotovi republika v svojem proračunu, in sicer v 

višini 30 °/o od skupnega zneska za predvidene prevoze, obračunane po celi 
vozni ceni. V republiškem proračunu se sredstva za te namene potemtakem 
predvidijo v določenem znesku, tako da ustrezna proračunska postavka v pri- 
hodnje ne bo več odprt račun, katerega višina se iz meseca v mesec veča glede 
na predložene zapadle račune za opravljene prevoze. 

2. Republiška sredstva za regrese se razdelijo določenim osmim organiza- 
cijam (Izobraževalna skupnost SRS, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Zveza 
mladine Slovenije, Zveza študentov Slovenije, Planinska zveza Slovenije, Počit- 
niška zveza Slovenije, Zveza tabornikov Slovenije in Zveza za telesno kulturo 
Slovenije). Ta sredstva razdeli republiški sekretariat za finance s pogodbami, ki 
jih sklene z vsako od naštetih organizacij. Predlagana ureditev zagotavlja, da 
bo vsaka organizacija sama presojala umestnost in potrebnost skupinskih poto- 
vanj in da si bo v okviru svojih delovnih programov prizadevala, da dodeljena 
sredstva čimbolj smotrno troši in da z uporabo cenejših prevoznih sredstev daje 
možnost prevoza čimširšemu krogu otrok in mladine. 
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3. Glede možnosti, da se potegujejo za opravljanje prevozov po tem zakonu, 
so izenačena vsa prevozna podjetja in železniška transportna podjetja pri tem 
nimajo nobenega posebnega položaja. Organizatorji potovanj bodo torej lahko 
povsem prosto izbirali prevozna sredstva. Seveda pa bodo omejena razpolož- 
ljiva finančna sredstva sama silila organizatorje potovanj, da bodo izbirali 
tista prevozna sredstva, ki bodo cenejša, saj bodo morali z dodeljenimi finanč- 
nimi sredstvi gospodariti kar se da racionalno. 

4. Republiški sekretariat za finance sklene pogodbe za vse upravičence do 
skupinskih potovanj oziroma za vse v zakonu navedene organizacije samo s 
tistimi prevoznimi podjetji, ki so pripravljena dati za prevoz po tem zakonu 
najmanj 30-odstotni komercialni popust. Tako bodo upravičenci plačevali pri 
prevoznih podjetjih največ 70 fl/o od cele prevozne cene, regres za nadaljnjih 
30,0/o pa bodo uveljavljali pri ustrezni organizaciji, ki so ji bila za te namene 
dodeljena finančna sredstva. Prizadete organizacije pa naj bi poskušale s pre- 
voznimi podjetji skleniti še posebne pogodbe za izredne komercialne popuste. 

5. V potrdilih organizatorjev potovanj morajo biti navedeni takšni podatki, 
da je že na podlagi teh potrdil mogoče ugotoviti, ali vsi udeleženci potovanja 
izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za regres. 

6. Z razdelitvijo sredstev na omenjenih osem organizacij se prenese nepo- 
sredno nadzorstvo nad uporabo sredstev za 30-odstotne regrese na te organi-, 
zacije. 

S predlagano ureditvijo se izključuje možnost, da bi prevozna podjetja tudi 
v prihodnje izdajala vozovnice za relacije, na katerih skupinskega potovanja 
sploh ni bilo, ali da bi izdajala vozovnice za daljše relacije, kot je skupina 
dejansko potovala. Nov način 30-odstotnega regresiranja skupinskih potovanj 
otrok in mladine bo zagotovil bolj smotrno uporabo sredstev, določenih za te 
namene; celoten sistem, ki je predviden v tem zakonskem predlogu, pa daje 
zagotovilo, da bo mogoče že v dveh ali treh letih doseči objektivno razdeljevanje 
republiških.sredstev za regresiranje skupinskih potovanj otrok in mladine. 

V predlog zakona niso bile sprejete določbe o tem, da prevozna podjetja 
opravljajo kontrolo nad potrdili organizatorjev skupinskih potovanj in nad 
tem, ali udeleženci in spremljevalci skupin, ki potujejo s popustom, izpolnju- 
jejo z zakonom določene pogoje. Kajti takšnih nalog prevozna podjetja gotovo 
ne bi hotela prevzeti, še manj pa bi seveda bile za ta podjetja sprejemljive 
sankcij za primere, če podjetja ne bi opravljala kontrole. Zato bo ta kontrola 
v celoti prepuščena organizacijam, ki bodo dobile finančna sredstva za regresi- 
ranje skupinskih potovanj. 

Republiški sekretariat za finance je pripravil razgovor z vsemi osmimi 
organizacijami, katerim bi se dodelila sredstva za regresirana skupinska poto- 
vanja otrok in mladine. Razgovora so se udeležili zastopniki vseh prizadetih 
organizacij, razen Počitniške zveze Slovenije. Za predlagani nov način razde- 
ljevanja sredstev posameznim organizacijam pa je bila samo Izobraževalna skup- 
nost SRS, medtem ko so vse druge organizacije, zastopane pri razgovoru na- 
sprotovale takšnemu razdeljevanju. Po mnenju teh organizacij bi terjal nov 
sistem razdeljevanja sredstev okrepitev njihove finančne, službe; poleg tega te 
osrednje organizacije nimajo pregleda nad tem, kako so njihove organizacijske 
enote uporabljajo popuste, pa tudi sprejetih sredstev ne bi mogla objektivno 
razdeljevati svojim organizacijskim enotam. Zato te organizacije predlagajo, da 
bi ostali pri dosedanjem sistemu, češ dia je le-ta bolj realen in da bolj ustrezno 
ureja način uporabe republiških sredstev za popuste. V nasprotju s temi stališči 
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pa se Izobraževalna skupnost SRS, ki bo dobila največji del razpoložljivih sred- 
stev, v celoti strinja s predlagano ureditvijo, ker meni, da bo z novim načinom 
razdeljevanja sredstev postopoma mogoče preiti — prek temeljnih izobraževalnih 
skupnosti — na planiranje izletov, ki naj bi bili sestavni del izobraževanja; pri 
tem pa naj bi se upoštevale predvsem potrebe najbolj oddaljenih šol. 

POROČILA 

Odbor za proračun republiškega zbora Skupščine SR Slovenije za družbeno- 
ekonomski sistem in proračun organizacijsko-političnega zbora sta na skupni 
seji dne 3. februarja 1969 obravnavala predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona na cene za skupinska potovanja otrok in mladine. Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, ki je predložil predlog zakona v obravnavo, pred- 
laga, da Skupščina SR Slovenije zakon obravnava kot zakonski predlog po 
skrajšanem postopku in ne glede na roke. Odbora sta se s predlogom strinjala. 

V načelni obravnavi sta odbora ugotovila, da je glede na lanskoletne izkuš- 
nje pri izvajanju zakona o popustih na cene za skupinska potovanja otrok in 
mladine nujno spremeniti in dopolniti zakon tako, da bo onemogočal poskuse 
zlorab in zagotovil, da v republiškem proračunu predvidena sredstva za regrese 
za skupinska potovanja otrok in mladine ne bodo presežena. Po mnenju obeh 
odborov predloženi predlog zakona vnaša več reda na področje regresiranja 
skupinskih potovanj, zlasti glede večje finančne discipline .v trošenju sredstev. 
Ravno tako odbora menita, da bo s predlogom zakona za dalj časa urejeno 
financiranje skupinskih potovanj otrok in mladine. 

V načelni obravnavi sta odbora predlog zakona sprejela, v podrobni raz- 
pravi pa sta imela naslednje pripombe in dopolnitve: 

K 1. členu: V 5. točki prvega odstavka, se beseda »in« pred besedami 
»... Zveze za telesno kulturo Slovenije...«, črta in zamenja z vejico. Za bese- 
dami »Zveze za telesno kulturo Slovenije« pa se dodajo naslednje besede: »... in 
Ljudske tehnike,...« 

Odbora menita, da je organizacija Ljudske tehnike tudi množična mladinska 
organizacija, ki organizira potovanja otrok in mladine pri izvajanju programa 
nadaljnjega razvoja tehnične kulture. 

Predzadnji odstavek 1. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Pravico do regresa iz 4. in 5. točke prvega odstavka tega člena imajo 

osebe, ki niso starejše od 27 let.« 
Odbora predlagata to spremembo zato, ker se predvideva, da bodo organi- 

zacije ob sprejemu dodeljenih sredstev za regrese same določile kriterije, kdo je 
upravičen do regresa in kdo ne. S tem sta odbora sprejela predlog predsedstva 
Zveze mladine Slovenije. S tem bo omogočeno vsej zaposleni mladini, da se 
enakopravno udeležuje akcij mladinskih organizacij. Tudi glede starostne meje 
je sprejet predlog predsedstva Zveze mladine Slovenije. Taka starost je dolo- 
čena tudi v statutu Zveze mladine. 

K 2. členu: Na koncu prvega stavka se črta pika in dodajo besede: 
»... do začetka novega proračunskega leta.« 

Odbora menita, da mora biti določen rok, ker bi se v nasprotnem slučaju 
lahko ponovilo, da se ob začetku leta zakon ne bi izvajal. 

K 3. členu: V drugem stavku drugega odstavka se črtajo besede: 
»... številke njihovih legitimacij, ki jih je izdal organizator izleta.« Namesto 
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njih se predlaga naslednje besedilo: »... številke legitimacij organizacije, ki 
organizira potovanje.« 

Gornja sprememba je le izboljšava 'dosedanjega besedila. 
K 5. členu: V četrti alinei se beseda »in« pred besedami »... Zvezi za 

telesno kulturo Slovenije. ..« črta in zamenja z vejico. Za besedami »Zvezi za 
telesno kulturo Slovenije« pa se dodajo besede: »... in Ljudlske tehnike ...«. 

Za gornjo spremembo velja enako pojasnilo kakor je navedeno k 5. točki 
1. člena. 

Besedilo drugega odstavka se menja tako, da se glasi: »Razdelitev sredstev 
iz prejšnjega člena opravi republiški sekretariat za finance po sporazumu z 
organizacijami iz prvega odstavka tega člena.« 

Odbora menita, da ni nujno, da sklenejo pogodbe z vsako posamezno orga- 
nizacijo. Važnejše je, da se razdelitev sredstev za regrese opravi v sporazumu z 
vsemi organizacijami, ki so navedene v predlogu zakona. 

Odbora pri obravnavanju razdelitve sredstev za regrese za skupinska poto- 
vanja otrok in mladine nista mogla sprejeti predloga predsedstva Zveze mladine 
Slovenije, po katerem naj bi se sredstva dodeljevala po potrebi na osnovi vsa- 
kokratnih zahtevkov ob skupinskih potovanjih. Menila sta, da je sredstva po- 
trebno dodeljevati le enkrat letno na podlagi letnih programov potovanj otrok 
in mladine. Odbora menita, da bi nadaljevanje prakse iz prejšnjega leta, ki jo 
predlaga Zveza mladine Slovenije, dejansko pomenila, da bi republiški pro- 
račun še v nadalje bil odprt račun za uporabnike regresov pri skupinskih poto- 
vanjih. Odbora pa sta ugotovila, da republiška izobraževalna skupnost, ki je v 
letu 1968 bila uporabnik tri četrtine sredstev za regrese za skupinska potovanja 
otrok in mladine, soglaša s predloženim načinom enkratne razdelitve sredstev 
za regrese. 

Predstavnik predlagatelja se je strinjal s sprejetimi spremembami in dopol- 
nitvami, ki sta jih sprejela odbora. Odbora sta nato sprejela zakon v celoti sku- 
paj z vsemi omenjenimi spremembami in dopolnitvami. 

Odbora predlagata republiškemu in organizacijsko-političnemu zboru, da 
sprejmeta zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o popustih na cene za 
skupinska potovanja otrok in mladine v besedilu kot ga predlaga izvršni svet, 
s spremembami in dopolnitvami, ki jih predlagata .odbora. 

Za svojega poročevalca je odbor za proračun republiškega zbora določil 
poslanca Mirka Kambiča, odbor za družbenoekonomski sistem in proračun orga- 
nizacijsko-političnega zbora pa poslanca Ivana Brumna. 

St.: 34-51/69 
Ljubljana, 4. 2. 1969 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je obravnavala 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvahi zakona o popustih za skupinska 
potovanja otrok in mladine na 144. seji dne 3. februarja 1969. 

V načelni obravnavi je bilo sproženo vprašanje osnovnega koncepta ure- 
ditve, ki naj bi jo zakon vpeljal, namreč, ali gre pri tem res za pravico otrok 
in mladine do regresa pri skupinskih potovanjih ali le z dotacijo njihovim orga- 
nizacijam in šolam. Prvi člen sicer jasno govori o tem, da gre za pravico otrok 
in mladine do tega regresa, vendar pa je iz 4. in 5. člena razvidno, da gre v 
bistvu za dotacijo, ki jo vsako leto dobijo določene organizacije, ki skupinska 
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potovanja za mladino organizirajo. Ce taka organizacija svoj vnaprej določeni 
znesek porabi že pred koncem leta, njeni člani ne morejo več uveljaviti pravice, 
ki jim jo daje 1. člen zakona. Taka ureditev v nekem smislu tudi destimulira 
navedene organizacije, da bi razvijale večjo aktivnost, kakor pa so jo pred 
začetkom planirale, destimulativen bo verjetno tudi način obračunavanja regre- 
sa, ki bo za člane in za organizacije vsekakor bolj zapleten kakor pa je bil 
dosedanji, vendar pa komisija z gledišča svoje funkcije opozarja predvsem na 
to, da zakonske določbe medsebojno v načelu niso usklajene, ker ene dajejo 
učencem in članom naštetih organizacij pravico do regresa, druge pa to pravico 
spreminjajo v dotacijo njihovim organizacijam v fiksnem znesku. Po mnenju 
komisije bi bilo pravilneje, če bi se predlagatelj odločil bodisi za prvi bodisi 
za drugi koncept in ga potem v zakonu dosledno izpeljal. 

V podrobni obravnavi so bili k posameznim členom predlagani naslednji 
amandmaji: 

K 1. čle.nu : V uvodnem besedilu prvega odstavka niaj se črta besedilo 
»(železnica in avtobusi)«. 

