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22. seja
(19. novembra 1975)
Predsedoval: Štefan Nemec,
predsednik Zbora združenega dela
Začetek seje ob: 9.10.
Predsednik Štefan Nemec: Pričenjam 22. sejo Zbora združenega dela,
ki sem jo sklical na podlagi 365. člena ustave SR Slovenije in prvega odstavka
97. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Predlagam zboru, da z: idnevnega reda za današnjo sejo izločimo razpravo
in sklepanje o osnutku odloka o spremembah odloka o določitvi skupnega obsega proračunskih izdatkov federacije za leto 1975.
Odbor za finance je o tem osnutku odloka že razpravljal, vendar so nekatera
nerešena vprašanja v ponovni obravnavi.
Glede na to predlagam zboru, da sprejme za današnjo sejo naslednji
dnevni red:
1. izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter
poročilo te komisije;
2. odobritev zapisnika 21. seje Zbora združenega dela;
3. predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah
republiških davkov in taks z osnutkom zakona;
4. predlog zakona o spremembah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1975;
5. predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o stalnih sredstvih SR Slovenije za financiranje dejavnosti Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, z osnutkom;
6. predlog zakona o obračunavanju in prenosu dela dohodka, doseženega
v prometu z živino in mesom;
7. predlog za izdajo zakona o investicijski dokumentaciji, z osnutkom
zakona;
8. predlog za izdajo zakona o določitvi pristojnosti upravnih organov za
odločanje in opravljanje drugih nalog na področju tuje informacijske dejavnosti,
z osnutkom zakona;
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9. predlog za izdajo zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih
oseb, z osnutkom zakona;
10. predlog za izdajo zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju z lovišči, z osnutkom zakona;
11. predlog za izdajo zakona o pomorski pilotaži, z osnutkom zakona;
12. predlog odloka o financiranju razširitve internatskih in šolskih prostorov šole za miličnike kadete v Šolskem centru za strokovno izobraževanje
delavcev v organih za notranje zadeve Ljubljana-Taoen;
13. statut Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije, s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije;
14. predlog odloka o potrditvi dogovora o olajšavah in ugodnostih, ki se
dajejo kupcem obveznic federacije, izdanih po zakonu o izdaji obveznic federacije v letu 1975;
15. predlog za izdajo zakona o davčnih olajšavah in drugih ugodnostih za
kupce obveznic federacije v letu 1975, z osnutkom zakona;
16. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Socialistično federativno
republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o izogibanju dvojnemu obdavčevanju na področju davkov na dohodek in premoženje;
17. predlog zakona o ratifikaciji konvencije o mednarodnih pravilih o izogibanju trčenju na morju, 1972;
18. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o oddajanju graditve investicijskega objekta tujemu izvajalcu;
19. osnutek zakona o dopolnitvah zakona o premijah za pšenico;
20. osnutek zakona o premijah za pšenioo;
21. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično
federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj
(YU 1129);
22. volitve in imenovanja;
23. vprašanja delegatov.
Dajem v obravnavo predlog dnevnega reda. Ali se z dnevnim redom strinjate? Ima kdo kakšne pripombe? (Ni pripomb.) Ker nihče nima pripomb, dajem
predlagani dnevni red na glasovanje. Kdor je za predlagani dnevni red, naj
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet.
Prehajam ,na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev Komisije
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije.
Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja
za današnjo sejo zbora izvolimo naslednje delegate: za predsednika Ido Tepej,
za člana Branka Semeta in Anico Kristan. Ali so predlagani tovariši navzoči?
Prosim, če dvignejo roko! (Predlagani delegati dvignejo roko.)
Zeli kdo o tem predlogu razpravljati? Ne želi nihče? Dajem predlog na glasovanje. Kdor je za predlagane delegate, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna
vprašanja izvoljeni za predsednika Ida Tepej, za člana Branko Seme in Anica
Kristan. Komisija naj pregleda pooblastila delegatov in poročilo, ki ga je pripravila strokovna služba, ter naj o tem seznani zbor.
'
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Ker imajo delegati v smislu 212. člena ustave SR Slovenije in v smislu
12. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije pravico govoriti v jeziku svojega
naroda, vprašujem delegate, ali želi kdo razpravljati v italijanskem ali madžarskem jeziku? (Nihče se ne javi.) Ugotavljam, da nihče ne bo govoril v italijanskem ali madžarskem jeziku. O tem bomo obvestili prevajalce, da ne bi brez
potrebe čakali.
K posameznim točkam dnevnega reda so bili za današnjo sejo zbora povabljeni predstavniki Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Zveze stanovanjskih skupnosti
Slovenije, Zadružne zveze Slovenije in Lovske zveze Slovenije.
Na sejo zbora so bili povabljeni tudi člani delegacije Zveznega zbora Skupščine SFRJ iz SR Slovenije in člani delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru
republik in pokrajin Skupščine SFRJ. Vse predstavnike pozdravljam in vabim
k razpravi.
Ker komisija še ni končala z delom, predlagam, da preidemo na obravnavo
2. točke dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 21. seje Zbora
združenega dela.
Ta zapisnik ste prejeli. Vprašujem delegate, ali ima kdo kakšne predloge,
dopolnitve ali vprašanja v zvezi z zapisnikom 21. seje! Ugotavljam, da nihče
nima pripomb, dopolnitev in vprašanj. Dajem zapisnik na glasovanje. Kdor je
za odobritev zapisnika, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zapisnik odobren.
Seznanjeni ste s tem, da bo naslednja seja Zbora združenega dela in drugih
zborov 3. decembra 1975. Na tej seji se bodo obravnavali med drugimi točkami
tudi osnutka republiške in zvezne resolucije in predlog izhodišč za sestavo republiškega proračuna za leto 1976. Kolikor sem obveščen, naj bi se pred tem
sestale tudi občinske skupščine kot konference delegacij, ki bi obravnavale tudi
te dokumente. To bi bila priprava delegatov za nastop na zborih republiške
skupščine.
Predlagam, da se člani skupin delegatov udeležijo sej občinskih skupščin in
seveda tudi sej konferenc delegatov v temeljnih organizacijah, ki bodo zasedali
pred Skupščino.
Izgleda, da je Komisija končala svoje delo. Prosim, da predsednica da poročilo !
Ida T epe j : Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna
vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 22. sejo dne 19. novembra 1975.
Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo
delegatska pooblastila 146 delegatov, in sicer: z gospodarskega področja 87,
s prosvetno-kulturnega 18, s socialno-zdravstvenega 13, iz kmetijske dejavnosti
17, iz obrtne in podobnih dejavnosti 5, iz delovnih skupnosti državnih organov,
družbenopohtičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 5, iz
delegacij aktivnih vojaških oseb in drugih oseb v službi oboroženih sil SFRJ
1 delegat.
Na današnji seji niso prisotni delegati z naslednjih področij oziroma okolišev: z gospodarskega področja za 13. okoliš 1 delegat, za 20. okoliš 1 delegat,
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za, 32. okoliš 1 delegat; iz kmetijske dejavnosti za 6. okoliš 1 delegat. Skupaj
torej niso prisotni 4 delegati. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Zeli kdo razpravljati o poročilu komisije? Izgleda, da nihče ne želi razpravljati.
Dajem poročilo na glasovanje. Kdor je za poročilo, naj prosim dvigne roko!
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov
za 22- sejo Zbora združenega dela.
Ugotavljam, da zbor lahko pravno veljavno odloča, ker je na seji navzoča
večina delegatov.
Prehajamo na obravnavo 3. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks, z osnutkom zakona, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovarišico Milico Ozbič,
članico Izvršnega sveta in republiško sekretarko za finance.
Obveščam delegate, da je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije z dopisom
z dne 29. 9. 1975 umaknil predlog za obravnavo navedenega zakonskega predloga
po 295. členu poslovnika Skupščine SR Slovenije, to je po hitrem postopku.
Izvršni svet predlaga Skupščini SR Slovenije, da se v smislu drugega odstavka
250. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije združita le prva in druga faza,
tako da se hkrati obravnava in sprejema predlog za izdajo zakona in zakonski
osnutek. Ali želi predstavnik ta predlog še ustno obrazložiti? (Ne želi.) Hvala.
Ima kdo pripombe ali želi razpravljati glede postopka, da se združita prva
in druga faza? Ugotavljam, da ni pripomb.