Javna prevozna sredstva namreč niso samo železnica in avtobusi, ampak 
tudi ladje in letala. Regresirajo se tako ali tako samo prevozi, ki jih opravijo 
podjetja, s katerimi republiški sekretariat za finance sklene pogodbe, pri čemer 
pa zlasti za podjetja, ki se ukvarjajo z ladijskim prevozom, ni razloga, da bi 
jih vnaprej izključili. 

V 5. točki pr.vega odstavka naj se črtajo besede »pionirjev in mladincev«. 
Navedene besede naj se črtajo zato, da ne bi morda prišlo do nesporazumov, 

ker je znotraj nekaterih od navedenih organizacij kategorija »mladinci« posebna 
kategorija članstva, ki zajema npr. le mladino do 18. leta, ne pa do 25. leta, kot 
je to predvideno v tretjem odstavku 1. člena oziroma do 27. leta, kot je predla- 
gano v amandmaju odborov. 

K 5. členu: Drugi odstavek naj se spremeni tako, da se bo glasil: »Sred- 
stva iz prejšnjega člena razdeli republiški sekretariat za finance po predhodnem 
posvetovanju z organizacijami iz prvega odstavka tega člena.« 

Komisija se je strinjala s stališčem odbora republiškega zbora za proračun 
in odbora organizacij sko-političnega zbora za družbenoekonomski sistem in pro- 
račun, da ni potrebno<, da bi se sklepale pogodbe s posameznimi organizacijami, 
ker to po vsebini pravzaprav tudi ne bi bile pogodbe; ni pa se komisija strinjala 
s formulacijo', ki jo predlagata omenjena odbora, ker bi formulacija »po spo- 
razumu z organizacijami iz prvega odstavka tega člena« pomenila, da je za 
razdelitev sredstev potrebno soglasje teh organizacij, kar pa verjetno ni bilo 
mišljeno. Zato naj se namesto tega uporabi formulacija, »po predhodnem posve- 
tovanju. ..«, ostalo besedilo pa še redakcijsko izboljša, kakor je zgoraj pred- 
lagano. 

K 6. členu: Ostane naj samo prvi del besedila (»Ta zakon začne veljati 
osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS«), ostali del besedila pa naj se črta. 

Del besedila, ki naj se črta, je nepotreben in tudi napačen, ker bi tudi 
morebitna sklenitev pogodb (oziroma razdelitev sredstev za regrese) že pomenila 
uporabo zakona. 

K amandmajem omenjenih dveh odborov (razen k amandmaju k drugemu 
odstavku 5. člena) komisija ni imela pripomb. 

St: 34-51/69 
Ljubljana, 4. 2. 1969 
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OSNUTEK ZAKONA 

o zdravstvenem varstvu študentov 

1. člen 

Pravico do zdravstvenega varstvia v enakem obsegu kot družinski člani 
zavarovanih oseb v delavskem zavarovanju imajo redni študenti višjih šol, 
visokih šol, fakultet in umetniških akademij v Socialistični republiki Sloveniji, 
ki niso zdravstveno zavarovani, in njihovi družinski člani (otroci in zakonci). 
Pri tem se ne upošteva doba predhodnega zavarovanja po temeljnem zakonu o 
zdravstvenem zavarovanju. 

Pravico do zdravstvenega varstva iz prejšnjega odstavka imajo tudi štu- 
denti in njihovi družinski člani (otroci in zakonci), ki so zdravstveno zavaro- 
vani kot kmečki zavarovanci ali iz drugega naslova, in to za razliko med 
zdravstvenim varstvom po tem zakonu in obsegom zdravstvenega varstva, ki 
jim je zagotovljen po predpisih njihovega zavarovanja. 

2. člen 

Za rednega študenta se po tem zakonu šteje tisti, ki je reden študent po 
predpisih šole, v kateri je vpisan ali je bil nazadnje vpisan. 

Pravico do zdravstvenega varstva po tem zakonu imajo tisti zakonski in 
nezakonski otroci ter zakonci rednih študentov, ki jim zdravstveno varstvo v 
Jugoslaviji ni zagotovljeno po predpisih o zdravstvenem zavarovanju v obsegu 
iz prejšnjega člena. To pravico imajo ob enakih pogojih, kot veljajo za zdrav- 
stveno zavarovanje ožjih družinskih članov delavcev. 

3. člen 

Osebe iz 1. člena tega zakona plačujejo k stroškom za zdravila in za ne- 
obvezna cepljenja enak prispevek kot zdravstveno zavarovane osebe v delov- 
nem razmerju. K stroškom za druge oblike zdravstvenega varstva plačujejo te 
osebe prispevke ob pogojih in v zneskih, ki jih določi sklad za zdravstveno 
varstvo študentov. 

4. člen 

Stroški zdravstvenega varstva za osebe iz prvega odstavka 1. člena tega 
zakona in razlike stroškov do zdravstvenega varstva v obsegu po tem zakonu 
za osebe iz drugega odstavka 1. člena se krijejo iz sredstev republiške izobra- 
ževalne skupnosti; ta sklene o tem pogodbo s skladom za zdravstveno varstvo 
študentov. 

5. člen 

Zdravstveno varstvo po tem zakonu izvaja sklad za zdravstveno varstvo 
študentov, ki je pravna oseba. 

Zdravstvene storitve' za študente, ki jih financira sklad za zdravstveno var- 
stvo študentov, opravljajo zdravstveni zavodi po cenah in na način, ki velja 
za zdravstveno zavarovanje delavcev. Za izvajanje posebnih oblik preventiv- 
nega zdravstvenega varstva študentov sklepa sklad za zdravstveno varstvo štu- 
dentov pogodbe z zdravstvenimi zavodi. 
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6. člen 

Studenti uveljavljajo zdravstveno varstvo po tem zakonu z zdravstveno 
izkaznico sklada za zdravstveno varstvo študentov na način, ki ga s svojimi 
pravili določi sklad. V zdravstveni izkaznici mora biti potrjeno, za kateri čas 
lahko uveljavlja študent zdravstveno varstvo na stroške sklada. 

7. člen 

Za uveljavljanje pravic iz tega zakona veljajo predpisi o zdravstvenem za- 
varovanju delavcev in predpisi o splošnem upravnem postopku, če s tem za- 
konom ali s pravili sklada za zdravstveno varstvo študentov ni določeno drugače. 

8. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, upo- 
rablja pa se od prvega dne naslednjega meseca po njegovi uveljavitvi. 

OBRAZLOŽITEV 

Zdravstveno varstvo študentov se sedaj izvaja po predpisih o zdravstvenem 
zavarovanju delavoev, po predpisih o zdravstvenem zavarovanju kmetov in po 
statutu sklada za zdravstveno varstvo študentov pri Univerzi v Ljubljani. Sklad 
zagotavlja zdravstveno varstvo nezavarovanim študentom in polno zdravstveno 
varstvo študentom, ki so zavarovani kot družinski člani v delavskem ali kmeč- 
kem zavarovanju, kolikor so jim v tem zavarovanju zagotovljene manjše pra- 
vice (v delavskem zavarovanju glede na predhodno dobo zavarovanja). Sklad 
zagotavlja tudi zdravstveno varstvo tujim študentom, ki se šolajo v SR Slo- 
veniji; za tiste, ki so štipendisti jugoslovanskih organov, pa dobiva povračilo 
s prispevkom Zavoda za mednarodno tehnično sodelovanje. Sklad dobiva sred- 
stva s prispevki študentov in dotacijami Univerze. 

Studenti so v resolucijah in akcijskem programu 8. kongresa ZMS ter v 
stališčih predsedstva ZMS zahtevali, da se uredi njihovo zdravstveno zavaro- 
vanje — kot osebnim zavarovancem, njihovim zakoncem in otrokom pa kot 
svojcem — in sicer med rednim študijem in nezaposlenostjo po končanem ali 
prekinjenem študiju. 

Ureditev vprašanj zdravstvenega in socialnega varstva študentov s poseb- 
nimi predpisi je utemeljena po določilu 40. člena zakona o visokem šolstvu v 
SRS (Ur. list SRS, št. 14/65) in je predloženi zakonski osnutek glede na to 
formalno-pravno utemeljen. Veljavna pravna ureditev pa še ne dopušča, da bi 
že sedaj uredili zdravstveno varstvo študentov tako, da bi ga izpeljevali po 
zahtevi študentov: iz statusa študenta-zavarovanca. To bo mogoče šele po spre- 
membi zveznih predpisov o zdravstvenem zavarovanju, ki je v teku. V okviru 
te obrazložitve zato ne načenjamo te načelne in kompleksne problematike, 
temveč se omejujemo na dane pravne možnosti, da v tej prvi in začasni fazi 
zagotovimo vsem študentom in njihovim družinskim članom zdravstveno var- 
stvo na ravni delavskega zdravstvenega zavarovanja. S tem vsebinsko zadostimo 
zahtevi študentov, čeprav ostaja še odprt problem, ki ga bo treba tako ali dru- 
gače rešiti v okviru kompleksne ureditve zdravstvenega varstva in zdravstven 
nega zavarovanja in ki je v tem, ali naj bo zdravstveno varstvo študentov po- 
sebna oblika zdravstvenega varstva, vezana na status študenta-zavarovanca z 
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vsemi posledicami in obveznostmi glede materialnih sredstev, kakor tudi glede 
načina upravljanja teh sredstev in kreiranje pravic. Sodimo, da je tak pristop 
pravilen, ker gre — kot je to v nadaljevanju navedeno — za številne študente, 
ki zdravstveno sploh niso zavarovani, za njihove družinske člane in za štu- 
dente — kmečke zavarovance, katerih raven zdravstvenega varstva je nižja, 
kot jim je zagotovljena po tem zakonu. Prav zaradi teh pa ni mogoče odlagati 
rešitev, dokler se družbenopolitično in tudi pravno ne opredeli status štu- 
denta kot nosilca pravic iz zdravstvenega zavarovanja, še posebno, ker bo v 
tem okviru šlo tudi za druge pravice, ki sicer študentom kot svojcem iz delav- 
skega zavarovanja gredo v primeru invalidnosti, trajne nesposobnosti za delo itd. 

Za sredstva, potrebna za zagotovitev predlaganega varstva, naj bi skrbela 
republiška izobraževalna skupnost, ki bo predvidoma skrbela tudi za zdrav- 
stveno varstvo dijakov srednjih šol po republiškem zakonu, ki ga je še treba 
izdati. Sredstva naj bi se določafa s pogodbo na podlagi izračunov stroškov 
zdravstvenega varstva in razlike stroškov do polnega obsega nad zdravstvenim 
varstvom, ki je študentom zagotovljeno v predpisih o zdravstvenem zavaro- 
vanju. 

Za izvajanje zdravstvenega varstva po tem zakonu se konstituira sklad za 
zdravstveno varstvo študentov kot pravna oseba. Znano je, da zahteva zdrav- 
stveno varstvo študentov več preventivnega zdravstvenega varstva kot pri 
drugih zavarovanih osebah. Zato bo sklad za zdravstveno varstvo študentov 
sklepal posebne pogodbe za izvrševanje teh posebnih oblik preventivnega zdrav- 
stvenega varstva študentov in mu bo sredstva za te namene zagotavljala repu- 
blika. Sredstva za preventivo, ki študentom ne bo zagotovljena po tem zakonu 
ali s predpisi o delavskem in kmečkem zavarovanju, pa bo moral dobiti sklad 
s prispevki študentov, ki jih pobira že sedaj, in z dotacijo. 

Kot je povzeti iz besedila predloženega zakona, je vsem študentom višjih 
šol, visokih šol, fakultet in umetniških akademij -v SR Sloveniji, ki niso zdrav- 
stveno zavarovani, in njihovim družinskim članom zagotovljeno zdravstveno 
varstvo ne glede na to, iz katere republike so. Za tuje študente pa — kot izhaja 
iz nadaljnjih izvajanj — ni' zagotovljeno zdravstveno varstvo po tem zakonu, 
če je to urejeno s posebnimi predpisi. Pri tem omenjamo določbo 5. člena za- 
kona o zdravstvenem varstvu tujcev v Jugoslaviji (Ur. list SFRJ, št. 23/67), po 
kateri morajo biti tujci, ki se v Jugoslaviji šolajo ali strokovno izpopolnjujejo, 
pa niso zdravstveno zavarovani na drugi podlagi, zdravstveno zavarovani v 
skladu z republiškimi predpisi, vendar bi morah, če ne dobivajo štipendije, pla- 
čevati prispevek za zdravstveno zavarovanje. Menimo pa, da je s predlaganim 
zakonom zadoščeno temu predpisu, zlasti ker bo treba tudi za tujoe, ki se 
izpopolnjujejo v raznih vrstah srednjih šol, zagotoviti zdravstveno varstvo z 
republiškim zakonom na enak način, to je, izenačiti jih z našimi dijaki. Po po- 
jasnilu Univerze v Ljubljani pa gre le za kakih 100 tujih študentov in ki niso 
zajeti v finančnem prikazu te obrazložitve. Tuji študentje — štipendisti uživajo 
zdravstveno varstvo na podlagi pogodbe štipenditorja s komunalnim zavodom 
za socialno zavarovanje, po kateri plačuje štipenditor določen pavšal. Neštipen- 
disti plačujejo pavšalni znesek skladu za zdravstveno varstvo študentov. Tako 
uživajo vsi tuji študenti zdravstveno varstvo. 

Po podatkih tajništva Univerze v Ljubljani je bilo v letu 1967 zdravstveno 
nezavarovanih študentov v Ljubljani (vključno z Višjo pomorsko šolo v Piranu) 
18,0/o vseh rednih študentov ah 1700; na mariborskih višjih šolah je bilo 8 %> 
zdravstveno nezavarovanih študentov ali 122, vsega torej 1822 zdravstveno ne- 
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zavarovanih študentov vseh visoko- in višješolskih zavodov v naši republiki. 
Stroški za kurativno zdravstveno varstvo so v letu 1967 znašali poprečno 97,00 
din na enega študenta ali za 1822 nezavarovanih študentov 176.734,00 , din. Poleg 
teh je bilo v Ljubljani še 8 °/o ali 755 in v Mariboru 12 °/o ali 182, tedaj skupno 
937 študentov kmetijskih zavarovancev in so za te znašali stroški kurativnega 
zdravstvenega varstva (kot razlika do delavskega zavarovanja) poprečno 48,50 
din na enega študenta ali skupaj 45.493,00 din. Stroški, ki bi po predloženem 
zakonu odpadli na republiko, izračunani na podlagi podatkov leta 1967, bi zna- 
šali torej skupaj 222 227 din. 

Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo in republiški zavod 
za socialno zavarovanje ponovno opozarjata, da je na podlagi podatkov o po- 
rabi sredstev za zdravstveno varstvo v okviru delavskega in kmečkega zava- 
rovanja in na podlagi splošnega poznavanja finančne problematike zdravstven 
nega zavarovanja ocena Univerze mnogo preskromna ob dejstvu, da smo v letu 
1968 porabili na eno zavarovano osebo delavskega zavarovanja okoli 390 din 
sredstev za zdravstveno varstvo in da je bilo porabljeno za eno zavarovalno 
osebo in zdravstvenega zavarovanja kmetov okoli 190 din in da torej znaša 
razlika do delavskega zdravstvenega zavarovanja 200 din; torej bi potrebovali 
za 1822 nezavarovanih študentov 710 580 din in za pokrivanje razlike med rav- 
nijo zdravstvenega varstva kmečkega zavarovanja in ravnijo zdravstvenega 
varstva delavskega zavarovanja za 937 študentov — »kmetov« še 187 400 din, to 
je skupaj 897 980 din za zagotavljanje pravic zdravstvenega varstva študentov 
po tem zakonu ali okoli štirikrat več, kot to predvideva Univerza. 

Res je sicer treba upoštevati, da je študentska populacija relativno zdrava 
in da bo verjetno rabila manj kot poprečno rabi zavarovana oseba delavskega 
zavarovanja, vendar je potrebno upoštevati, da se opiramo na podatke iz leta 
1967 in 1968 in bo poraba v letu 1969 višja; da od Univerze nismo dobili po- 
datkov o številu družinskih članov študentov, čeprav je to število verjetno majh- 
no, in da del sredstev, ki jih sedaj sklad za zdravstveno varstvo študentov do- 
biva za namene preventivnega zdravstvenega varstva, uporablja za kurativno 
zdravljenje zdravstveno nezavarovanih študentov in bi s sprejetjem tega zakona 
odpravili prelivanje sredstev in omogočili namensko rabo teh sredstev, s tem 
pa krepili preventivno zdravstveno varstvo, ker naj bi ta sredstva v dosedanjem 
obsegu sklad dobival še naprej. Glede na to so po naši oceni skupne potrebe 
sklada zdravstvenega varstva študentov v letu 1969 za izvajanje pravic po tem 
zakonu 897 980 din; k tej številki je treba prišteti še 600 000 din, kolikor je 
sklad že dosedaj dobival za preventivno zdravstveno varstvo, ali skupaj vseh 
sredstev republike 1 497 980 din oziroma praktično 1 500 000 din. 

Pripominjamo še — po informaciji tajništva Univerze v Ljubljani — da so 
o osnutku zakona o zdravstvenem varstvu študentov razpravljali študenti na 
svojem zboru in da so do osnutka zakona prvotno zavzeli negativno stališče, 
ker se ne zadovoljujejo s parcialno rešitvijo in zahtevajo, da se uredi zdrav- 
stveno varstvo študentov za vso študentsko populacijo tako', da bi temeljilo 
na statusu študenta-zavarovanca. Po obravnavi osnutka zakona na odboru za 
socialno politiko in komunalna vprašanja izvršnega sveta Skupščine SRS in po 
pojasnilu zastopnikov študentov, da je ureditev originannega zdravstvenega var- 
stva študentov na osnovi statusa študenta vezana na sprejetje splošnega zakona 
o zdravstvenem zavarovanju, ki je v pripravah, se študenti strinjajo t. rešitvijo 
po predloženem osnutku zakona kot prvo fazo reševanja zdravstvenega varstva 
študentov. 

34 



530 Priloge 

POROČILA 

Odbor za zdravstvo in socialno politiko republiškega zbora je na seji dne 
31. januarja 1969 obravnaval osnutek zakona o zdravstvenem varstvu študentov, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

V načelni obravnavi zakonskega osnutka je bil odbor soglasen, da je treba 
čimprej v obsegu, ki ga dopuščajo možnosti, urediti zdravstveno varstvo štu- 
dentov. Zato se je tudi v celoti strinjal s predlogom izvršnega sveta, naj bi 
bil zakon sprejet po skrajšanem postopku. 

Dalje je odbor v načelni obravnavi ugotovil, da se s tem zakonom uresni- 
čuje del zahtev študentov glede njihovega zdravstvenega varstva in varstva 
njihovih najožjih svojcev (žena, otroci) za prehodni čas dotlej, ko naj bi bilo 
tudi to varstvo vključeno v nov republiški zakon o zdravstvenem varstvu pre- 
bivalstva. 

Predlagani zakonski osnutek predvideva enotno zdravstveno varstvo za vse 
študente ne glede na pravice, ki jih imajo njihovi starši iz naslova socialnega 
zavarovanja in dalje določene pravice tudi zakoncem in otrokom študentov. 
Doslej se je zdravstveno varstvo študentov izvajalo po predpisih zdravstvenega 
varstva delavcev, kmetov in po statutu sklada za zdravstveno varstvo študentov 
pri univerzi v Ljubljani. 

Čeprav zakonski osnutek ne predvideva samostojnega statusa študenta — 
zavarovanca, vendar daje vsem študentom in njihovim najožjim družinskim čla- 
nom zdravstveno varstvo v takšnem obsegu, kot je to določeno za delavsko 
zdravstveno zavarovanje, ne glede na to, ali so starši študentov zavarovani po> 
delavskem ali kmečkem zavarovanju, ali pa sploh niso zavarovani. 

V načelni obravnavi se je odbor tudi strinjal s predlaganim financiranjem 
zdravstvenega varstva študentov in z ustanovitvijo samostojnega sklada zdrav- 
stvenega varstva študentov s statusom pravne osebe. Poudarjeno pa je bilo, 
naj bi obrazložitev k osnutku zakona vsebovala točnejši izračun za potrebe 
zdravstvenega varstva študentov in njihovih svojcev, saj so verjetno finančne 
ocene univerze preskromne in tudi predvidena razlika v višini 600 000 dinarjev 
ni tako majhna, da ne bi bila vredna ponovne proučitve. 

V podrobni obravnavi po posameznih členih odbor ni imel pripomb, niti 
ni predlagal dopolnitev. 

Odbor se je torej v načelu in po posameznih členih strinjal z navedenim 
zakonskim osnutkom kot mu je bil predložen. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme osnutek zakona o zdrav- 
stvenem varstvu študentov. 

Za svojega poročevalca na seji repubilškega zbora je odbor določil poslanca 
Radoslava Jonaka. 

St.: 50-15/69 
Ljubljana, 6. 2. 1969 

Odbor za zdravstvo in socialno politiko republiškega zbora je na skupni 
seji z odborom za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialno-zdravstvenega 
zbora dne 12. februarja 1969 obravnaval predlog izvršnega sveta, naj se pred- 
loženi zakon obravnava po skrajšanem postopku kot zakonski predlog, hkrati 
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pa je obravnaval tudi amandmaje zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR 
Slovenije, njene sugestije kot tudi sugestije republiškega sekretariata za zdrav- 
stvo in socialno varstvo k 5. členu. 

V načelni razpravi se' je odbor strinjal s predolgom izvršnega sveta, da ga 
skupščina obravnava po skrajšanem postopku kot predlog zakona. Ponovno je 
ugotovil, da je intencija zakona v tem, da se enotno uredi zdravstveno varstvo 
za vse študente, ki študirajo v Sloveniji kot tudi za njihove družinske člane. 
V ponovni obravnavi pa je odbor ugotovil, da so verjetno pomotoma izpadli iz 
zakona družinski člani študenta, zavarovanega po starših v delavskem zava- 
rovanju, ki niso zavarovani. Ne bi bilo opravičeno, da zdravstvenega varstva ne 
bi bili deležni tudi ti družinski. člani študentov. 

Odbor je poudaril, da bi bilo treba čimprej izdati ustrezna navodila, s čimer 
bi bilo olajšano delo zdravstvene službe v zvezi z izvajanjem zdravstvenega 
varstva študentov in preprečili bi nejasnosti v zvezi z obračunavanjem storitev 
za zdravstveno varstvo študentov. 

Upoštevajoč načelno razpravo in amandmaje zakonodajno-pravne komisije, 
je odbor skupaj z odborom za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialno^ 
zdravstvenega zbora sprejel naslednje amandmaje, pri čemer se je strinjal z 
amandmajema zakonodajno-pravne komisije k 2. in 7. členu: 

K 1. členu : Besedilo tega člena se nadomesti z naslednjim besedilom: 
»Redni študenti višjih šol, visokih šol, fakultet in umetniških akademij v 

Socialistični republiki. Sloveniji, ki niso zdravstveno zavarovani, imajo po tem 
zakonu pravico do zdravstvenega varstva v enakem obsegu kot družinski člani 
zavarovanih oseb v delavskem zavarovanju. Pri tem se ne upošteva doba 
predhodnega zavarovanja po temeljnem zakonu o zdravstvenem zavarovanju. 

Pravico do zdravstvenega varstva po tem zakonu imajo tudi redni študenti, 
ki so zdravstveno zavarovani, vendar jim po predpisih o zdravstvenem zava- 
rovanju ni zagotovljeno zdravstveno varstvo v obsegu iz prejšnjega odstavka. 
Le-tem gre pravica do razlike med obsegom zdravstvenega varstva po prejšnjem 
odstavku in obsegom zdravstvenega varstva, ki jim je zagotovljen po predpisih 
njihovega zavarovanja. 

Pravico do zdravstvenega varstva po tem zakonu imajo tudi družinski 
člani rednega študenta-, če niso zdravstveno zavarovani ali če jim po drugih 
predpisih ni zagotovljeno zdravstveno varstvo v obsegu iz 1. odstavka tega 
člena. Ce so zdravstveno zavarovani, vendar jim zdravstveno varstvo ni zago- 
tovljeno v obsegu iz 1. odstavka tega člena, jim gre po tem zakonu pravica do 
razlike med obsegom zdravstvenega varstva po 1. odstavku tega člena in ob- 
segom zdravstvenega varstva, ki jim je zagotovljen po drugih predpisih.« 

Sprememba je potrebna, da bi se v krog upravičencev do zdravstvenega 
varstva vključili tudi družinski člani rednega študenta, zavarovanega po star- 
ših v delavskem zavarovanju. Glede družinskih članov ureja namreč predlog 
zakona le zdravstveno varstvo družinskih članov tistih študentov, ki zdravstveno 
niso zavarovani oziroma so zavarovani v kmečkem zavarovanju ali iz drugega 
naslova. Po mnenju odbora ni umestno izključiti iz zdravstvenega varstva dru- 
žinskih članov študenta, ki je po starših zavarovan v delavskem zavarovanju 
ter tako ustvariti razlike med družinskimi člani iz različnih naslovov zavan>- 
vanih študentov. 

K 5, členu 
34» 

Besedilo tega člena se nadomesti z naslednjimi novimi členi: 



532 Priloge 

»5. a člen 

Zdravstveno varstvo po tem zakonu zagotavlja sklad za zdravstveno var- 
stvo študentov, ki je pravna oseba. Sklad ima svoj statut, ki ga sprejme uprav- 
ni odbor sklada. 

Sklad upravlja upravni odbor. Upravni odbor šteje 17 članov. Imenujejo 
jih visokošolski zavodi oziroma združenja, organizacije študentov ter republiški 
zavod za socialno zavarovanje, zavod SR Slovenije za zdravstveno varstvo in 
zdravstveni zavodi, ki imajo posebne enote za zdravstveno varstvo študentov. 

Število predstavnikov po prejšnjem odstavku določi statut sklada. 
Predsednika upravnega odbora sklada voli izmed sebe upravni odbor. 

5. b člen 
Dohodki sklada so: 
— sredstva, ki jih daje skladu republiška izobraževalna skupnost; 
— prispevek študentov, ki ga določi upravni odbor sklada; 
— sredstva, ki jih prispevajo druge organizacije in organi; 
— drugi dohodki. 

5. c člen 

Zdravstvene storitve za študente, ki jih financira sklad za zdravstveno var- 
stvo študentov, opravljajo zdravstveni zavodi po cenah in na način, ki velja za 
zdravstveno zavarovanje delavcev. Za izvajanje posebnih oblik preventivnega 
zdravstvenega varstva študentov sklepa sklad za zdravstveno varstvo študentov 
pogodbe z zdravstvenimi zavodi.« 

Sprememba in dopolnitev tega člena je v skladu s sugestijo zakonodajno- 
pravne komisije, naj se v zakon vnesejo osnovne konstitutivne določbe o skladu 
za zdravstveno varstvo študentov. S predlagano dopolnitvijo je na ustrezen 
način izpopolnjeno besedilo zakona, s čimer se ustvarja tudi solidnejša osnova 
za sestavo statuta sklada. 

K 6. členu : V tretji vrsti se besedilo »s svojimi pravili« nadomesti z 
besedilom »s svojim statutom«. 

Za 7. členom se doda nov 7. a člen v besedilu: 

»7. a člen 

Univerza Ljubljana in Združenje visokošolskih zavodov Maribor sta dolžna 
izpeljati postopek za ustanovitev sklada v smislu tega zakona.« 

Dopolnitev je potreba zaradi izpeljave postopka za ustanovitev sklada v 
smislu tega zakona. Univerza v Ljubljani in Združenje visokošolskih zavodov 
v Mariboru kot najmočnejša predstavnika v bodočem upravnem odboru sklada 
sta najbolj upravičena, da nastopata kot iniciator tistih, ki se jim s tem za- 
konom urejajo njihove pravice. 

Zaradi predlaganih novih členov se členi ustrezno prenumerirajo. 
Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predloženi zakon s pred- 

laganimi amandmaji. 
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Radoslava Jonaka. 

St.: 50-15/69 
Ljubljana, 12. 2. 1969 
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Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialno-zdravstvenega 
zbora je na seji dne 3. 2. 1969 obravnaval osnutek zakona o zdravstvenem var- 
stvu študentov, ki ga je predložil izvršni svet. Dne 12. 2. 1969 je na skupni seji 
z odborom republiškega zbora za zdravstvo in socialno politiko obravnaval pred- 
log izvršnega sveta naj se predloženi zakon obravnava po skrajšanem postopku 
kot zakonski predlog, ter amandmaje zakonodajno-pravne komisije Skupščine 
SR Slovenije. 