Ugotavljam, da bo zbor obravnaval zakon hkrati v obeh fazah, to je predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek.
Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. Poročili ste prejeli.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima delegat Miroslav Kukec z
gospodarskega področja, 29. okoliš, Ljubljana-Bežigrad!
Miroslav Kukec: Skupina delegatov 29. okoliša z gospodarskega področja in skupina delegatov za Zbor občin Skupščine občine Ljubljana-Bežigrad
sta na svoji seji obravnavali predlog za izdajo zakona o spremembah zakona
o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks, z osnutkom zakona, in ugotovili naslednje:
Osnutek zaikona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških
davkov in taks je tak, če upoštevamo širok krog samoupravnega sporazumevanja v zvezi z osebnimi dohodki občanov po posameznih panogah dejavnosti,
da bi ga morali zavrniti. Zanj ni prostora v sistemskih rešitvah, ki jih uvajamo.
Zavedamo se, da samoupravni sporazumi niso usklađeni med posameznimi panogami, da ne odražajo realnih družbenih razmerij v skladu z vloženim delom
in da je zatorej ta zakon nekakšna regulativa v prehodnem obdobju. Pri tem
upoštevamo, da ustvarja veliko občanov svoj dohodek ,še vedno izven samoupravnih sporazumov in da zategadelj rabimo ta zakon. Zato menimo, naj se
v letošnjem letu le-ta sprejme pod pogojem, da se za leto 1976 izvedejo ustrezne
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sistemske rešitve tako, da se ne bo na eni strani priznaval določeni osebni dohodek -kot družbeno sprejemljiv, po drugi.strani pa bi se uvrščal med dohodek,
ki ga moramo obdavčiti. Razumljivo je, da naj tak zakon velja za vsa tista
področja osebnih dohodkov, ker le-ti ne izvirajo iz samoupravnih sporazumov.
Vprašljivo je, če prispevajo takšni zakoni, ki se sprejemajo po republikah, k
izenačevanju pogojev gospodarjenja in k izenačevanju pogojev obdavčenja dohodka, ki izvira iz vloženega dela. Čeprav ne vemo, kako bodo letos ostale republike omejevale dohodek v podrobnostih, kažejo izkušnje kakor tudi napovedani limiti v ostalih republikah, da bodo pomembne razlike v tem, kaj je
družbeno sprejemljiv dohodek in kateri del dohodka bo obdavčen. Zadnji čas
je, da se to področje, ki je tako občutljivo za storilnost, uredi z družbenim dogovorom, tako da bi imeli v okviru Jugoslavije enotno dohodkovno politiko,
nikakor pa ne izenačeno. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala. Kdo še želi razpravljati? Ali želi
besedo predstavnik Izvršnega sveta glede na to razpravo delegata Kukca? (Ne.)
Prosim. Besedo ima tovariš delegat Janez Kraner, prosvetno področje, 5. okoliš!
Janez Kraner: Prav je, da Skupščina SR Slovenije vsako leto določi
neobdavčljivi del skupnega dohodka in višino olajšav za vzdrževane družinske
člane. Predlagatelj zakona predlaga, da se neobdavčljivi del dohodka in olajšave
povečajo za 25 fl/o v primerjavi z letom 1974, prav tako predlaga spremenjeno
progresivno davčno lestvico. S predlaganimi prispevnimi stopnjami bi se občutno zmanjšala obdavčitev občanov iz naslova davka iz skupnega dohodka,
in sicer za najmanj 25 "/o, največ za 144 '%>.
Delegacija je mnenja, da je takšen predlog nesprejemljiv, ker se tako bistveno vpliva na zmanjševanje obdavčevanja dohodkov občanov. Davek iz skupnega dohodka občanov bi, po mnenju delegacije, v bodoče moral biti pomemben
činitelj pri odpravi socialnih razlik. S sprejemom nove davčne lestvice pa ta
cilj prav gotovo ne bo izpolnjen. Kolikor se bomo odločili za primerno zajemanje davka iz skupnega dohodka občanov, bo tudi davek od premoženja začel
izgubljati pomen. To bi po našem, mnenju bilo tudi prav. V letu 1975 je v občini
Ljutomer 581 občanov vložilo napoved za odmero davka iz skupnega dohodka
občanov. Davek je bil odmerjen v 145 primerih. Skupaj je znašal odmerjeni
davek 63 743 'din. Iz tega izhaja, da dosedanja obdavčitev ni bila visoka. Zato
se lahko tudi postavi vprašanje, s čim predlagatelj opravičuje zmanjševanje
davka. Naša delegacija predlaga, da še nadalje ostane v veljavi dosedanja progresivna davčna lestvica, prav tako pa predlaga, da se sprejmejo predlagane
višine olajšav za vzdrževane družinske člane za leto 1975.
Razlogi za takšno stališče so bili že navedeni. Delegacija se strinja s predlogom zakona o spremembah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1975. Delegacija postavlja hkrati vprašanje, kako naj bodo realizirani občinski proračuni do 31. 12. 1975 v tistih občinah, ki prejemajo solidarnostna sredstva. Ugotavljamo, da so sredstva za solidarnostno prelivanje
v občinah do 15. 11. 1975 realizirana komaj do višine 50 % ali še nekoliko manj.
Hvala.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Zeli še kdo razpravljati? Lahko
zaključim razpravo? Besedo ima tovarišica Milica Ozbič, članica Izvršnega sveta
in republiška sekretarka za finance!
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Milica Ozibič: Tovarišice in tovariši delegati! Potem, ko smo slišali
oba govornika, je tudi jasno, v kakšni dilemi je bil predlagatelj, ko je predlagal
spremembo zakona, ki ga imate na dnevnem redu. Iz obrazložitev dveh govornikov pi:ed menoj ste videli, da sta zagovarjala nasprotna si stališča.
Med pripravami za sprejem sprememb zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks so bile vse razprave podohne današnji. Kolikor ljudi,
toliko mnenj! Res je, da je veliko umestnih pripomb in tehtnih razlogov, ki
govorijo za to, da se mora dobro razmisliti, preden se bomo za prihodnje leto
zopet odločali za podoben način obdavčenja skupnega dohodka občanov. Res
je tudi, da je veliko razlogov, ki govorijo za to, da bi se ponovno odločili za
podoben način obdavčenja skupnega dohodka občanov. Res je tudi, da je veliko
razlogov, ki govorijo za to, da bi se ponovno odločili za dosedanji način obdavčevanja skupnega dohodka občanov. Opozarjam, da moramo zaključiti letošnje
proračunsko leto. Ker smo v letošnjem letu dopustili, da so občinske davčne
uprave razpisovale akontacije za omenjeni davek in da so tričetrtletne akontacije tudi že zbrale, moramo to vprašanje urediti. Zaradi tega predlagamo
spremembo zakona, da bi tako s tem končali polemiko glede davkov v letošnjem letu. Rešitve, ki so predlagane v osnutku zakona, bi približno ustrezale,
da bi se zbralo v letošnjem letu toliko sredstev, kolikor so občinske davčne
uprave že razpisale akontacij za davek iz skupnega dohodka občanov.
Moram pri tem opozoriti, da bodo davčne uprave nekaterim davčnim zavezancem morale vračati delež vplačanega davka, nekateri zavezanci pa bodo
davek še doplačevali.
Prosim, da danes sprejmete, kar je predlagano, ker bo republiški proračun
sicer v dokaj nerodni situaciji, skupaj z občinskimi davčnimi upravami. Devetmesečne akontacije za ta davek so že pobrane in v okviru omenjenih proračunov tudi že porabljene. Vsako večje vračanje omenjenih akontacij, ki bi bilo
posledica eventualnega nesoglasja s tem osnutkom zakona, bi pomenilo predvsem za občine precej nerodno situacijo, da ne rečem za nekatere celo nemogoče
razrešitve.
Torej še enkrat prosim, da se danes kljub pomislekom le odločite za predlagano spremembo zakona. Razpravo o tem, kakšen naj bi bil davek iz skupnega dohodka v prihodnjem letu, bomo imeli v začetku leta 1976 ali pa še pred
koncem leta 1975, ko bodo tekle razprave o občinskih proračunih, kajti ta davek je tudi eden od virov dohodka občinskih proračunov.
Odgovorila bom še delegatu Kranerju, glede občinskih solidarnostnih sredstev. Res je, da prelivanje sredstev iz naslova solidarnosti med občinami poteka
izredno počasi in da smo iz republiškega proračuna angažirah večji del za to
namenjene vsote. S tem smo posredovali v najhujših primerih v občinah, kjer
je dostikrat bilo celo vprašljivo izplačevanje osebnih dohodkov za organe
uprave. Prizadete občine niso pravočasno prejele iz solidarnosti pričakovanih
zneskov. Res je tudi, da družbeni dogovor med občinami omogoča proračun
in likvidacijo obveznosti do 25. januarja 1975. Računamo, da bo do takrat
poračun teh sredstev v resnici v celoti opravljen. Znano je, da dinamika priliva
dohodkov občinskih proračunov med letom ni enakomerna. Navadno se popravijo proti koncu leta, tako da večina občin, ki izločajo sredstva za solidarnostno prelivanje, lahko izvedejo to prelivanje običajno šele proti koncu leta
v večjih zneskih. Kljub vsem intervencijam in aktivnostim na tem področju
v večini primerov ni bilo mogoče drugače ukrepati.
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V novembru 1975 se je situacija popravila in upamo, da bo v decembru,
glede na vire dohodkov občinskih proračunov, večji del (teh sredstev poravnanih.
To je za tiste občine, ki so v težavah, sicer slaba tolažba za to, kar se je
doslej dogajalo. Menimo, da se bo do konca letošnjega leta glede tega situacija
izboljšala. Hvala.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.)
Zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi
in stopnjah republiških davkov in taks, z osnutkom zakona, se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni sveit upošteva predloge, dane v
poročilih skupščinskih teles in v ostalih gradivih ter tudi današnjo razpravo.
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (133 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja! (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet.
Prehajam na obravnavo 4. točke dnevnega reda, to je na predlog zakona o- spremembah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije
(republiškem proračunu) za leto 1975, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Marjana Oblaka,
republiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za pravosodje, organizacijo uprave in proračun.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR Slovenije, da
predlog zakona o spremembah zakona obravnava v smislu drugega odstavka
295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije po hitrem postopku. Razlogi,
zaradi katerih naj se zakon obravnava po hitrem postopku, so navedem v dopisu z dne 29. 10. 1975, ki ga je poslal Izvršni svet. Zeli kdo o tem razpravljati?
Ali želi predstavnik še ustno obrazložitev predloga zakona? Besedo ima tovariš
Marjan Oblak, republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za pravosodje, organizacijo uprave in proračun!
Marjan Oblak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Proračun Socialistične republike Slovenije (republiški proračun) za leto 1975,
ki ga je sprejela Skupščina SR Slovenije na seji Zbora združenega dela in na
seji Zbora občin dne 29. decembra 1974, je temeljil na določilih zakona o financiranju splošnih družbenih potreb družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji.
V skladu s sprejetimi izhodišči za sestavo republiškega proračuna in z resolucijo o družbenoekonomskem razvoju SR Slovenije za leto 1975 je znašala
skupna vsota republiškega proračuna za leto 1975 2 345 500 000 dinarjev, kar
je pomenilo 25,58% povečanje proračuna Socialistične republike Slovenije v
primerjavi z letom 1974.
Republiški proračun zagotavlja sredstva in izvršuje obveznosti Socialistične
republike Slovenije tudi za občine, in to zlasti na področju gospodarskih intervencij in vlaganj v pospeševanje manj razvitih območij, službe notranjih
zadev, pravosodja vseh stopenj, varstva borcev in invalidov in zagotavlja intervencijska sredstva za solidarnostno prelivanje med občinami. Proračun republike vplačuje torej številne obveznosti vseh družbenopolitičnih skupnosti,
ki zaradi narave in vsebine zahtevajo enotno in sistemsko rešitev pri zagotavljanju sredstev.
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S predlogom rebalansa proračuna se zagotavljajo sredstva za izvršitev obveznosti do medrepubliškega dogovora o skupnih osnovah za razširjeno reprodukcijo v kmetijstvu od leta 1973 do leta 1975, kakor tudi obveznosti do pospeševanja razvoja manj razvitih območij v Socialistični republiki Sloveniji,
za realizacijo investicij v manj razvitih območjih iz naslova beneficirane
obrestne mere od kreditov in za sofinanciranje projektov.
S predlogom rebalansa proračuna za leto 1975 se zaključi poslovanje posebnega računa sredstev Socialistične republike Slovenije za izravnavanje v
gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti. Ta račun
je bil nosilec tistega dela obveznosti in sredstev federacije, ki so po zakonu
o prenosu pravic in obveznosti prešle na republike in pokrajini, pa jih v proračun za leto 1975 ni bilo mogoče vključiti, ker še niso bili zaključeni posamezni
prenosi sredstev pravic in obveznosti iz zveznih bank. Predlog zakona o spremembi proračuna zagotavlja tudi sredstva za realizacijo določb samoupravnega
sporazuma o osebnih dohodkih delavcev republiških upravnih organov, in to
za čas od 1. julija 1975 dalje, medtem ko se sredstva po tem dogovoru za osebne
dohodke v I. polletju 1975 zagotavljajo le delno.
Samo orientacijsko se predvideva izplačilo jubilejnih nagrad delavcem v
prvem polletju 1976. leta. Republiški proračun zagotavlja tudi sredstva za odplačilo inozemskih dolgov federacije do Narodne banke Jugoslavije in do Jugoslovanske investicijske banke. Zato je bila obveznost uzakonjena z zakonom
0 prenosu pravic in obveznosti na republike in pokrajini. Na obseg'teh sredstev
v tem trenutku ni mogoče vplivati selektivno.
Tako v letu 1975 kot v preteklem letu je Socialistična republika Slovenija
pravočasno izpolnila obveznosti do solidarnostnega prelivanja med občinami.
Pravočasno se tudi zagotavljajo sredstva za priznavalnine borcem. Kolikor bi
občine pravočasno zagotavljale sredstva za solidarnostno prelivanje na. ravni
svojih obveznosti, bi bilo prav gotovo manj težav pri izvrševanju proračunov
občin.
Sprememba proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1975 temelji.
na vsebinski in realni osnovi proračunske porabe v letu 1974, ki je znašala
1 867 700 dinarjev, povečani za obveznosti, ki so bile v letu 1975 poravnane za
leto 1974 in znašajo 91,1 milijona dinarjev. Poleg tega se bodo z vključitvijo
prometa sredstev ukinjenega posebnega računa sredstev Socialistične republike
Slovenije za izravnavanje v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti sredstva republiškega proračuna povečala v višini 181,9 milijona dinarjev na strani dohodkov in 157,5 milijona dinarjev na strani porabe
teh sredstev.
Povečanje proračuna je v skladu z dovoljeno višino porabe. Pri tem se ne
spreminjajo stopnje davkov, čeprav se ceni, da bo v letošnjem letu izpad dohodkov iz naslova davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela. V
proračunu SR Slovenije za leto 1975 je bilo predvideno, da bodo znašala zbrana
sredstva davka iz dohodka TOZD v letu 1975 skupaj 756 566 000 dinarjev. Med
letom je bila sprejeta sprememba zakona o ugotavljanju in obračunavanju celotnega dohodka v temeljnih organizacijah združenega dela, ki je bila objavljena
v Uradnem listu SFRJ, št. 22/75. S to spremembo je določeno, da se v letu 1975
ne more obdavčevati tisti del dohodka temeljne organizacije združenega dela,
ki je vsebovan v fakturirani in neplačani realizaciji.
Zaradi tega predpisa se je po podatkih Službe družbenega knjigovodstva,
Centrale za SR Slovenijo v prvem polletju 1975 obračunana obveznost iz naslova

22. seja

ii

davkov iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela zmanjšala za okoli
29 milijonov dinarjev. Zato je znašal letošnji polletni obračun davka iz dohodka
temeljnih organizacij združenega dela le 251 milijonov dinarjev. Letni obračun
davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za leto 1974, ki je bil
izdelan marca 1975, je za 127 milijonov dinarjev presegel znesek, predviden
v republiškem proračunu za leto 1974. S 14. členom zakona o določitvi stopenj,
odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij
združenega dela v letu 1974 (Uradni list SRS, št. 32/73), je določeno: »Ce se
z vplačili davka po obračunu za leto 1974 nabere več kot 490 milijonov 'dinarjev
sredstev, se presežna sredstva prenesejo v republiški proračun za leto 1975 in
se štejejo kot akontacija za davek za leto 1975.«
V skladu s tem določilom so se ugotovljena preplačila davka iz dohodka
TOZD po zaključnih računih temeljnih organizacij združenega dela vključila
kot akontacija za leto 1975. Obračunani davek v letu 1975 je zaradi delovanja
zveznega predpisa nižji kot pa se je to predvidevalo ob sprejemanju proračuna
za leto 1975. Zato je več vplačani davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za leto 1974 pokril le izpad predvidenih dohodkov v letu 1975 iz
tega vira.