V načelni razpravi je odbor ugotovil, da je s predlagano rešitvijo vsebinsko 
zadoščeno zahtevi študentov, še vedno pa je odprto vprašanje ureditve zdrav- 
stvenega varstva študentov iz naslova statusa študenta — zavarovanca. To vpra- 
šanje bo treba rešiti v okviru izpopolnitve sistema zdravstvenega varstva in za- 
varovanja. 

Odbor se je strinjal s stališčem, da se enotno uredi zdravstveno varstvo za 
njihove družinske člane. Pri tem pa je ugotovil, da so verjetno pomotoma iz- 
padli iz zakona družinski člani študenta, zavarovanega po starših v delavskem 
zavarovanju. Ne bi bilo opravičeno, da zdravstvenega varstva po tem zakonu 
ne bi bili deležni le-ti družinski člani. 

Odbor je poudaril, da je zakon s pravno-tehničnega vidika slabo izdelan 
in da bi lahko nastale določene težave v zvezi z izvajanjem zakona. 

Odbor je poudaril, da bi bilo treba čimprej izdati ustrezna navodila, da bi 
bilo olajšano delo zdravstvene službe v zvezi z izvajanjem zdravstvenega: var- 
stva študentov in da bi preprečili nejasnosti v zveži z obračunavanjem stroškov 
za zdravstveno varstvo študentov. 

Upoštevajoč načelno razpravo in amandmaje zakonodajno-pravne komisije 
je odbor skupaj z odborom republiškega zbora za zdravstvo in socialno politiko 
sprejel naslednje amandmaje: 

K 1. členu : Besedilo tega člena se nadomesti z naslednjim besedilom: 
»Redni študenti višjih šol, visokih šol, fakultet in umetniških akademij v 

Socialistični republiki Sloveniji, ki niso zdravstveno zavarovani, imajo po tem 
zakonu pravico do zdravstvenega varstva v enakem obsegu kot družinski člani 
zavarovanih oseb v delavskem zavarovanju. Pri tem se ne upošteva doba pred- 
hodnega zavarovanja po temeljnem zakonu o zdravstvenem zavarovanju. 

Pravico do zdravstvenega varstva po tem zakonu imajo tudi redni študenti, 
ki so zdravstveno zavarovani, vendar jim po predpisih o zdravstvenem zavaro- 
vanju ni zagotovljeno zdravstveno varstvo v obsegu iz prejšnjega odstavka. Le- 
tem gre pravica do razlike med obsegom zdravstvenega varstva po prejšnjem 
odstavku in obsegom zdravstvenega varstva, ki jim je zagotovljen po predpisih 
njihovega zavarovanja. 

Pravico do zdravstvenega varstva po tem zakonu imajo tudi družinski člani 
rednega študenta, če niso zdravstveno zavarovani ali če jim po drugih pred- 
pisih ni zagotovljeno zdravstveno varstvo v obsegu iz 1. odstavka tega člena. 
Ce so zdravstveno zavarovani, vendar jim zdravstveno varstvo ni zagotovljeno 

Vv obsegu iz 1. odstavka tega člena, jim gre po tem zakonu pravica do razlike 
med obsegom zdravstvenega varstva po 1. odstavku tega člena in obsegom 
zdravstvenega varstva, ki jim je zagotovljen po drugih predpisih.« 

Sprememba je v skladu s stališči, sprejetimi v načelni razpravi. 
K 5. členu : Besedilo tega člena se nadomesti z novimi členi: 
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»5. a člen 

Zdravstveno, varstvo po tem zakonu zagotavlja sklad za zdravstveno var- 
stvo študentov, ki je pravna oseba. Sklad ima svoj statut, ki ga sprejme upravni 
odbor sklada. 

Sklad upravlja odbor. Upravni odbor šteje 17 članov. Imenujejo jih visoko- 
šolski zavodi oziroma združenja, organizacije študentov ter republiški zavod za 
socialno zavarovanje, zavod SR Slovenije za zdravstveno varstvo in zdravstveni 
zavodi, ki imajo posebne enote za zdravstveno varstvo študentov. 

Število predstavnikov po prejšnjem odstavku določi statut sklada. 
Predsednik upravnega odbora sklada voli izmed sebe upravni odbor. 

5. b člen 
Dohodki sklada so: 
— sredstva, ki jih daje skladu republiška izobraževalna skupnost; 
— prispevek študentov, ki ga določi upravni odbor sklada; 
— sredstva, ki jih prispevajo druge organizacije in organi; 
— drugi dohodki. 

5. c člen 

Zdravstvene storitve za študente, ki jih financira sklad za zdravstveno var- 
stvo študentov, opravljajo zdravstveni zavodi po cenah in na način, ki velja 
za zdravstveno zavarovanje delavcev. Za izvajanje posebnih oblik preventivnega 
zdravstvenega varstva študentov sklepa sklad za zdravstveno varstvo študentov 
pogodbe z zdravstvenimi zavodi.« 

Sprememba in dopolnitev tega člena je v skladu s sugestijo zakonodajno- 
pravne komisije, naj se v zakon vnesejo osnovne konstitucije določbe o skladu 
za zdravstveno varstvo študentov. S predlagano dopolnitvijo je na ustrezen na- 
čin izpopolnjeno besedilo zakona, s čimer se ustvarja tudi solidnejša osnova za 
sestavo statuta sklada. 

K 6. členu: V tretji vrsti se besedilo »s svojimi pravili« nadomesti z 
besedilom »s svojim statutom«. 

Za 7. členom se doda nov 7. a člen v besedilu: 

»7. a člen 

Univerza Ljubljana in Združenje visokošolskih zavodov Maribor sta dolžna 
izpeljati postopek za ustanovitev sklada v smislu tega zakona.« 

Dopolnitev je potrebna zaradi izpeljave postopka za ustanovitev sklada v 
smislu tega zakona. Univerza v Ljubljani in Združenje visokošolskih zavodov 
v Mariboru kot najmočnejša predstavnika v bodočem upravnem odboru sklada 
sta najbolj upravičena, da nastopata kot iniciator tistih, ki se jim s tem zakonom 
urejajo njihove pravice. 

Zaradi predlaganih novih členov se členi ustrezno prenumeriraj o. 
Odbor se je strinjal z amandmajem zakonodajno<^pravne komisije k 2. in 

7. členu zakona. 
Odbor predlaga zboru, da sprejme predloženi zakon s predlaganimi amad- 

maji. 
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca dr. Albina Pečavarja. 

St: 50-15/69 
Ljubljana, 12. 2. 1969 
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Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialno-zdravstvenega 
zbora je na svoji seji dne 27. februarja 1969 obravnaval amandma poslanca 
republiškega zbora Jožeta Packa k .osnutku zakona. Ta amandma je sprejel 
republiški zbor na seji dne 17. in 18. tega meseca. 

Amandma poslanca Jožeta Packa k 7. a členu se glasi: 
V 7. a členu naj se doda nov drugi odstavek, ki naj se glasi: 
»Univerzitetni svet in svet združenja mariborskih visokošolskih zavodov 

sporazumno določita število predstavnikov posameznih organizacij iz drugega 
odstavka 5. a člena v začasnem upravnem odboru sklada. Začasni upravni odbor 
sprejme statut, na podlagi katerega se imenuje in konstituira upravni odbor 
sklada.« 

Odbor se je strinjal z navedenim amandmajem poslanca Jožeta Packa. 

St.: 50-15/69 
Ljubljana, 21. 2. 1969 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je obravnavala 
osnutek zakona o zdravstvenem varstvu študentov na svoji 144. seji dne 3. fe- 
brarja 1969. 

Komisija se je v načelu z osnutkom zakona strinjala. 
V podrobni obravnavi je k posameznim členom predlagala naslednje spre- 

membe in dopolnitve: 
K 1. členu : Prvi stavek prvega odstavka naj se spremeni tako-, da se bo 

glasil: 
»Redni študenti višjih šol, visokih šol, fakultet in umetniških akademij v 

Socialistični republiki Sloevniji, ki niso zdravstveno zavarovani, in njihovi 
družinski člani imajo po tem zakonu pravico do zdravstvenega varstva v ena- 
kem obsegu kot družinski člani zavarovanih oseb v delavskem zavarovanju.« 

Besedilo v oklepaju »(otroci in zakonci)« je treba izpustiti, ker je povedano 
v drugem odstavku 2. člena, kdo se šteje za družinskega člana po tem zakonu. 
Poleg te spremembe je besedilo prvega stavka prvega odstavka spremenjeno še 
v tem smislu, da pride subjekt pravice na prvo mesto, kakor je v zakonodajni 
tehniki običajno. 

Drugi odstavek naj se spremeni tako, da se bo glasil: 
»Pravico do zdravstvenega varstva iz prejšnjega odstavka imajo tudi redni 

študenti in njihovi družinski člani, ki so zdravstveno zavarovani, vendar jim 
po predpisih o zdravstvenem zavarovanju ni zagotovljeno zdravstveno varstvo 
v obsegu iz prejšnjega odstavka. Le-tem gre pravica do razlike med zdravstve- 
nim varstvom po tem ziakonu in obsegom zdravstvenega varstva, ki jim je 
zagotovljen po predpisih njihovega zavarovanja.« 

Sprememba je potrebna zaradi točnejše opredelitve upravičencev po tem 
odstavku. 

K 2. č 1 e n u : Drugi odstavek naj se spremeni tako, da se bo glasil: 
»Za družinske člane po tem zakonu se štejejo zakonci ter zakonski in ne- 

zakonski otroci, posvojenci ter pastorki rednega študenta. Družinski člani imajo 
pravico do zdravstvenega varstva ob enakih pogojih, kot veljajo za zdravstveno 
zavarovanje ožjih družinskih članov delavcev.« 

Glede na sistematiko zakona spadajo v 2. člen samo določbe, ki podrobneje 
opredeljujejo izraze iz 1. člena, torej podrobnejše določbe o subjektih, katerih 
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vrste pa so na splošno določene že v 1. členu. V osnutku zakona pa gre inter- 
pretacijska določba !2. člena prek okvira 1. člena, ker daje 2. člen pravico do 
zdravstvenega varstva po tem zakonu vsem družinskim članom, ki jim ni za- 
gotovljeno zdravstveno varstvo v obsegu iz 1. člena, medtem ko pripada ta pra- 
vica po 1. členu le tistim izmed njih, katerih starši oziroma zakonci (redni štu- 
dentje) sami niso zdravstveno zavarovani v ustreznem obsegu. Zato je treba 
dikcijo drugega odstavka 2. člena spremeniti,, kot predlaga komisija, in vnesti 
med družinske člane še posvojence in pastorke, ki so tudi po drugih predpisih o 
zdravstvenem zavarovanju izenačeni z otroki zavarovanca. 

K 5. členu : Komisija smatra, da je treba v zakon vnesti osnovne kon- 
stitutivne določbe o skladu (kdo ga upravlja; kakšen je sestav njegovih organov, 
kakšne vire dohodkov ima itd.). V predhodnih določbah bi bilo treba urediti 
tudi razmerja med obstoječim skladom, ki ni pravna oseba, in skladom po tem 
zakonu, glede morebitnega prenosa sredstev in podobno. 

Pri določbah o dohodkih sklada bi bilo treba navesti tudi prispevke tujih 
študentov, razen če se jim želi nuditi zdravstveno varstvo zastonj, kar iz ob- 
razložitve ni povsem jasno razvidno. 

K 7. čl e n u : -Besedilo člena naj .se spremeni tako', da se bo glasilo: 
»Pri odločanju o pravicah po tem zakonu se smiselno uporabljajo določbe 

predpisov o zdravstvenem zavarovanju delavcev in zakona o splošnem uprav- 
nem postopku.« 

Sprememba je potrebna zato, ker pravila sklada ne morejo biti v nasprotju 
s predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali s predpisi o splošnem upravnem po- 
stopku, poleg tega pa predstavlja tudi pravno-tehnično izboljšavo besedila. 

St.: 50-15/69 
Ljubljana, 7. 2. 1969 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembi zakona o določitvi prispevka, ki ga plačujejo gospodarske 
organizacije v skupne rezerve gospodarskih organizacij v SR Sloveniji 

1. člen 

V začetku 2. člena zakona o določitvi prispevka, ki ga plačujejo gospodarske 
organizacije v skupne rezerve gospodarskih organizacij v SR Sloveniji (Uradni 
list SRS, št. 5-22/68), se besedilo »Za čas od 1. januarja do 31. decembra 1968« 
spremeni tako, da se glasi: »Za čas od 1. januarja 1968 do 31. decembra 1969«. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, 
učinkuje pa od 1. januarja 1969. 

OBRAZLOŽITEV 

V zakonu o določitvi prispevka, ki ga plačujejo gospodarske organizacije 
v skupne rezerve gospodarskih organizacij v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 
5-22/68), je v 2. členu določeno, da se za čas od 1. januarja do 31. decembra 1968 
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steka v republiške rezerve gospodarskih organizacij prispevek v višini 3 %» od 
določene osnove. Omejitev plačevanja tega prispevka le do konca leta 1968 je 
bila določena le kot začasna, ker se je glede razdelitve celotnega 5'% prispevka 
na republiške in občinske skupne rezerve gospodarskih organizacij predvidevala 
še širša razprava. 

Vprašanje razdelitve prispevka na dela, ki pripadata republiškim in občin- 
skim skupnim rezervam gospodarskih organizacij, je bilo urejeno s »Sklepi in 
priporočili o poslovanju skupnih rezerv gospodarskih organizacij v Socialistični 
republiki Sloveniji«, ki jih je dne 18. 7. 1968 sprejela Skupščina SR Slovenije 
(Uradni list SRS, št. 27-216/68). Sklenjeno je bilo, da se razmerje udeležbe re- 
publiških in občinskih skupnih rezerv gospodarskih organizacij v prispevku 
skupnim rezervam gospodarskih organizacij ne sme spreminjati. Na tej osnovi 
predlagamo spremembo zakona, po kateri se veljavnost določila, da se v repu- 
bliške skupne rezerve gospodarskih organizacij steka prispevek v višini 3 "/o, 
podaljšuje do konca leta 1969. 