Zbirni podatki za SR Slovenijo po 9-mesečnem obračunu davka iz dohodka
TOZD za leto 1975 še niso znani. Ko bodo ti obdelani, bodo posredovani Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije za spremembo zakona o določitvi stopenj,
odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela.
S predlaganim povečanjem proračuna za 287 900 000 dinarjev bi znašala
skupna vsota republiškega proračuna po predlogu sprememb 2 633 400 000 tisoč
dinarjev, kar je le 25,15l0/» povečanje republiškega proračuna za leto 1975 v primerjavi z vsoto izvršenih izdatkov za leto 1974.
Sredstva dohodkov republiškega proračuna bodo uporabljena za neodložljive obveznosti, ki jih je nujno pokriti v letu 1975. Te so navedene v obrazložitvi k predlogu zakona na straneh od 4 do 7, v poglavju IV od 01. do 18. točke
in znašajo 287 900 000 dinarjev. Pri tem smo zahtevke organov morali racionalno
in selektivno obravnavati. V teh sredstvih je vključenih tudi 2,9 milijona dinarjev za izločitev v rezervni sklad, po zakonu o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih, to je 1 '°/w od doseženih dohodkov,
in sredstva za realizacijo družbenega dogovora za osebne dohodke voljenih in
imenovanih funkcionarjev v pravosodju, ki ga je sprejela Skupščina SR Slovenije 2. julija 1975 za prvo polletje 1975.
Glede na težko kadrovsko situacijo, občutnejše odhajanje delavcev iz republiške uprave in pravosodnih organov ter skladno z začrtano politiko v letu
1974 je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v februarju 1975 opravil delno
uskladitev osebnih dohodkov delavcev v organih in organizacijah, ki se financirajo iz republiškega proračuna, z gibanjem osebnih dohodkov delavcev v gospodarstvu in drugih dejavnostih za leto 1974. Izvršena je bila 4,42!% valorizacija vrednosti točke, z veljavnostjo od 1. januarja 1974 dalje. S tem so se osebni
dohodki v državnih organih uskladili s porastom osebnih dohodkov v gospodarstvu, vendar je bila ta uskladitev realizirana šele v letu 1975. Maja 1975 je
Izvršni svet zaradi porasta osebnih dohodkov delavcev v gospodarstvu in višjih
življenjskih stroškov odločil, da se osebni dohodki povečajo za delovna mesta,
ki so bila nižje ovrednotena, za 12®/», za delovna mesta, ki so bila ovrednotena
z nad 320 točk, pa so bili osebni dohodki povečani le za 8 °/o. Ta sredstva so
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bila organom dodeljena kot akontacija za potrebe dokončne realizacije novih
samoupravnih sporazumov o osnovah in merilih za delitev sredstev za osebno
in skupno porabo delavcev v republiških organih.
S sklepom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z dne 3. julija 1975
so bila organom, ki se financirajo iz republiškega proračuna, zagotovljena sredstva za osebne dohodke za delno realizacijo novih samoupravnih sporazumov
in družbenih dogovorov od 1. julija 1975 dalje. Pri dodeljevanju sredstev so
bile upoštevane veljavne sistemizacije in dejanska zasedba delovnih mest. Sredstva za osebno in skupno porabo (delavcev v republiških organih so bila v republiškem proračunu za leto 1975 oblikovana tako, da so se njihovi osebni
dohodki uskladili z gibanjem osebnih dohodkov delavcev v gospodarstvu v letu
1974.
Še vedno pa ni mogoče za delavce v republiških upravnih organih zagotoviti
sredstev za nagrade ob delovnih jubilejih, za nadurno delo, za nedeljsko delo
in za delo ob prostih dnevih. V okviru sredstev postavke proračuna »nove namestitve« so bila zagotovljena tudi sredstva za strukturne premike, ki bi nastali
z verifikacijo novih samoupravnih sporazumov o delitvi dohodkov in osebnih
dohodkov, in za tista nova delovna mesta, ki so nastala z reorganizacijo republiške uprave v na novo ustanovljenih republiških organih.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da se s predlogom spremembe
zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1975 v kar največji možni meri prizadeva za realizacijo skupnih stabilizacijskih naporov, ki
jih nalaga resolucija o družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične republike Slovenije v letu 1975, s tem da ne povečuje davčnih stopenj in da dodatno ne obremenjuje temeljnih organizacij združenega dela. S predlogom
rebalansa se bodo realizirali družbeni dogovori in samoupravni sporazumi vsaj
v relativnem sorazmerju, zagotovila se bodo sredstva za določene naloge
obramhno-varnostnega značaja po odlokih, ki jih je sprejela ta skupščina, in
zagotovila sredstva za gospodarske intervencije za pospeševanje razvoja manj
razvitih območij. Z predloženim rebalansom se tudi zaključuje poslovanje posebnega računa Socialistične republike Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu
in pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Najprej se moramo odločiti
glede postopka. Izvršni svet predlaga hitri postopek, kar je obrazloženo v njegovem dopisu.
Želi kdo razpravljati o postopku? Ne želi nihče? (Ne.) Potem dajem predlog na glasovanje. Kdor je za to, da obravnavamo predlog zakona po hitrem
postopku, naj prosim glasuje! (135 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (3 delegati.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (5 delegatov.)
Predlog za hitri postopek je z večino glasov sprejet. Zakon bomo obravnavali po hitrem postopku. Predlog zakona so obravnavali: odbora za finance našega zbora in Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna
komisija, ki je tudi dala poročilo. Vsa ta poročila ste prejeli. Danes ste prejeli
na klop tudi »Bilanco dohodkov in splošnega razporeda dohodkov proračuna
SR Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1975«, ki je popravljena v smislu
pripomb Odbora in Zakonodajno-pravne komisije. Pričenjam razpravo. Kdo
želi besedo? Besedo ima delegatka Vilma Manček iz Novega mesta, 17. okoliš,
gospodarsko področje!
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Vilma Manček: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Imamo pripombo k predlogu zakona o spremembah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1975.
Po določbah 6. člena družbenega dogovora o splošni porabi v SR Sloveniji
za leto 1975, katerega podpisnik je tudi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije,
bi morala splošna poraba na ravni republike, to je republiški proračun, rasti
v letu 1975 za 610/« počasneje od družbenega proizvoda v letu 1975, za katerega
je bilo v republiški resoluciji predvideno, da bo porastel za 31 "Va.
Iz obrazložitve predloga zakona o spremembah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1975 je razvidno, da se predlaga zvišanje
republiškega proračuna za približno 280 milijonov din, kar presega dovoljeno
porabo. To povečanje se utemeljuje s prenosom neporavnanih obveznosti iz leta
1974 v proračun 1975 in s povečanjem prvotno predvidenih dohodkov iz naslova
odpravljenega posebnega računa SR Slovenije za izravnavanje v gospodarstvu
in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti.
Družbeni dogovor o splošni porabi ne dopušča takih prenosov obveznosti
in morebitnega povečanja predvidenih dohodkov. Zato menimo, da tako povečanje republiškega proračuna ni v skladu z resolucijo o družbenoekonomski
politiki in razvoju SR Slovenije ter o neposrednih nalogah v letu 1975 in tudi
ne v skladu z družbenim dogovorom o splošni porabi v SR Sloveniji v letu 1975.
Ce je to v skladu z navedenimi dokumenti, ali lahko velja taka praksa tudi
za občinske proračune? Hvala lepa!
Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Besedo ima predstavnik Odbora
za finance delegat Peter Petkovšek!
Peter Petkovšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Dobili ste poročilo obeh odborov za finance, ker sta oba odbora, to je Odbor
za finance Zbora združenega dela in Odbor za finance Zbora občin skupno
obravnavala predlog zakona. Ne bom ponavljal tega poročila v celoti.
V začetku poročila je navedeno, zakaj Odbor "predlaga zboru, da sprejme
predlog zakona o spremembah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije. Opozoril bi vas le na tisti del poročila, v katerem vas Odbor seznanja
s tem, da so nekateri 'člani Odbora menih, da ni realna ocena dohodkov iz naslova davka iz dohodka TOZD za leto 1975. Sedaj smo slišali obrazložitev predstavnika Izvršnega sveta in tudi na mize ste dobili zahtevane podatke, kar
situacijo glede tega bistveno spreminja.
Po mnenju članov Odbora je ocena, ki so jo izdelali ustrezni republiški
sekretariati na podlagi obračuna plačanih akontacij republiškega davka iz dohodka TOZD za obdobje januar—junij 1975 in vplačil v tretjem trimesečju 1975,
nerealna.
Po predvidevanju republiških sekretariatov republiški proračun ne bi, kljub
vključitvi dohodkov iz vplačil po zaključnih računih davka iz dohodka TOZD
za leto 1974 v višini 127 milijonov dinarjev, dosegel predvidenih dohodkov iz
tega vira.
Nekateri člani odborov so menili, da realizacija dohodkov v obdobju januar—september 1975 ni primerna podlaga za oceno dohodkov iz naslova davka
iz dohodka TOZD v naslednjih treh mesecih, glede na -to, da je iz dinamike
vplačil v oktobru 1975, ko so se regulirala vplačila po periodičnih obračunih
za devet mesecev 1975, v nekaterih občinah razvidno, da so bila vplačila na
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podlagi obračuna davkov v prvem polletju 1975 prenizka. Tako znašajo samo
vplačila v oktobru v nekaterih občinah 30 in tudi več odstotkov od vplačil v
prvih devetih mesecih.
Izraženo je bilo mnenje, da te občine niso osamljene in da je dinamika
dohodkov iz naslova davka iz dohodka TOZD enaka tudi v drugih občinah
SR Slovenije.
S tem v zvezi je bilo izraženo tudi mnenje, da je nujno potrebno, da se
pri očem dohodka republiškega proračuna za leto 1975 ter še posebej davka iz
dohodka TOZD uporabijo novejši podatki, iz katerih bi se lahko bolj realno
ocenili dohodki republiškega proračuna za leto 1975. V primeru, da bo dosežen
davek iz dohodka TOZD za leto 1975, to je brez vplačil po zaključnih računih
za leto 1974, v planirani višini, bi se morala predplačila za leto- 1974 regulirati
tako, kot določa 14. člen zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav
za republiški davek iz dohodka TOZD v letu 1974.
Člani Odbora so menili, da je potrebno določilo tega člena omenjenega
zakona dosledno izvajati, kolikor se pokaže pri ponovni oceni dohodkov iz tega
vira, da je ocena o predvidenem izpadu davka iz dohodka TOZD v letu 1975,
kot je navedeno v rebalansu republiškega proračuna, previsoka in za omenjeno
akontacijo iz preplačila davkov po zaključnih računih za leto 1974 znižati stopnjo davka iz dohodka TOZD za leto 1975. Tako bi vsaj delno razbremenili gospodarstvo. S prištevanjem akontacije iz leta 1974 k davku za leto 1975 bi dejansko namreč zvišali z zakonom določeno stopnjo tega davka.
Iz poročila odborov ste ugotovili, da sta odbora predlagala amandmaje
k 2. členu, ki jih je predstavnik predlagatelja večinoma upošteval. Omenil bi
samo še to, da so naslovi nekaterih zakonov, ki so bili po pomoti napačno navedeni, v danes predloženi novi bilanci popravljeni, toda ne vsi. Predlagamo,
da se predlog odborov za finance glede na naslov teh zakonov upošteva pri
končni redakciji tega zakona. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati? Ne
želi nihče več? (Ne.)
Zaključujem razpravo in prehajam na odločanje. V svojem poročilu je predstavnik Odbora za finance povedal, da je predložena danes nova bilanca dohodkov in splošnega razporeda dohodkov proračuna Socialistične republike Slovenije, ki je rezultat pripomb, ki jih je dal Odbor na svoji seji. Ali zaradi tega
Odbor umika svoje amandmaje?
Peter Petkovšek (iz klopi): Odbor ne umika amandmajev. Kolikor
napake pri naslovih zakonov še niso popravljene, naj se to upošteva pri redakciji.
Predsednik Štefan Nemec: Glede na to, da je bilanca sestavni del
tega zakona, naj se še nekatere napake popravijo pri redakciji.
Dajem na glasovanje amandmaje Odbora za finance k 2. členu, ki so že
upoštevani v na novo predloženi bilanci. Kolikor še niso, pa predlagam, da se
vse napake, ki so še eventualno v bilanci dohodkov in splošnega razporeda
dohodkov, redakcijsko popravijo. Izvršni svet se s tem strinja.
Kdor je za ta predlog, naj prosim glasuje! (142 delegatov glasuje za.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (5 delegatov.)
Z večino glasov so amandmaji Odbora za finance sprejeti.
S tem je sprejet tudi amandma Zakonodajno-pravne komisije k 2. členu.
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Glede na to, da nimamo več nobenih amandmajev, dajem na glasovanje
predlog zakona o spremembah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1975 v celoti na glasovanje. Kdor je za
predlog zakona, naj prosim glasuje! (131 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(5 delegatov.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (9 delegatov.)
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona o spremembah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem
proračunu) za leto 1975.
Zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na obravnavo 5. točke
dnevnega reda, to je na predlog za izdajo zakona o spremembi zakona
o stalnih sredstvih SR Slovenije za financiranje dejavnosti Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, z osnutkom zakona, ki
ga. je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Marjana Oblaka.
Izvršni svet predlaga Skupščini, da se v smislu drugega odstavka 250. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije združita prva in druga faza tako, da se
hkrati obravnava in sprejema predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek.
Ali ima kdo pripombo k takemu postopku oziroma ali želi predstavnik predlagatelja še ustno kaj dodati k temu predlogu? (Ne.) Hvala.
Zeli kdo razpravljati O' postopku? Ali ima kdo kakšne pripombe? Ker ni
pripomb, ugotavljam, da je zbor sprejel predlog Izvršnega sveta, in sicer, da
naj se hkrati obravnava in sprejema predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek.
Predlog za izdajo zakona in osnutek so obravnavali: Odbor za finance
našega zbora in Odbor za finance Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo,
ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako dala svoje poročilo. Vsa poročila ste sprejeli. Kdo želi razpravljati? (Nihče ne želi razpravljati.) Lahko
zaključim razpravo? (Da.)
Zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o stalnih sredstvih Socialistične republike Slovenije za financiranje dejavnosti Republiške konference
Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, z osnutkom zakona, se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pripravi predloga naj upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih teles in
ostalih gradivih.
Kdor je za predlog in sklep, naj prosim glasuje! (144 delegatov glasuje za.)
Je kdo'proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (3 delegati.)
Ugotavljam, da je osnutek zakona z večino glasov sprejet.
Prehajamo na obravnavo 6. točke dnevnega reda, to je na predlog zakona o obračunavanju in prenosu dela dohodka, doseženega v prometu
z živino in mesom, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil Karmela Budihno, namestnika republiškega sekretarja v Republiškem sekretariatu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini, da predlog zakona
obravnava v smislu drugega odstavka 295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije po hitrem postopku.
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Hitri postopek predlaga zato, da se preprečijo motnje na področju živinoreje
in oskrbe tržišča z mesom. Ali želi glede postopka predstavnik še kaj dodati?
(Ne.) Besedo iima pomočnik sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ivo Marenk!
Ivo Marenk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Izvršni
svet se v primeru, ko gre za predlog zakona o obračunavanju in prenosu dela
dohodka, doseženega v prometu z živino in mesom, poslužuje možnosti, da bi
bil zakon sprejet po hitrem postopku. Kljub temu, da gre za postopek, ki ni
običajen v skupščinski praksi, ga predlaga zategadelj, ker gre za takojšnjo ureditev odnosov na tem področju, predvsem z vidika uveljavljanja večjega tržnega
reda na področju prometa z živino in mesom, večjega spoštovanja sprejetih
obveznosti znotraj živinorejske poslovne skupnosti in seveda za neposrednejšo
povezanost živilske industrije s tega področja z njeno lastno surovinsko bazo.