POROČILA 

Odbor za družbeni plan in finance republiškega zbora — poročilo z dne 
5. 2. 1969, št. 420-20/69. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
4. 2. 1969, št. 420-20/69. 

POROČILO 

o obravnavi organizacije in delovanja inšpekcijskih služb v SR Sloveniji 

Na podlagi opozoril nekaterih republiških organov v letih 1965 in 1966 o 
sistemsko neurejenih vprašanjih glede delovanja in organizacije inšpekcijskih 
služb sta odbora za organizacijsko-politična vprašanja 
republiškega zbora in komisija za družbeno nadzorstvo 
Skupščine SR Slovenije v septembru leta 1967 na skupni seji dolo- 
čila sistematiko vprašanj, ki jih je treba urediti na tem področju ter opravila 
uvodne razgovore s predstavniki nekaterih občinskih skupščin, delovnih in 
drugih organizacij ter s predstavniki inšpekcijskih služb v občinah in repu- 
bliki. Na podlagi teh razgovorov sta odbor in komisija prišla do ugotovitev: 

— da so vse oblike nadzora glede zakonitosti delovanja delovnih in drugih 
organizacij ter državljanov premalo razvite in v številnih primerih neučinkovite, 
obenem pa so organizacija in delovanje posameznih organov nadzorovanja med 
seboj neusklajeni; 

— da ni trdnih meril o tem, kdaj in kje je poleg drugih oblik nadzora 
potrebna še posebna strokovna dejavnost v obliki inšpekcij oziroma, da so 
nekatera področja družbene dejavnosti, kjer so inšpekcije ali druge oblike 
družbenega nadzorstva bile povsem neupravičeno opuščene; 

— da so inšpekcije kot posebna strokovna oblika nadzorovanja na posamez- 
nih območjih in področjih zelo različno organizirane oziroma opravljajo v dolo- 
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čenih primerih inšpekcijo organi in organizacije, ki po naravi svoje osnovne 
dejavnosti tega ne morejo oziroma ne smejo opravljati; 

— da niso ustrezno urejeni odnosi med inšpekcijami in drugimi organi ter 
organizacijami; 

— da vplivajo na učinkovitost odpravljanja družbenih neskladij, prekrškov 
in drugih škodljivih pojavov številni objektivni in subjektivni dejavniki, ki pa 
jih je možno z usklajeno politično normativno in organizacijsko dejavnostjo 
v veliki meri odstraniti, oziroma njihovo negativno delovanje omejiti. 

Da bi jasneje proučili vsa vprašanja, ki so s tem v zvezi, predvsem pa učin- 
kovitost posameznih inšpekcijskih služb, organizacijske oblike različnih vrst 
nadzorovanja, odnose inšpekcij do drugih organov in organizacij, ustreznost 
kadrov in opremljenost inšpekcijskih služb, predvsem pa ugotovili, na katerih 
področjih inšpekcije nimamo, da bi bila potrebna, sta omenjena komisija in 
odbor predlagala v programsko osnovno dela Skupščine SR Slovenije temelji- 
tejšo raziskavo teh vprašanj. To raziskavo naj bi opravil na znanstvenih osno- 
vah inštitut za javna upravo in delovna razmerja v Ljubljani. 

Na podlagi idejnega načrta za to raziskavo, ki sta ga v januarju 1968 ob- 
ravnavala odbor za organizacij sko-politična vprašanja republiškega zbora in 
odbor za upravo organizacijsko-političnega zbora, je omenjeni inštitut izdelal 
študijo z naslovom »Organizacija in delovanje inšpekcijskih služb v SR Slove- 
niji«, ki vsebuje tri knjige. To študijo sta skupno financirala sklad Borisa 
Kidriča in Skupščina SR Slovenije. Prva knjiga vsebuje pet študijev o pravni 
ureditvi, dejanski organizaciji in problemih inšpekcijskih služb na podlagi 
obširne ankete, ki jo je izpolnilo 56. občinskih upravnih organov in vsi repu- 
bliški inšpektorati. Druga knjiga vsebuje študijo glede stališč delovnih in drugih 
organizacij o inšpekcijskih službah ter primerjalno študijo organizacije in delo- 
vanja inšpekcijskih služb v nekaterih evropskih državah ter v versajski Jugo- 
slaviji. Tretja knjiga vsebuje obravnavo problemov v zvezi z inšpekcijskimi 
službami ter analizo in teze za ureditev problemov inšpekcijskih služb v SR 
Sloveniji. 

Iz vseh treh knjig so bili izdelani povzetki, ki omogočajo tudi širšemu 
krogu vpogled v celotno problematiko obdelanih vprašanj. 

Rezultate raziskave o organizaciji in delovanju inšpekcijskih služb, ki jo je 
izdelal omenjeni inštitut, sta obravnavala odbor za organizacij sko-politična 
vprašanja in odbor za vprašanja javne uprave in splošne varnosti organizacij- 
sko-političnega zbora v letu 1968 na več sejah. Na seji 7. januarja 1969 pa so 
komisija za družbeno nadzorstvo Skupščine SR Slovenije ter oba omenjena 
odbora sprejeli sklep, da predlagajo pristojnima zboroma Skupščine SR Slo- 
venije predlog za izdajo zakona na načelih, ki jih vsebuje zaključni del ome- 
njene raziskave. Pri tem pa so komisija in oba odbora sodili, da je poleg spre- 
jetja zakona, ki naj bi določil temeljna načela organizacije in funkcioniranja 
inšpekcijskih služb, potrebno z vso pozornostjo urejati še naslednja vprašanja: 

Jasno je treba opredeliti družbeni položaj inšpekcijskih služb, kot posebnih 
strokovnih organov, ki v imenu družbe po načelih upravnega postopka urejajo 
za družbo pomembna vprašanja usklajevanja dejanskih stanj z družbeno dogo- 
vorjenimi in sankcioniranim! načeli. Pri tem inšpekcije niso edini način takšne- 
ga usklajevanja, ampak so samo posebno organizirana služba, ki naj ima z 
zakoni jasno določene pristojnosti, pravice in dolžnosti. 
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Tudi splošnemu družbenemu nadzoru, ki ga morajo opravljati vsi upravni 
organi na svojih področjih delovanja, je treba posvetiti več pozornosti ter stal- 
nost in učinkovitost takšnega nadzora zajamčiti z natančnejšimi predpisi o 
organizaciji uprave ter z dejanskimi vsakodnevnimi prizadevanji na tem pod 
ročju dejavnosti uprave v celoti. 

Notranja kontrola v delovnih in drugih organizacijah je v večini primerov 
še vedno pomanjkljiva, nima pravega mesta v sistemu samoupravljanja in se 
v glavnem omejuje na ožje tehnološko-finančno oziroma higiensko-varnostno 
področje ter ni organizirana in usmerjena na širše področje. 

Številni materialni predpisi niso v skladu z družbenim in strokovnim 
razvojem na posameznih področjih, zato se ali ne izvajajo ali pa njihovo izvaja- 
nje povzroča določene težave in neskladja v delovanju delovnih in drugih orga- 
nizacij. Inšpekcijske službe do sedaj niso dovolj intenzivno sodelovale pri po- 
budah za spremembo in dopolnitev takšnih predpisov, ker za to niso bile pri- 
merno organizirane. Zato ostane prilagoditev omenjenih predpisov dejanskim 
potrebam družbe in strokovnega razvoja še nadaljnja skrb in ena izmed po- 
membnih nalog smotrneje in za bolj učinkovito delo organiziranih inšpekcij. 

Po sprejetju, organizacijskega zakona, ki naj bi kodificiral vse skupne 
določbe glede načel organizacije in funkcioniranja inšpekcijskih služb, pa bo v 
bližnji prihodnosti potrebno izdati bodisi samostojno bodisi na podlagi temeljne 
zvezne zakonodaje še predpise o posameznih inšpekcijah. Posebno pozornost 
pa bo potrebno posvetiti normativni dejavnosti in organiziranju inšpekcij na 
tistih področjih, kjer je sedaj ni oziroma je neučinkovita, vendar je po vseh stro- 
kovnih in političnih znakih potrebna. 

Odbora sta obravnavala organizacijo in delovanje inšpekcijskih služb skup- 
no s predlogi za reorganizacijo republiške uprave in sodita, da je potrebno 
rešitve, ki so v predlogu za izdajo zakona o organizaciji inšpekcijskih služb, 
upoštevati tudi v spremembah in dopolnitvah zakona o republiški upravi v 
SR Sloveniji. 

Med obravnavo temeljnih vprašanj organizacije in delovanja inšpekcijskih 
služb pa sta bila Skupščini SR Slovenije predložena s strani republiškega sekre- 
tariata za gospodarstvo tudi predlog za izdajo zakona o tržni inšpekciji in 
predlog za izdajo zakona o tehnični inšpekciji na področju industrije in gradbe- 
ništva. Odbor za organizacij sko-politična vprašanja republiškega zbora in odbor 
za vprašanja javne uprave in splošne varnosti organizacij sko-političnega zbora 
sta razpravo o teh dveh predlogih odložila in sodita, da ju je smotrno obravna- 
vati šele takrat, ko bodo pristojna telesa skupščine obravnavala osnutek zakona 
o organizaciji inšpekcijskih služb v SR Sloveniji. 

Odbor za organizacij sko-politična vprašanja republiškega zbora in odbor za 
vprašanja javne uprave in splošne varnosti organizacij sko-političnega zbora kot 
pristojna odbora predlagata republiškemu in organizacijsko-političnemu zboiu 
Skupščine SR Slovenije, da na podlagi razprave o pomenu družbenega nadzor- 
stva in notranje kontrole ter razprave o organizaciji in delovanju inšpekcijskih 
služb sprejmeta predlog za izdajo zakona o organizaciji inšpekcijskih služb v 
SR Sloveniji ter skleneta, da izdela osnutek tega zakona republiški sekretariat 
za pravosodje in oboo upravo. Pri izdelavi osnutka pa je potrebno upoštevati 
tudi mnenja in stališča ostalih zainteresiranih republiških upravnih organov. 
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Za poročevalca na seji zbora je odbor za organizacijsko-politična vprašanja 
republiškega zbora določil predsednika Vladimira Zupančiča, odbor za vpra- 
šanja javne uprave in splošne varnosti organizacijsko-političnega zbora pa 
predsednika dr. Branka Furlana. 

St.: 021-18/69 
Ljubljana, dne 9. 1. 1969 

Dodatno poročilo 

Odbor za vprašanja javne uprave in splošne varno- 
sti organizacij sko-političnega zbora je na svoji seji dne 11. fe- 
bruarja 1969 ponovno obravnaval predlog za izdajo zakona o organizaciji in- 
špekcijskih služb v SR Sloveniji, ker je zakonodaj,no-pravna komisija k predlogu 
za izdajo zakona o organizaciji inšpekcijskih služb v SR Sloveniji izrekla 
pomisleke glede umestnosti ureditve nekaterih vprašanj, tako kot jih predlaga 
predlog za izdajo zakona. 

Enotna ureditev inšpekcijskih služb v enem sistemskem zakonu naj bi 
bila po mnenju zakonodajno-pravne komisije zelo okvirna in fleksibilna, ker 
mora dopuščati izjeme oziroma različne rešitve za vsako posamezno inšpekcijo. 
Ker sedaj nekateri zvezni zakoni postavljajo inšpekcijo na posameznem pod- 
ročju v primarno pristojnost občinskih upravnih organov, bi lahko prišlo do 
nasprotja z zvezno zakonodajo v tistih primerih, kjer se predlaga, da naj bi 
bila posamezna inšpekcija samo v republiki. Predvideva se tudi, da bi bile 
inšpekcije praviloma organizirane centralizirano v republiki in le nekatere v 
občini. V zvezi s tem je bilo v zakonodajno<-pravni komisiji izraženo mnenje, da 
bi bila taka ureditev inšpekcijskih služb (organizirane centralizirano v repu- 
bliki) v nasprotju s komunalnim sistemom oziroma z ustavno koncepcijo ko- 
mune. V zvezi s tem pa je bilo izraženo tudi drugačno mnenje in sicer, da 
prenos izvrševanja inšpekcijske funkcije na republiko ne pomeni dejanskega 
posega v komunalni sistem oziroma v ustavno funkcijo občine, ker izvrševanje 
inšpekcijske funkcije na položaj in pravice občine ter na vodenje njene samo- 
stojne politike nima nobenega vpliva. Glede predlaganega načela, po katerem 
naj bi inšpektor pridobil pravioo nastopati kot stranka v upravnem postopku, 
je bilo v zakonodajno^pravni komisiji izraženo m-nenje, da je taka ureditev sicer 
možna, ne pa s predlaganim zakonom, temveč z materialnim zakonom, ki ureja 
posamezno upravno področje. Ni pa dobilo podpore predlagano stališče, da se 
daje inšpektorju pravica intervenienta v kazenskem in civilnem postopku, ker 
to nalogo že opravljata javni tožilec in javni pravobranilec. 

Zakonodajno-pravna komisija tudi meni, da ne bi bilo pravilno povezovanje 
politično-izvršilne in upravne funkcije, kar se skuša doseči z ustanovitvijo po- 
sebnega koordinacijskega organa. Glede delovanja izpostav republiških inšpekcij 
v občinah, po mnenju zakonodajno-pravne komisije, v predlogu ni preciziran 
odnos med tako izpostavo in občinskim upravnim organom. Zakonodajno- 
pravna komisija tudi meni, da načel o samoupravnih pravicah delavcev, zapo- 
slenih pri inšpekcijskih organih, ni treba posebej urejati v tem zakonu, ker je 
to že urejeno v posebnem zakonu. Zakonodajnoi-pravna komisija sicer izraža 
mnenje, da je predlog za izdajo preuranjen, ker nekatera načela, na katerih 
naj zakon temelji, še niso dovolj razčiščena, kljub temu pa je. predlog za izdajo 
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zakona v načelu sprejela, ker meni, da se lahko odprta vprašanja dokončno 
razčistijo na seji zborov in tudi v nadaljnjih fazah zakonodajnega postopka. 