Izvršni svet namreč ugotavlja, da bo le na ta način mogoče že v prihodnjem letu zadržati zadosten obseg proizvodnje, zagotoviti kvalitetnejše odnose
med posameznimi partnerji znotraj reprodukcijskega ciklusa in seveda pospešiti oblikovanje dohodkovnih odnosov, kar je temeljna zahteva uresničevanja
ustave na tem področju. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati o
predloženem postopku? Ugotavljam, da o postopku ne želi nihče razpravljati.
Predlagam, da glasujemo. Kdor je za to, da se obravnava zakon po hitrem postopku, naj prosim glasuje! (139 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.)
Se je kdo vzdržal glasovanja? (2 delegata.)
Ugotavljam, da je z večino glasov sprejet predlog Izvršnega sveta, da se
obravnava zakon po hitrem postopku.
Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Zbora
občin, ki sta dala skupno poročilo, Odbor za agrarno politiko, in Odbor za
družbenoekonomski razvoj, ki sta tudi dala skupno poročilo, ter Zakonodaj nopravna komisija, ki je dala poročilo. Vsa ta poročila ste prejeli. Danes ste prejeli tudi amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Ciril Umek iz Celja, 1. okoliš!
Ciril Umek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! K
predlogu zakona o obračunavanju in prenosu dela dohodka, doseženega v prometu z živino in mesom, imajo delegati za Zbor združenega dela, okoliš 1 —
Celje dvoje pripomb, in sicer k 3. členu:
K 1. točki. Ali je v zvezi s to točko možna tehnična izpeljava, da se bo
meso iz rezerv uporabilo na način, kakor je predvideno?
Ce je prodajna cena izdelkov enaka ceni svežega mesa, ah ni pri tem oškodovan potrošnik ?
V primerih, da je cena mesa iz rezerv nižja, se postavlja vprašanje, ali ne
gre za meso, ki se mora hitro uporabiti in predelati. To pomeni, da to meso
ni obstojno in da je manj vredno. V tem primeru bi moralo biti v maloprodajni
mreži tudi tako deklarirano in za potrošnika ustrezno cenejše. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati? Ne
želi nihče več? (Ne.) Lahko zaključim razpravo? Ali želi besedo predstavnik
Izvršnega sveta. Besedo ima tovariš Ivo Marenk, predstavnik Izvršnega sveta.
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Ivo Marenk: V zvezi z vprašanjem delegata Umeka dajem naslednji
odgovor:
Predlog zakona predvideva, da v primerih, ko se meso porabi, bodisi za
nadaljnjo predelavo bodisi za porabo v obratih družbene prehrane ali pa se
ga proda po nižjih cenah, ki ustrezajo višini cene, po kakršni je bilo meso nabavljeno pri zveznih rezervah, organizacije združenega dela in samostojni obrtniki, ki se ukvarjajo s predelavo oziroma prometom živine, ne morejo obračunavati in prenašati dela dohodka. S tem želi Izvršni svet predvsem doseči, da
bi se pospešila prodaja in poraba ter organiziran prenos zamrznjenega mesa. iz
rezerv v neposredno potrošnjo.
Pri tem so nekateri problemi. Količine, ki jih daje Zvezna direkcija za
rezerve na razpolago za neposredno potrošnjo, so tolikšne, da jih brez organizirane akcije ustreznih organizacij združenega dela verjetno ne bi bilo mogoče
prodati končnim porabnikom. Zaradi tega so v sektorju predelave tega mesa
možnosti, da se zagotovijo porabnikom cenejši mesni izdelki, v določenih primerih pa tudi sveže meso. Seveda je upravičena pripomba, da je to meso treba
po odmrznitvi zelo hitro uporabiti. V tem smislu bo Izvršni svet v smislu ustavnih pooblastil, če se bo pokazalo za potrebno, z dodatnim predpisom zagotovil
spoštovanje prve točke 3. člena zakona. Mislim, da glede tega ne bi smeli imeti
pri realizaciji težav. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Je delegat zadovoljen z odgovorom? (Ne.) Besedo ima delegat Ciril Umek!
Ciril Umek: Menim, da bi v tem primeru moral biti potrošnik tisti,
ki je v prvi vrsti zaščiten. Znano je, da je prodano meso iz rezerv že v fazi, ko
je manj vredno in bolj pokvarljivo. Zato se mora hitro plasirati na tržišču.
V tem primeru bi moralo biti meso posebej označeno in za potrošnika cenejše.
Ce gre za večje količine mesa iz rezerv, kot je to navedel tovariš Marenk, potem
je interes družbe, da se čimprej porabi. Menimo, da se bo porabilo, če bo
znatno cenejše. Smo v jesenski dobi, ko je tržišče zasičeno s svežim mesom.
Tako je težje plasirati večjo količino mesa iz rezerv. Hvala.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Menim, da je odgovor na
to že dal tovariš Marenk, ker je dejal, da bo v okviru svojih pristojnosti Izvršni
svet urejal tudi to vprašanje. Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima tovariš
Miodrag Miloradovič, gospodarsko področje, 32. okoliš!
Mio drag Miloradovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši
delegati! Skupina delegatov občine Šiška predloga zakona ni podprla, in sicer
ne iz naslednjih razlogov:
Odkup živine ureja odlok o minimalnih odkupnih cenah za živino, ki ga
je izdal zvezni izvršni svet in je objavljen v Uradnem listu SFRJ št. 29/75.
Ugotavljamo, da se odkup živine ni vršil po določilih omenjenega odloka, ker
je bila ponudba živine večja kot povpraševanje. Omenjeni odlok velja sicer
le za živino, ki jo redijo v organizacijah združenega dela in v kooperacijskih
odnosih z individualnimi kmetijskimi proizvajalci.
Predpostavljamo, da je večina živinorejske proizvodnje v Jugoslaviji v
organizirani reji. Predlagatelj zakona pa ni navedel števila živine v neorganizirani reji in zakon tudi ne loči odkupa živine v kooperaciji in v kooperacijskih
odnosih.
2
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Postavlja se vprašanje, ali je smotrno urejati neko področje z zakonom
samo zato, ker z veljavnimi predpisi (pri tem je mišljen prej navedeni odlok
ZIS) nismo mogli zagotoviti reda in zakonitosti. Ni nobenega jamstva, da bodo
organizacije združenega dela, ki doslej niso upoštevale omenjenega zveznega
odloka, sedaj spoštovale republiški zakon. Z drugo besedo, področje odkupa
živine bo urejalo dvoje predpisov in pri tem še vedno nimamo jamstva, da bo
dosežen red in zakonitost na tem področju.
Če mislimo z zakonom urediti le odkup živine v nekooperacijski mreži,
bi bilo to enostavneje urediti s tem, da bi se določbe odloka o minimalni odkupni ceni razširile tudi na odkup živine v neorganizirani reji. V pogojih, ko
je živina v neorganizirani reji podvržena oblikovanju cen na podlagi ponudbe
in povpraševanja, se pojavlja tudi vprašanje odtujevanja dela dohodka, ki so
ga organizacije združenega dela dosegle s takim odkupom na prostem trgu.
Znano je, da se razmere na trgu živil v zadnjem času hitro spreminjajo
in da je ponudba že precej manjša, kar se bo po vsej verjetnosti tudi nadaljevalo. Zato lahko postavimo vprašanje upravičenosti predloženega zakona. Hvala
lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Kdo še želi razpravljati? Besedo
ima tovariš Andrej Petelin, predstavnik Zadružne zveze!
Andrej Petelin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Sedanja samoupravna organiziranost živinoreje zahteva, da se tudi peščici kršilcev samoupravnih sporazumov jasno pove, da so skupni interesi v slovenski
živinoreji ali v drugi proizvodnji mnogo pomembnejši, kot pa podjetniško obnašanje posameznikov ali posameznih organizacij. Velika zasluga prejšnjega
živinorejskega stabilizacijskega sklada in sedanjega samoupravnega sporazuma
je v tem, da je s pomočjo družbe v obliki prispevka za te sklade ali premije
zavrl pokol govedi, da se je ohranila oziroma izboljšala kakovost živinoreje,
zato smo pripravljeni na jutrišnji dan, ko se kaj lahko spremeni živinorejska
kriza v mesno krizo.