Odbor je v ponovni razpravi sklenil, da se zboru predloži v obravnavo in 
sklepanje predlog za izdajo zakona o organizaciji inšpekcijskih služb v SR Slo- 
veniji, ker meni, da se lahko osporavane rešitve v osnutku zakona pripravijo 
v večih variantah in se tako omogoči konkretnejše obravnavanje o bodoči 
organizaciji inšpekcijskih služb, njihovih nalogah, vertikalni in horizontalni 
povezavi in s tem v zvezi o organizaciji v republiki ali v občinah, o izpostavah 
republiške inšpekcije, o pooblastilih in vlogi v posameznih postopkih itd. 

Odbor je bil soglasen, da je potrebno zagotoviti učinkovito inšpekcijsko 
službo, zato pa ji je treba najti kar najbolj ustrezno organizacijo, kajti orga- 
nizacijska vprašanja so brez dvoma pomemben element za uspešno opravljanje 
nalog, ki so naložene inšpekcijskim službam po obstoječi zakonski ureditvi in 
glede na zahteve, ki se v javnem in političnem življenju pojavljajo že več let. 

V razpravi o posameznih načelih se odbor zavzema za samostojnost in 
neodvisnost pri nadzoru glede zakonitosti delovanja organov, organizacij in 
posameznikov in v zvezi s tem za samostojno organizacijo inšpekcijskih služb. 
Tudi odbor meni, da povezovanje v koordinacijski organ v sestavi izvršnega 
sveta ni povsem razčiščen, zlasti glede na dokaj razširjeno mnenje, ki se pojav- 
lja v razpravi o inšpekcijskih službah v zvezni skupščini, zlasti njeni komisiji za 
družbeno nadzorstvo, kjer menijo, da bi morale biti inšpekcije organizirane kot 
poseben samostojni upravni organ. Odbor meni, da organizacija inšpekcijskih 
služb na nivoju republike ne pomeni podiranja komunalnega sistema, saj prav 
pri izvrševanju te funkcije ni šlo za avtonomno, suvereno ali za samoupravno 
odločanje občine, temveč za inšpekcijsko nadzorstvo, predvsem glede izvrševa- 
nja in izpolnjevanja nalog, ki so izhajale iz predpisov širše družbeno-politične 
skupnosti. Odbor glede tega tudi meni, da bo verjetno racionalno nekatere 
inšpekcije pa le organizirati v občini, to pa zlasti na področjih, kjer gre za 
množico objektov, ki jih je treba kontrolirati, ali pa glede katerih mora biti 
stalna permanentna kontrola in je zato bližina kontroliranega objekta potrebna. 

Odbor tudi meni, da bo po temeljni opredelitvi vloge in položaja inšpekcij- 
skih služb lahko opredeliti njihova razmerja do ostalih upravnih organov, nji- 
hovo vertikalno povezanost, njihova pooblastila, kakor tudi njihovo vlogo v 
upravnem, kazenskem in civilnem postopku. 

Odbor zato predlaga organizacijsko-političnemu zboru, da sprejme sklep, 
s katerim naj ugotovi: 

1. da je zakon o organizaciji inšpekcijskih služb v SR Sloveniji potreben; 
2. da se pri pripravi osnutka upošteva vsa načela izražena v predlogu za 

izdajo zakona, kot v poročilih odbora, v poročilih zakonodajno-pravne komisije 
in v današnji razpravi, zato pa naj bo zakonski osnutek izdelan z različnimi 
variantami povsod tam., kjer so postavljena nasprotujoča si načela', kakor tudi 
tam, kjer so možne različne rešitve; 

3. zakonski osnutek naj pripravi republiški sekretariat za pravosodje in 
občo upravo v sodelovanju z inštitutom za javno upravo in delovna razmerja, 
s katerim je Skupščina SR Slovenije sklenila posebno pogodbo. Pri pripravi 
osnutka naj bodo za mnenje vprašane vse občinske skupščine SR Slovenije. 

St: 021-18/69 
Ljubljana, 13. 2. 1969 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o organizaciji inšpekcijskih služb v SR Sloveniji 

A. Razlogi za izdajo zakona 

Temeljna načela organizacije in delovanja inšpekcijskih služb določata 
zvezna in republiška ustava v okviru nalog, pristojnosti in medsebojnih razme- 
rij, ki veljajo za vse upravne organe. Organizacija posameznih inšpekcijskih 
služb pa je določena bodisi z organizacijskimi zakoni o teh inšpekcijah, bodisi 
z drugimi predpisi. Delno so urejena načelna delovanja in položaja inšpekcij- 
skih služb tudi z zakonom o zveznih upravnih organih. Z zakonom o republi- 
ški upravi v SR Sloveniji pa so urejena vprašanja, na katerih področjih in 
kdaj se organizira inšpekcija kot posebna oblika nadzora na ta način, da so 
v tem zakonu našteti republiški inšpektorati in določene njihove naloge. Skladno 
s temi predpisi obstoja v SR Sloveniji 13 inšpektoratov, ki so organizirani v 
sestavu posameznih republiških sekretariatov, v občinah pa je 20 vrst inšpekcij 
organizirano v zelo različnih oblikah in številnih organizacijskih enotah od sa- 
mostojnih uprav do primerov, ko opravljajo inšpekcijo pooblaščene organiza- 
cije in posamezniki. 

Pregled dejanskega stanja in raziskava, ki jo je glede organizacije in delo- 
vanja inšpekcijskih služb izdelal inštitut za javno upravo in delovna razmerja 
v Ljubljani pa so pokazali, da se kažejo na tem področju številna nasprotja in 
splošna neurejenost, ki negativno vplivajo na učinkovitost nadzora nad zako- 
nitostjo delovanja organizacij in posameznikov nasploh in na delovanje inšpek- 
cijskih služb še posebej. Zato je potrebno z republiškim zakonom določiti po 
eni strani temeljna načela glede organizacije, odnosov do drugih organov, 
kadrovskih pogojev, tehnične opremljenosti in drugih skupnih značilnosti za 
vse inšpekcijske službe. Po drugi strani pa jim je potrebno določiti takšne pri- 
stojnosti, da bodo resnično samostojne v okviru nalog in pooblastil, ki jih izpol- 
njujejo. 

Na temelju omenjenega predpisa bi bilo možno kasneje izdati predpise o 
posameznih inšpekcijah, ki pa bi morale biti seveda v skladu s spremembami 
tudi v zvezni zakonodaji. 

Podrobni razlogi za kodifikacijo dosedaj neusklajenih organizacijskih in 
drugih predpisov o inšpekcijskih službah in za zagotovitev učinkovitosti teh 
služb na načelih samostojnosti in potrebne strokovnosti so podani v povzetkih 
omenjene študije inštituta za javno upravo in delovna razmerja v Ljubljani, ki 
je sestavni del tega predloga. 

B. Načela, na katerih naj temelji zakon 

Določbe zakona o organizaciji inšpekcijskih služb naj bi izhajale iz bistva 
inšpekcije, ki v dosedanjih zveznih in republiških predpisih nima zadostne 
pravne po'dlage. Zato je) potrebno v uvodnih določbah zakona določiti, na katerih 
področjih družbenega delovanja in v kakšnih primerih je poleg splošnega uprav- 
nega nadzora sploh potrebna in upravičena inšpekcija, kot posebno organizirana 
in strokovno opredeljena upravna služba. Skladno s tem bi bilo potrebno v 
zakonu navesti nekatere materialne znake, ki narekujejo ustanovitev inšpekcij- 
skih služb, med katere sodijo predvsem: 
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— zapletenost opravil, katerih pravi značaj je mogoče spoznati samo na 
podlagi posebnega strokovnega znanja; 

— okolnost, da gre za družbeno posebno občutljiva stanja; 
— potreba po kontinuiranem nadzoru, ki izhaja iz splošnega družbenega 

interesa; 
— večje število sicer manj zapletenih primerov, ki pa zahtevajo intenzivno 

organizirano nadzorno službo; 
— večje število delovnih organizacij na istem področju dejavnosti, ki oprav- 

ljajo naloge splošnega družbenega pomena. 
"V to skupino določb sodi tudi uveljavitev načel o bistvu inšpekcijskega 

nadzora in organih, ki ga izvajajo. Ta načela pa se kažejo v samostojnosti in 
neodvisnosti pri nadzoru glede zakonitosti delovanja organov, organizacij in 
posameznikov; v povsem določenih pooblastilih glede ugotavljanja stanja, var- 
stvenih in drugih korektivnih ukrepov, ki omejujejo vlogo inšpekcijskih orga- 
nov v glavnem na ugotavljanje, medtem ko upravno in sodno ukrepajo drugi 
organi; v javnosti dela inšpekcijskih organov in njihovih povezanosti z dru- 
gimi dejavniki na področju nadzorovanja zakonitosti in družbene ustreznosti 
delovanja. 

Skladno z uvodnimi določbami o upravičenosti in bistvu inšpekcijskega 
nadzora je potrebno v zakonu o organizaciji inšpekcijskih služb v SR Sloveniji 
posebej in podrobno določiti načela glede pristojnosti inšpekcij. Iz vse stro- 
kovne obravnave funkcionalnih vprašanj inšpekcij namreč izhaja, da inšpektorji 
ne morejo imeti poblastil za opravljanje vseh korektivnih akcij, pač pa bi bilo 
potrebno natančneje z zakonom in za vse vrste inšpekcij enako določiti pravice 
in postopke, ki omogočajo dejanski nadzor, kot so možnost pristopa k objektom 
in napravam, odvzem vzorcev in drugi ukrepi za ugotavljanje dejanskega sta- 
nja. Inšpektorji naj imajo pravico izrekati mandatne kazni. Za začasne in var- 
stvene ukrepe pa je treba zagotoviti dvoinstančni postopek, vendar naj bi pri- 
tožbe na te ukrepe ne odlagale izvršitve. Inšpektorji pa naj bi dobili novo 
pooblastilo, da imajo pravico nastopati kot stranka v upravnem postopku, ki 
teče na temelju predloga ali poročila inšpektorja oziroma, ki bi tekel v zadevi, 
v kateri je inšpektorat pristojen. Prav tako naj bi inšpektorji imeli pravico in- 
tervenienta v vseh ostalih postopkih, zlasti pa v sodnem. 

Iz načel o pristojnosti inšpekcij morajo izhajati tudi določbe glede njihovih 
organizacijskih oblik. Splošno veljavno ustavno načelo, da občina kot temeljna 
družbeno-politična skupnost zagotavlja izvrševanje zakonov, velja za vse oblike 
splošnega upravnega nadzora, za področja, kjer je za takšno nadzorstvo po- 
trebna posebna, samostojna in strokovno povsem opredeljena služba, pa so 
dosedanje ureditve pokazale številne pomanjkljivosti. Po eni strani je bil in- 
špekcijski nadzor v občinah organiziran v zelo različnih in včasih strokovno 
dvomljivih oblikah, po drugi strani pa so bile dane tudi razne kompromisne 
rešitve v obliki tako imenovanega medobčinskega sodelovanja, inšpekcije prek 
pooblaščenih zavodov in v republiki centraliziranih inšpekcij (delovna inšpek- 
cija). Da bi zagotovili večjo samostojnost in strokovnost inšpekcijskega nadzora, 
je smotrno, da je ta organiziran samo v okviru republiških upravnih organov — 
samostojnih inšpektorskih uprav, ki naj bi bile povezane strokovno z resornimi 
republiškimi sekretariati, njihovo delo pa naj bi koordiniral posebni organ v 
sestavi izvršnega sveta. Omenjeni koordinativni organ naj bi se po eni strani 
ukvarjal s problemi sodelovanja in skupnih služb, ki so potrebne za vse inšpek- 
cije, po drugi strani pa bi bil arbiter glede spornih vprašanj med posameznimi 
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vrstami inšpekcijskih služb ter v vprašanjih, ki bi nastajala med posamezno 
inšpekcijo in splošnim upravnim organom. 

Občine bi bile pristojne organizirati samo tiste vrste inšpekcije, ki niso 
organizirane v republiki (npr. komunalna, turistična in podobne inšpekcije). 
Glede na to, da mora biti inšpekcijski nadzor v številnih primerih kontinuiran, 
je treba ž zakonom o> organizaciji inšpekcijskih služb v SR Sloveniji določiti 
tudi oblike delovanja republiških inšpekcij na terenu prek izpostav v občinah 
ali zia območje več občin. S tem v zvezi naj bi bil tudi v vsakem republiškem 
inšpektoratu določen funkcionar, ki bi nadziral delo inšpektorjev v omenjenih 
izpostavah. 

Zakon o organizaciji inšpekcijskih služb v SR Sloveniji mora za vse inšpek- 
cije urediti tudi njihove odnose do drugih upravnih organov. Pri tem mora 
določiti: katere organizacije in organi sodelujejo z inšpekcijami že na podlagi 
predpisov; kakšni so glede nadzora odnosi med splošnimi upravnimi organi 
občin in republike in inšpekcijami; na kakšen način se zagotavlja sodelovanje 
inšpekcij in strokovnih ter raziskovalnih organizacij, pri čemer je potrebno 
posvetiti posebno pozornost atestom; kakšen je odnos inšpekcij do organov 
notranje kontrole v delovnih in drugih organizacijah. 

V načelih za organizacijo inšpekcijskih služb je potrebno določiti tudi 
skupna izhodišča glede šolske izobrazbe in potrebne strokovne prakse inšpek- 
torjev ter glede njihovega nadaljnjega strokovnega izobraževanja. Pri tem je 
potrebno poleg strokovnih znanj izrecno določiti pogoje glede znanja iz uprav- 
nega postopka. 

Z zakonom o organizaciji inšpekcijskih služb bi morali biti določeni tudi 
normativni in minimalni standardi, ki jih mora izpolnjevati pri svojem delova- 
nju vsaka inšpekcijska služba. Ti bi bili sicer le okvirni, v zakonih o organiza- 
ciji posameznih inšpekcij pa bolj podrobni. 

Zaradi posebnega položaja inšpekcij in opravil, ki jih opravljajo inšpek- 
torji, je potrebno v zakonu o organizaciji inšpekcijskih služb določiti tudi temelj- 
na načela o samoupravnih pravicah delavcev, zaposlenih v teh organih. 

Delovanje inšpekcijskih služb,iz pristojnosti republike naj bi se financiralo' 
iz republiškega proračuna. S posebnimi določbami pa je potrebno predpisati 
načine stekanja v republiški proračun raznih taks za inšpekcijska opravila in 
druge storitve, ki gredo v breme prizadetih organizacij in posameznikov. 

Z zakonom o organizaciji inšpekcijskih služb določena načela in s tem 
povezano reorganizacijo operativnih organov inšpekcijskega nadzora je možno 
uvajati postopoma in brez škode za učinkovitost le na podlagi temeljitih orga- 
nizacijskih priprav. Zato so v zakonu potrebne prehodne določbe, ki naj uve- 
ljavijo načelo, da je za reorganizacijo inšpekcijskih služb v SR Sloveniji po- 
trebno določeno časovno razdobje nekaj mesecev, oziroma naj bi nova organi- 
zacija bila uvedena z novim proračunskim letom. 

C. Finančne posledice zakona 

Natančnih posledic zakona na stroške republiškega proračuna ni možno 
predvideti, ker ni na razpolago nobenih trdnih pokazateljev. Te posledice bi 
bilo možno ugotoviti v obravnavi osnutka zakona, ko bi bili izdelani izračuni 
stroškov, ki bi jih imeli vsi republiški inšpektorati na podlagi predvidene 
organizacije. Ti stroški načeloma ne bi smeli biti zaradi sistematičnejšega in 
bolj načrtnega dela, bolj ekonomično izkoriščenosti strokovnih služb in drugih 
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racionalizacij ob sicer večji učinkovitosti, večji kot .so sedaj skupni stroški teh 
služb v občinah in republiki. Prenos pristojnosti večine inšpekcij na republiko 
pa bi bilo potrebno upoštevati tudi pri bodoči bilanci sredstev republike in 
občin. 

POROČILO 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je obravnavala pred- 
log za izdajo zakona o organizaciji inšpekcijskih služb v SR Sloveniji na svoji 
142. seji dne 21. januarja 1969. 

V načelni obravnavi'so bile pozdravljene zlasti intencije predloga, da se 
zakonsko uredi to, pravno zelo nesistematično urejeno, deloma pa celo neure- 
jeno področje, in da se hkrati inšpekcijske službe organizirajo tako, da bodo 
lahko kar najučinkoviteje opravljale naloge, zaradi katerih so ustanovljene. Ob 
tem pa so bili glede posameznih načel, na katerih naj bi bodoči zakon temeljil, 
izraženi tudi nekateri pomisleki. 

Glede samega koncepta o enotni ureditvi inšpekcijskih služb v enem samem 
sistemskem zakonu je bilo izraženo stališče, da bi bila enotna ureditev nekaterih 
vprašanj sicer možna, vendar da bi morala biti ta ureditev zelo okvirna in 
fleksibilna, tako da bi dopuščala izjeme oziroma različne rešitve za vsako posa- 
mezno inšpekcijo-. Pri tem gre zlasti za vprašanje, ali naj bo posamezna inšpek- 
cija v občini ali v republiki. To je potrebno tudi zato, ker sedaj nekateri zvezni 
zakoni (temeljni zakon o sanitarni inšpekciji, temeljni zakon o tržni inšpekciji) 
postavljajo inšpekcijo na posameznem področju v primarno pristojnost občin- 
skih upravnih organov in bi bil zaradi tega republiški sistemski zakon o organi- 
zaciji inšpekcijskih služb kakor je predlagan v predlogu za izdajo zakona, lahko 
v nasprotju z zvezno zakonodajo. 

Predlog za izdajo zakona predvideva, da bi bile inšpekcije praviloma orga- 
nizirane centralizirano v republiki in le nekatere v občini. V zvezi s tem je 
bilo izraženo mnenje, da taka ureditev ne bi bila v skladu z našim komunalnim 
sistemom oziroma z ustavno koncepcijo komune, po kateri so neposredni nosilci 
izvrševanja zakonov praviloma občinski organi, in da tudi inšpekcijske funkcije 
občini ne bi bilo mogoče odvzeti. Po tem mnenju naj bi bila inšpekcijska služba 
praviloma organizirana v občini, v republiki pa le na tistih področjih, kjer bi 
bilo neposredno izvrševanje inšpekcijske službe po lastnih organih splošnega 
pomena za republiko — vpliv republike na delo občinskih inšpekcij pa naj bi 
se zagotovil z institutom dajanja soglasja k imenovanju občinskega inšpektorja 
in tudi z močno funkcionalno vertikalno povezavo. Po drugem mnenju pa 
prenos izvrševanja inšpekcijske funkcije na republiške upravne organe ne bi 
pomenil dejanskega posega v komunalni sistem oziroma v ustavne funkcije 
občine, ker izvrševanje inšpekcijske funkcije za položaj in pravice občine ter 
za vodenje njene samostojne politike nikakor ni bistveno oziroma sploh po- 
trebno, na kar kaže tudi dejstvo, da občinski organi te inšpekcijske funkcije 
često sploh ne izvršujejo ah pa jo izvršujejo slabo, bodisi ker za to niso spo- 
sobni, bodisi zato, ker včasih to tudi ni v njihovem interesu oziroma v interesu 
občine ter delovnih organizacij na njenem območju. Po tem mnenju vprašanja 
organizacije inšpekcijskih služb sploh ne bi kazalo povezovati z vprašanjem 
komunalnega sistema oziroma z vprašanjem ustavne koncepcije komune, ampak 
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bi kazalo pri tem ravnati se samo po kriterijih racionalne in smotrne ureditve. 
Končno je bilo v komisiji sprejeto stališče, da je po določbi 133. člena ustave 
BR Slovenije ureditev, kakršna je predvidena v predlogu za izdajo zakona, 
možna, le da bi morala biti ta ureditev bolj gibčna, tako da bi omogočala za 
vsako posamezno vrsto inšpekcije tako organizacijo te službe, ki bi najbolj 
ustrezala naravi te službe na posameznem področju. 

Glede načela, po katerem naj bi inšpektor dobil pravico nastopati kot 
stranka v upravnem postopku (3. stran, prvi odstavek), je bilo izraženo mnenje, 
da bi bila taka posebna ureditev po zakonu o splošnem upravnem postopku 
sicer možna, vendar le za posamezno upravno področje, torej z materialnim 
zakonom, ki ureja to posamezno upravno področje, in ne z organizacijskim 
zakonom. Poleg tega to niti ne bi bilo potrebno, ker ima v upravnem postopku 
inšpektor kot priča v bistvu močnejši položaj kakor pa, če bi bil stranka; pač 
pa bi bilo treba inšpektorju z zakonom dati pravico do pritožbe. V kazenskem 
in v civilnem postopku pa ne bi bilo pravilno dajati inšpektorju pravice inter- 
venienta, ker bi se na ta način v teh postopkih pojavila brez potrebe dva 
varuha družbenega interesa, namreč poleg javnega tožilca oziroma javnega pra- 
vobranilca še inšpektor, kar bi pomenilo pravzaprav neko neutemljeno neza- 
upanje do javnega tožilca oziroma javnega pravobranilca. 

Ustanovitev posebnega koordinacijskega organa v sestavi izvršnega sveta 
(3. stran, drugi odstavek) po mnenju komisije ne bi bila pravilna, ker bi s tem 
prišlo do povezovanja politično-izvršilne in upravne funkcije v izvršnem svetu, 
ki pa je samo politično-izvršilni organ, medtem ko upravne funkcije izvršujejo 
samostojni organi republiške uprave. 

V zvezi z načelom predloga za izdajo zakona, po katerem bi lahko repu- 
bliške inšpekcije delovale na terenu prek izpostav v občinah (3. stran, tretji 
odstavek), bi bilo treba precizirati odnos med tako izpostavo in občinskim 
upravnim, organom, ki ni dovolj jasen. Prav tako ni povsem jasno>, kaj je v 
predlogu za izdajo zakona mišljeno z izrazom »normativni in minimalni stan- 
dardi, ki jih mora izpolnjevati pri svojem delovanju vsaka inšpekcijska služba* 
(4. stran, tretji odstavek). 

Temeljnih načel o samoupravnih pravicah delavcev, zaposlenih v inšpekcij- 
skih organih (4. stran, četrti odstavek), v tem zakonu ni treba določati, ker so 
ta načela določena že v zakonu o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih 
organih v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 20/65). 

Glede na vse te pomisleke in pripombe je bilo na seji izraženo mnenje, da 
je predlog za izdajo zakona preuranjen, ker očitno nekatera načela, na katerih 
naj bi bodoči zakon temeljil, še niso dovolj razčiščena. V zvezi s tem je bil 
dan predlog, naj iz teh razlogov predlog za izdajo zakona ne bi šel v razpravo 
na pristojnih zborih, dokler ta vprašanja ne bi bila razčiščena, zlasti tudi vpra- 
šanje napovedanih sprememb zvezne zakonodaje na tem področju. Dan je bil 
tudi predlog, naj bi se v tem času namesto predloga za izdajo sistemskega 
zakona o organizaciji inšpekcijskih služb pripravilo na istih temeljih predloga 
za izdajo zakonov o tržni inšpekciji in o tehničnih inšpekcijah na področju 
industrije in gradbeništva, katerih obravnava je bila pred časom odložena in 
pri katerih za tako ureditev ni ovire v obstoječi zvezni zakonodaji. 

Kljub temu se je komisija odločila, da predlog za izdajo zakona v načelu 
sprejme, ker se lahko odprta načelna vprašanja dokončno razčistijo na sejah 
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zborov, druga sporna vprašanja pa tudi še v nadaljnjem zakonodajnem, po- 
stopku, hkrati pa predlaga, da se istočasno^ z zakonom o organizaciji inšpek- 
cijskih služb v SR Sloveniji pripravljata tudi zakon o tržni inšpekciji in zakon 
o tehničnih inšpekcijah na področju industrije in gradbeništva. 

5t.: 021-81/68 
Ljubljana, 2. 2. 1969 

POROČILO 

k osnutku splošnega zakona o zdravstvenem zavarovanju in zagotavljanju 
obveznih oblik zdravstvenega varstva prebivalstva 

Odbor republiškega zbora za zdravstvo in socialno 
politiko je z odborom socialno-zdravstvenega zbora za 
zdravstvo in zdravstveno zavarovanje ter z delovno 
podskupino za proučitev sistema zdravstvenega varstva 
in zavarovanja dne 12. 2. 1969 obravnaval na skupini seji osnutek sploš- 
nega zakona o zdravstvenem zavarovanju in zagotavljanju obveznih oblik, zdrav- 
stvenega varstva prebivalstva, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila v 
mnenje zvezne skupščine. 

V načelni razpravi je bilo ugotovljeno, da predloženi osnutek v glavnem 
upošteva stališča, ki jih je Skupščina SR Slovenije sprejela meseca julija 1968 
in jih posredovala zvezni skupščini. Bistvena pomanjkljivost osnutka zakona 
je v tem, da ni dosledno uresničeno načelo, da je treba zdravstveno zavarovanje 
in obvezne oblike zdravstvenega varstva prebivalstva urediti s splošnim zako- 
nom. Zakonski osnutek obravnava namreč tudi vprašanja, ki so po ustavi pred- 
met temeljne zakonodaje oziroma vsebuje pooblastilne določbe, ki ne sodijo v 
splošni zakon. Tak koncept osnutka zakona je torej v tem pogledu protiustaven 
in tudi v nasprotju z resolucijo zvezne skupščine o temeljih zakonodajne poli- 
tike federacije, sprejete avgusta 1968. Zato je bilo v razpravi soglasno poudar- 
jeno, da morajo izpasti iz osnutka zakona vse tiste določbe, ki ne sodijo> v 
splošni zakon. 

Osrednja pozornost je bila dana vprašanju, katere družbeno-politične skup- 
nosti lahko predpisujejo obvezne oblike zdravstvenega varstva. V tem pogledu 
so določbe 4. in 37. člena nejasne. Po 4. členu osnutka zakona bi imele pra- 
vico predpisovati obvezne oblike zdravstvenega varstva poleg federacije, repu- 
blik in avtonomnih pokrajin tudi občine. Vprašljivo je, ali je taka rešitev 
ustrezna. Upoštevati je namreč treba, da je na območju komunalne skupnosti 
več občin in nastane vprašanje izvajanje načela vzajemnosti in solidarnosti 
(2. člen) v primeru, da bi le ena občina na območju skupnosti predpisala obvezne 
oblike zdravstvenega varstva. Izražena so bila stališča, naj bi občinske skupščine 
ne imele pravice predpisovati obveznih oblik zdravstvenega varstva. Prav pa 
je, da imajo poleg republik in avtonomnih pokrajin tudi občinske skupščine 
možnost, da s svojimi odloki predpišejo širše pravice iz zdravstvenega varstva, 
seveda pa morajo v celoti zagotoviti sredstva za ta širši obseg (38. člen). 

Poudarjeno je bilo, da je treba z zakonom jasneje določiti, da so zavarovanci 
dolžni zavarovati se za obvezne oblike zdravstvenega varstva po načelu vza- 
jemnosti in solidarnosti. Sprejemljiva je rešitev, da republike in avtonomne 
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pokrajine prispevajo sredstva za kritje stroškov zdravstvenega varstva, ki so 
ga skupnosti zdravstvenega zavarovanja dolžne zagotoviti po zakonu, če ti 
stroški na območju posamezne skupnosti obremenjujejo zavarovance in narodni 
dohodek s stopnjo prispevka, ki presega določeno mejo. To načelo je treba v 
zakonu (37. člen) jasneje precizirati. 

Glede financiranja zdravstvenega zavarovanja kmetov je bilo poudarjeno', 
da je praksa demantirala načelo popolnega samofinanciranja kmečkega zava- 
rovanja, zaradi česar je sedaj veljavni zakon o zdravstvenem zavarovanju kme- 
tov opustil to načelo. Zato je treba predvideti tudi druge vire dohodkov, ki 
jih določijo družbeno-politične skupnosti. Upoštevajoč, da že danes republika 
sofinancira zdravstveno zavarovanje za nekatere kategorije oseb, ki opravljajo 
samostojno poklicnv dejavnost, je treba z zakonom predvideti tudi druge vire 
dohodkov za financiranje njihovega zavarovanja. Ni utemeljeno, da to predvi- 
devamo le za delavsko zavarovanje, ne pa tudi za kmečko zavarovanje in za 
zavarovanje samostojnih poklicev. 