Zadružna zveza se je vedno zavzemala za samoupravno povezovanje primarne proizvodnje s predelavo in prodajnimi organizacijami. To je edina možna
ureditev zapletenih razmer v kmetijstvu. Smo za samoupravni red in ne za
izigravanje. Borimo se proti izkoriščanju izrednih težav rejcev živine v lanskem in v letošnjem letu, predvsem v drugih republikah, in tudi pri nas, proti
kupovanju pod ceno ob sočasni prodaji tega mesa po sporazumskih cenah. Že
lani smo v Zadružni zvezi zahtevali, da naj naša podjetja vrnejo razliko srbskim in hrvatskim kmetom. Takrat so plačevali pitano govedo po 10 do 12,5
dinarja za kg, pri nas pa je bila dogovorjena cena 15 dinarjev. Računali so si
še prispevek v sklad živinorejske poslovne skupnosti. Poleg vsega so prikazovali
še izgubo, tako kot v starih časih, ko so mesarji živeli od izgube.
Omenim naj še to, da se nekatere klavnice do kmetov čudno obnašajo tudi
sedaj. Kmetje pitajo njihovo govedo, vendar jim za razliko v teži ne izplačujejo
premij, kljub temu, da je to le zasluga kmetov, ker kmetje s svojo krmo in delom dopitavajo to živino.
Naša družba s premijami podpira pridelovalce. To je v korist pridelovalcem in tudi potrošnikom, da lahko kupijo cenejše meso.
Za ureditev živinoreje je predloženi zakon več kot potreben.
Zadružna zveza je skupno s kmečko sekcijo RK SZDL zahtevala že lani,
da v TOZD za izvajanje samoupravnih sporazumov odgovorni delavci tudi po-
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litično odgovarjajo, ker ne spoštujejo naših osnovnih pravil medsebojnega obnašanja in gledajo le na ozke koristi svojih TOZD. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.)
Potem zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmajih.
Imamo naslednje amandmaje: Amandma Odbora za finance našega zbora,
ki se nanaša na 2. člen. Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (138 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (5 delegatov.)
Ugotavljam, da je amandma Odbora za finance z večino glasov sprejet.
Amandmaji Zakonodajno-pravne komisije se prav tako nanašajo na 2. člen,
in sicer na 1., 3. in 4. točko. Ali Izvršni svet sprejema te amandmaje? (Da.)
Odbor za finance? (Da.) Hvala!
Kdor je za amandmaje Zakonodajno-pravne komisije, naj prosim glasuje!
(136 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja?
(1 delegat.)
Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije sprejeti z večino glasov.
Danes so predloženi še amandmaji Izvršnega sveta, ki ste jih dobili na klop.
Nanašajo se na 6. in 7. člen. Ali se Odbor in Zakonodajno^pravna komisija
strinjata s temi amandmaji? (Da.) Dajem na glasovanje amandmaje Izvršnega
sveta. Kdor je za, naj prosim glasuje! (144 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 delegat.)
Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta z večino glasov sprejeti.
Ugotavljam, da smo glasovali o vseh amandmajih.
Dajem na glasovanje predlog zakona o obračunavanju in prenosu dela
dohodka, doseženega v prometu z živino in mesom. Kdor je za, naj prosim
glasuje! (140 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (5 delegatov.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je z večino glasov sprejet predlog zakona o obračunavanju
in prenosu dela dohodka, doseženega v prometu z živino in mesom.
Zaključujem to točko in prehajam na obravnavo 7. točke dnevnega
reda, to je na predlog za izdajo zakona o investicijski dokumentaciji z osnutkom zakona, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije.
Za svojega predstavnika je določil tovariša Iva Klemenčiča, člana Izvršnega
sveta in republiškega sekretarja za industrijo. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini, da se v smislu drugega odstavka 250. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije združita prva in druga faza tako, da bi hkrati
ob predlogu za izdajo obravnavah osnutek zakona. Zeli kdo o tem razpravljati?
Ali želi predstavnik.še ustno kaj dodati? Očitno ne želi nihče razpravljati o tem!
Izgleda, da se strinjamo s tem, da bomo obravnavali zakon v drugi fazi,
to je kot osnutek.
Predlog za izdajo zakona z osnutkom so obravnavali: Odbor za družbenoekonomski razvoj, Odbor za agrarno politiko, ki sta dala skupno poročilo, in
Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala poročilo. Ta poročila ste prejeli.
Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Jože Vogrinčič, delegat s področja
dejavnosti družbenih organov, okoliš 4!
2»
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Jože Vogrinčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
V zadnjem, odstavku 15. člena osnutka zakona o investicijski dokumentaciji je
bilo rečeno, da se kaznuje odgovorna oseba investitorja, ki stori kaznivo dejanje iz prvega odstavka tega člena z denarno kaznijo do 1000 dinarjev. Naša
skupina delegatov meni, da je kazen za odgovorno osebo prenizka, če jo primerjamo s kaznijo za gospodarski prestopek investitorja, v primeru kršitve
določil 1., 4., 7., 11. in 12. člena osnutka zakona. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Zeli še kdo razpravljati? Besedo
ima Janko Buh, gospodarsko področje, 1. okoliš!
Janko Buh : Delegacija 1. okoliša s področja gospodarstva ima načelno
pripombo k osnutku zakona o investicijski dokumentaciji.
Glede na obsežnost gradiva, ki predstavlja komplet investicijske dokumentacije nekega objekta, predlagamo, da veljajo vsi kriteriji šele od določenega
zneska naprej. Le-tega bi bilo po možnosti potrebno postaviti med vrednostima
objekta 100 000 in 150 000 dinarjev. Našo pripombo utemeljujemo s tem, da na
primer PTT organizacije gradijo množico telefonskih in teleprinterskih priključkov s poprečno ceno v omrežju po 4000 do 5000 dinarjev. S predvidenim
zakonom o investicijski dokumentaciji bi bilo za vsakega potrebno poleg
osnovne tehnične izdelati še ves komplet investicijske dokumentacije, kar bi
objektivno podražilo realizacijo, obenem bi jo tudi časovno po nepotrebnem
zavrlo. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Prosim! Besedo ima Pavel Jeras,
gospodarsko področje, 32. okoliš.
Pavel Jeras: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Naša
skupina je razpravljala o osnutku zakona o investicijski dokumentaciji. Pridružuje se vprašanju Zakonodajno-pravne komisije, ah je to področje sploh
potrebno urejati z zakonom.
Poleg tega ima naša skupina k osnutku zakona še splošno pripombo. Menimo, da vsebina ni prilagojena investicijskim pripravam in sploh izdelavi investicijskih programov za modernizacijo sedanjih in za gradnjo novih infrastrukturnih, predvsem prometnih objektov. Investicije za te objekte obsegajo
milijardne zneske in trajajo več let. Posamezne zaključne celote teh objektov
pa se realizirajo skladno s pritokom finančnih sredstev.
Kolikor se bo moral izvesti tak postopek za vsako zaključeno celoto, kot je
to predvideno v zakonu o investicijski dokumentaciji, bo to nedvomno povzročalo administrativne ovire, ki bodo vplivale na podražitev modernizacije oziroma gradnje in povzročale nepotrebno škodo zaradi zakasnitve pri posameznih
investicijah.
Zato predlagamo, da se za prometne in druge infrastrukturne oblike zahteva odobritev okvirnega investicijskega programa s predvidenimi, a tudi še
ne zagotovljenimi finančnimi sredstvi. V okviru tega programa naj se dovoli
posameznim organizacijam izvrševati parcialne investicije skladno z internimi
pravilniki organizacije in ne po postopku, ki ga predvideva osnutek zakona
o investicijski dokumentaciji. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima tovariš Mirko Skoda, gospodarsko področje, 23. okoliš!