Ponovno je bilo soglasno poudarjeno, da ni sprejemljiva rešitev o obveznem 
pozavarovanju na ravni federacije. Elementarne nesreče niso rizik zdravstve- 
nega zavarovanja, temveč rizik celotne družbene skupnosti. Tudi ni umestno 
predpisati obveznega pozavarovanja v okviru republike. Odločitev o pozavaro- 
vanju je treba prepustiti samoupravnemu dogovarjanju skupnosti zdravstve- 
nega zavarovanja. 

Ugotovljeno je bilo, da ni bil upoštevan predlog naše republike v pogledu 
prispevka zavarovancev k stroškom zdravstvenega varstva. Predlagana rešitev 
je zelo toga, saj omogoča le eno obliko participacije. Na podlagi izkušenj v 
svetu se zavzemamo za to, da skupnost zdravstvenega zavarovanja določi ude- 
ležbo sklada pri kritju stroškov zdravstvenega varstva, razliko stroškov pa nosi 
zavarovanec. Zato naj zvezni zakon omogoči različne oblike participacije. 

Upoštevajoč, da so pred republikami velike in odgovorne naloge v zvezi z 
uveljavitvijo izpopolnjenega sistema zdravstvenega varstva in zavarovanja, je 
bilo poudarjeno, da je treba republikam dati možnost, da najkasneje do 
31. 12. 1970 sprejmejo ustrezne predpise. Zato naj bi najkasneje s tem dnem 
prenehali veljati v 54. členu navedeni predpisi. 

V podrobni obravnavi posameznih členov osnutka je bilo ugotovljeno, da 
pri pripravi predloženega osnutka zakona v večini niso bile upoštevane pri- 
pombe, ki jih je dala uvodoma omenjena delovna skupina na širšem, posvetu 
dne 14. 1. 1968. 

Iz podrobne obravnave posameznih členov osnutka zakona izhajajo nasled- 
nje ugotovitve, mnenja in predlogi: 

K 1. členu: Vztrajamo pri predlogu delovne skupine, da bi morah 
omogočiti, da se z zakonom uvede zdravstveno zavarovanje tudi za druge kate- 
gorije oseb, ki niso navedene v prvem in drugem odstavku tega člena. 

K 4. členu : V skladu s stališči, izraženimi v načelni razpravi, je treba 
člen jasneje precizirati. 

K 8. členu: Posebej je treba poudariti, da skupnosti zdravstvenega 
zavarovanja sodelujejo z vsemi delovnimi organizacijami ter asociacijami 
delovnih organizacij na področju zdravstva. 

K 9. členu: V 2. odstavku naj se le določi, da so z obveznim zdrav- 
stvenim zavarovanjem zajeti zavarovančevi ožji družinski člani. Stvar republik 
in skupnosti zavarovanja je, da določijo pogoje, ob katerih so zavarovani tudi 
širši družinski člani. 
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K 11. členu: 2. odstavek ne sodi v splošni zakon, zato naj se črta. 
K 14. členu: V uvodnem delu 1. odstavka je treba jasno povedati, da 

si morajo zavarovane osebe zagotoviti navedene oblike zdravstvenega varstva, 
ne pa da so jim zagotovljene. 

V prvem odstavku v točki f) ne kaže navajati posameznih oblik zdravstve- 
nega varstva šolskih otrok, šolske mladine in rednih študentov. 

Drugi odstavek ne sodi v splošni zakon, zato naj se črta. 
K 17. čl en u : V skladu s stališči, izraženimi v načelni razpravi, naj zakon 

omogoči uvedbo različnih oblik participacije. 
K 24. do 30. členu : Določbe teh členov niso v skladu z značajem 

splošnega zakona. V splošni zakon ne sodijo tako podrobne določbe o organi- 
zaciji skupnosti zdravstvenega zavarovanja. Pretirani normativizem, ki se kaže 
v teh določbah, je- v nasprotju z načeli resolucije zvezne skupščine o temeljih 
zakonodajne politike federacije. 

V tem poglavju naj bodo zajete le načelne določbe, ki zagotavljajo enot- 
nost družbenoekonomskega sistema, vsa ostala vprašanja bodo urejale repu- 
blike same. 

K 31. in 32. členu : Določbe je treba bistveno korigirati v skladu s 
stališči, izraženimi v načelni razpravi. 

K 35. in 36. členu: Člena naj se dopolnita v skladu s predlogom, danim 
v načeln razpravi. 

V drugi vrsti 35.- člena naj se črtata besedi »od osnove« ker skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja kmetov predpisujejo prispevke tudi na drugačni 
podlagi. 

K 37. in 38. členu : Člena naj se jasneje precizirata v skladu s stališči, 
izraženimi v načelni razpravi. 

K 39. čenu: V drugem odstavku ni umestno poudarjati, da so pro-' 
porcialne stopnje enotne. 

V zadnjem odstavku naj se uporabi enotna terminologija glede prispevkov. 
Zato naj se ne uporablja termin »tarifa«. 

K 41. členu : Določanje višine obvezne rezerve ne sodi v splošni zakon, 
zato naj se črta zadnji odstavek tega člena. 

K 42. členu : Izraženi so bili pomisleki, ali je prav, da tudi pogodba med 
zdravstvenim zavodom in skupnostjo zdravstvenega zavarovanja vpliva na 
način, kako zavarovane osebe uveljavljajo zdravstveno varstvo. Po mnenju 
odborov pogodba med plačniki in izvajalci zdravstvenega varstva ne sme vpli- 
vati na pravice zavarovancev. 

Tretji odstavek naj se črta, ker bi predlagano besedilo onemogočalo- neka- 
terim republikam prehod na mehanografsko obdelavo podatkov. 

K 44. členu : Zadnji odstavek naj se kot nepotreben črta. 
K 46. členu: Tretji in četrti odstavek naj se kot nepotrebna črtata. 
K 47. členu: Prvi in drugi odstavek naj se kot nepotrebna črtata, saj 

so načela o sodelovanju že zajeta v 8. členu. 
K 48. členu: Zakon podrobno ureja organizacijo strokovne službe skup- 

nosti zdravstvenega zavarovanja, kar pa ne sodi v pristojnost federacije. Zato 
naj se ta člen v celoti črta. Stvar republike in skupnosti zdravstvenega zava- 
rovanja je, kako bodo organizirale te strokovne službe. 
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K 49. in 54. členu: V skladu s pripombo, izraženo v načelni razpravi, 
je treba z zakonom določiti, da se bo zdravstveno zavarovanje v skladu s tem 
zakonom začelo izvajati od 1. januarja 1970. Dokler republike in avtonomne 
pokrajine ne izdajo svojega zakona o zdravstvenem zavarovanju, se uporabljajo 
dosedanji predpisi, vendar najdalj do 31. decembra 1970. 

Drugi odstavek 49. člena naj se črta. 
K 50., 51. in 53. členu: V splošni zakon ne sodijo pooblastila republikam. 

Tudi v teh členih zakon odstopa od načel zvezne resolucije o temeljih zako- 
nodajne politike federacije. 

Št.: 010-15/69 
Ljubljana, 17. 2. 1969 

PREDLOG ODLOKA 

o ustanovitvi skupne komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije 
za spremembe in dopolnitve poslovnika Skupščine SR Slovenije 

Na podlagi ustavnega amandmaja VIII k ustavi SR Slovenije je Skup- 
ščina SR Slovenije na seji republiškega, gospodarskega, prosvetno-kultumega, 
socialno-zdravstvenega in organizacijsko-političnega zbora sprejela 

ODLOK 

o ustanovitvi skupne komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije 
za spremembe in dopolnitve poslovnika Skupščine SR Slovenije 

I. 

Ustanovi se skupna komisija vseh zborov Skupščine SR Slovenije z nalogo, 
da pripravi predlog za spremembe in dopolnitve poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

II. 

Komisijo sestavljajo predsednik, podpredsednik, 15 članov in sekretar. 
Predsednik in podpredsednik komisije se volita iz vrst republiških poslan- 

cev, člani komisije se izvolijo oziroma imenujejo izmed republiških poslancev 
in javnih, znanstvenih ter strokovnih delavcev, sekretar komisije pa se imenuje 
iz vrst strokovnih delavcev. 

III. 

Strokovne in administrativno-tehnične posle za potrebe komisije zagotovi 
tajnik Skupščine SR Slovenije s strokovnimi službami Skupščine SR Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV 

Po 166. členu ustave SR Slovenije so začeli veljati ustavni amandmaji, ki 
jih je republiški zbor sprejel na seji dne 30. januarja 1969. 

Ustavna amandmaja VI in VII spreminjata sestavo Skupščine SR Slove- 
nije in na novo urejata pristojnosti zborov. Uveden je enotni zbor delovnih 
skupnosti, ki ga sestavljajo vsi zbori delovnih skupnosti republiške skupščine, 
ko razpravljajo o vprašanjih, pomembnih za delovne ljudi in delovne skupnosti 
z vseh področij združenega dela, uvaja se zasedanje delegatov občim v re- 
publiški skupščini, da dajo mnenje o zadevah, ki neposredno zanimajo občinske 
skupščine. 

Vse te ustavne spremembe terjajo spremembe in dopolnitve dosedanjega 
poslovnika Skupščine SR Slovenije, zlasti še zato, da bi lahko nova skupščina, 
ki se bo konstituirala po volitvah v aprilu letos, takoj začela z delom. 

Predsedstvo Skupščine SR Slovenije zato predlaga, da zbori skupščine 
ustanovijo skupno komisijo vseh zborov z nalogo, da izdela spremembe in do- 
polnitve poslovnika Skupščine SR Slovenije v skladu s sprejetimi ustavnimi 
amandmaji. 

PREDLOG ODLOKA 

o izvolitvi oziroma imenovanju predsednika, podpredsednika, članov 
ter sekretarja skupne komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije 

za spremembe in dopolnitve poslovnika Skupščine SR Slovenije 

Na podlagi ustavnega amandmaja VIII k ustavi SR Slovenije je Skupščina 
SR Slovenije na seji republiškega, gospodarskega, prosvetno-kulturnega, so- 
cialno-zdravstvenega in organizacij sko-političnega zbora sprejela 

ODLOK 

o izvolitvi oziroma imenovanju predsednika, podpredsednika, članov 
ter sekretarja skupne komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije 

za spremembe in dopolnitve poslovnika Skupščine SR Slovenije 

V skupno komisijo vseh zborov Skupščine SR Slovenije za spremembe in 
dopolnitve poslovnika Skupščine SR Slovenije se izvolijo oziroma imenujejo: 

za predsednika: dr. Jože Brile j, podpredsednika Skupščine SR Slo- 
venije, 

za podpredsednika: Ivan Ros, predsednik odbora za notranjepolitična 
vprašanja in narodno obrambo republiškega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije, 

za člane: Ferdo Bem, poslanec prosvetno-kulturnega zbora 
Skupščine SR Slovenije, 
Janko Č e s n i k , predsednik zakonodaj no-pravne ko- 
misije Skupščine SR Slovenije, 
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Teodor D o v e č a r , samostojni svetovalec v republi- 
škem sekretariatu za pravosodje in občo upravo, 
dr .Rupko Godec, profesor pravne fakultete univerze 
v Ljubljani, 
Marjan Jenko, predsednik komisije za vloge in pri- 
tožbe Skupščine SR Slovenije, 
Leopold K e j ž a r, poslanec prosvetno-kulturnega zbora 
Skupščine SR Slovenije, 
Jože Oblak, poslanec socialno-zdravstvenega zbora 
Skupščine SR Slovenije, 
Jože Pacek, podpredsednik zakonodajno-pravne ko- 
misije Skupščine SR Slovenije, 
Stane Pungerčar, predsednik odbora za gospodar- 
sko programiranje in finance gospodarskega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije, 
Ivan R a u , poslanec organizacijsko-političnega zbora 
Skupščine SR Slovenije, 
Vida Rudolf, predsednik odbora za splošna vpraša- 
nja družbeno-političnega sistema organizacijsko-politič- 
nega zbora Skupščine SR Slovenije, 
Štefan S r e š , poslanec socialno-zdravstvenega zbora 
Skupščine SR Slovenije, 
Jožko Štrukelj , član izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, 
Janez Vidmar, poslanec gospodarskega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije, 
Peter Zor ko, tajnik Skupščine SR Slovenije, 

za sekretarja: dr. Rastko Močnik, samostojni pravni svetovalec 
Skupščine SR Slovenije, 

OBRAZLOŽITEV 

Sprejetje amandmajev k ustavi Socialistične republike Slovenije narekuje 
potrebo po nekaterih spremembah in dopolnitvah poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Na podlagi predloga odloka o ustanovitvi skupne komisije vseh zborov 
Skupščine SR Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika Skupščine SR 
Slovenije je komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije v pred- 
pripravah predloga odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika, članov in 
sekretarja skupne komisije sodelovala s predsedniki zborov Skupščine SR Slo- 
venije in kandidatom za predsednika skupne komisije vseh zborov Skupščine 
SR Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Pri izbiri kandidatov je komisija za volitve in imenovanja* upoštevala 
kontinuiteto in področje dela. 
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Komisija za volitve in imenovanja je na seji dne 13. februarja 1969 raz- 
pravljala o kandidatih za sestav skupne komisije vseh zborov Skupščine SR 
Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika Skupščine SR Slovenije in 
na podlagi razprave predlaga republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije v 
izvolitev v predlogu odloka navedene kandidate. 

VOLITVE, RAZREŠITVE IN IMENOVANJA 

ki jih je opravil republiški zbor Skupščine SR Slovenije na svoji seji 
dne 18. februarja 1969 

Imenujejo1 se: 

V upravni odbor republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij 
(za dobo štirih let): 

za predsednika: 

inž. Ivo Pariš, vodja službe za kooperacijo pri gospodarski zbornici SR 
Slovenije; 

za člane: 

Drago Flis, član izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije; 
Dušan Horjak, glavni direktor biroja poslovnega združenja tekstilne 

industrije Ljubljana; 
Drago M a r o 11, komercialni direktor papirnice Vevče, združene papir- 

nice Ljubljana; 
inž. Pavel O lip, direktor »Jelovice«, lesna industrija Škof j a Loka. 
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