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Mirko Škoda: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov za Zbor združenega dela s področja gospodarstva 23. okoliša in
skupine delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na skupni seji
dne 17. novembra 1975 obravnavali gradivo za 22. sejo Zbora združenega dela
Skupščine SR Slovenije in sprejeli k predlogu za izdajo zakona o investicijski
dokumentaciji naslednje pripombe:
K 10. členu: Besedilo 10. alinee, ki se glasi: »vrednost predhodnih naložb
in znesek potrebnih obratnih sredstev« naj se nadomesti z naslednjim besedilom: »Vrednost naložb in znesek potrebnih obratnih sredstev v ta objekt«. S
tem je konkretiziran pojem »naložba«. Besedilo 12. alinee: »analizo ekonomskih
učinkov za celotno dobo trajanja objekta«, naj se nadomesti z naslednjim besedilom: »analizo ekonomskih učinkov po izgradnji objekta«. Analiza ekonomskih učinkov za celotno dobo trajanja objekta je ekonomsko nevzdržna.
V drugem odstavku 10. člena naj se črta beseda »lahko« in doda na koncu
stavka rok, v katerem je predstojnik dolžan predpisati minimalno metodologijo.
Za dosedanjim drugim odstavkom, naj se doda tretji odstavek, ki bo določal, do katerega minimalnega zneska vrednosti investicije ne bi bilo potrebno
izdelati investicijske dokumentacije.
Pripomba k 12. členu: Skupini delegatov sprejemata stališče Zakonodajnopravne komisije, ki ga je dala k 9. členu, in predlagata, da se s to pripombo
dopolni besedilo 12. člena.
Pripombe k 16. členu: Glede na besedilo 16. člena in določbe od 66. do
77. člena zakona pripominjata skupini, da naj bi ta zakon obravnaval le tehnično dokumentacijo, ne pa finančnih vprašanj, ki jih že obravnava zakon
o graditvi objektov (86. člen). Razveljavljena določila bi bilo treba nadomestiti
z novimi.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati?
Prosim. Besedo ima tovariš Rudi Dobčnik, gospodarsko področje, 22. okoliš!
Rudi Dobčnik: Skupina delegatov 22. okoliša za Zbor združenega
dela^me je pooblastila, da dam k osnutku zakona o investicijski dokumentaciji
naslednja stališča:
1. Strinjamo se z načelnim stališčem Zakonodajno-pravne komisije, da materije tega zakona o investicijski dokumentaciji ne bi bilo potrebno urejati
s posebnim zakonom, ampak bi s to materijo dopolnili republiški zakon o graditvi objektov, določbe tehničnega značaja pa bi uredili v ustreznem izvršilnem
predpisu. S tem hočemo opozoriti na to, da ne bi bilo potrebno ene materije
drobiti na več zakonov oziroma bi bilo treba v bodoče temu vprašanju posvetiti
več pozornosti.
2. 11. člen zakona določa, da investitor, ki ne izdela investicijske dokumentacije sam, le-to lahko da izdelati drugi organizaciji združenega dela, ki je registrirana za to dejavnost. Po našem mnenju ta člen ni dovolj konkreten oziroma
je pomanjkljiv v tem smislu, ker ne določa, katere so te organizacije združenega dela in pod kakšnimi pogoji se lahko registrirajo za izdelavo investicijske
dokumentacije po naročilu investitorja. Mislimo, da bi bilo potrebno pogoje
predpisati s tem zakonom, da ne bi bilo treba kasneje sprejeti predpis. Zakon
o gradnji objektov namreč predpisuje le tehnično dokumentacijo, pa se verjetno
te določbe ne bodo mogle smiselno uporabljati za izdelavo investicijske dokumentacije. Hvala lepa.
Mretariat Sl;r; S£lTie S2i
Mumiftiji
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Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati?
Lahko zaključim razpravo? (Da.) Zaključujem razpravo in predlagam, da zbor
sprejme naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona z osnutkom o investicijski dokumentaciji se
sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike
Slovenije. Pri pripravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih
skupščinskih teles in v drugih gradivih ter predloge, dane v razpravi na današnji seji.
Kdor je za ta predlog, naj prosim glasuje! (131 delegatov glasuje za.) Je
kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (4 delegati.)
Ugotavljam, da je sklep z večino glasov sprejet.
Prehajam na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo
zakona o določitvi pristojnosti upravnih organov za odločanje in opravljanje
drugih nalog na področju tuje informacijske dejavnosti, z osnutkom zakona,
ki ga je Skupščini Socialistične republike Slovenije predložil v obravnavo
Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Marka K-ozmana,
sekretarja Sekretariata Izvršnega sveta za informacije. Izvršni svet Skupščine
Socialistične republike Slovenije predlaga Skupščini Socialistične republike Slovenije, da v smislu drugega odstavka 250. člena poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije združi prvo in drugo faz» tako, da hkrati obravnava
in sprejema predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek.
Zeli kdo o tem predlogu razpravljati? (Ne.) Ali želi predstavnik predlagatelja dati kakšno obrazložitev? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, menim, da
se s predlogom strinjamo.
Predlog sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem in Zakonodajnopravna komisija. Njuni poročili smo prejeli. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ne želi nihče razpravljati? Ce ne, zaključujem razpravo in predlagam
naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o določitvi pristojnosti upravnih organov za
odločanje in opravljanje drugih nalog na področju tuje informacijske dejavnosti, z osnutkom zakona, se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike
Slovenije.
3. Pri pripravi predloga naj upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih teles in v drugih gradivih.
Kdor je za ta predlog, naj prosim glasuje! (132 delegatov glasuje za.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet.
Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo
zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb, z osnutkom zakona,
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Rada Mikliča, republiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za delo. Izvršni svet predlaga Skupščini SR Slovenije, da v smislu 250. člena poslovnika združi prvo in
drugo fazo in obravnava zakon kot zakonski osnutek. Ali želi besedo predstavnik predlagatelja? (Ne želi.) Ali želi kdo razpravljati o postopku? (Ne.) Če
ne, ugotavljam, da zbor sprejema predlog glede postopka.
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Predlog za izdajo z osnutkom so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora, ki je dal poročilo, Odbor za finance našega zbora in
Odbor za finance Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo oziroma skupno
mnenje, ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako dala poročilo. Vsa
ta poročila smo prejeli. Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? Prosim. Besedo
ima predstavnik predlagatelja tovariš Rado Miklič, republiški podsekretar v
Republiškem sekretariatu za delo!
Rado Miklič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Pred vami je po vsebini, po svojem mestu in po svojem sistemu relativno
nov zakon. Zato si dovoljujem v kratkih besedah orisati nekatere pomembnosti
in značilnosti, da bi podrl njegovo utemeljenost in sprejem.
Usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb je zahtevno in pereče zlasti
pa zelo občutljivo področje socialne varnosti, ki terja ustrezno sistemsko ureditev. To področje je v naši republiki že od leta 1962 predmet posebne družbene
pozornosti, ki je bila doslej izražena v stališčih in dokumentih družbenopolitičnih organizacij. Posebej pa velja omeniti resolucijo o rehabilitaciji invalidnih
oseb v Sloveniji, ki jo je sprejela Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije marca 1963. leta.
Med drugim je v tej resoluciji uveljavljeno načelo, da ima rehabilitacija
invalidnih oseb namen optimalno zdravstveno in poklicno usposobiti invalidne
osebe, da se lahko zaposlijo in kot proizvajalci ter upravljalci enakopravno
vključijo v življenje.
Podrobnejše pa je bilo to načelo prej obdelano v razpravah z družbenopolitičnimi in strokovnimi dejavniki ter razčlenjeno v dokumentih 2. republiške
konference za rehabilitacijo invalidov Slovenije, ki je bila leta 1969.
To področje socialne varnosti je zakonsko že urejeno, toda le za posamezne
kategorije invalidnih oseb. Rehabilitacija in zaposlovanje delovnih invalidov
sta urejena z zveznim in republiškim zakonom o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, nadrobneje pa zlasti s statutom Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije.
Z republiškim zakonom o vojaških vojnih invalidih iz leta 1974 je urejena
rehabilitacija vojaških invalidov, ki izpolnjuje pogoje za priznavanje lastnosti
vojaških invalidov po zveznem zakonu iz leta 1972. Z zakonom iz leta 1970 je
urejeno zaposlovanje slepih invalidnih oseb. S posebnim zakonom pa je urejeno
usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju iz leta 1968 oziroma 1970,. ki pa je prav sedaj v zvezi s predloženim osnutkom v postopku kompleksne spremembe.
Kljub sorazmerno številnim predpisom pa je še vedno precejšnje število
invalidnih oseb, ki doslej niso bile deležne potrebnega posebnega družbenega
varstva in jim ni omogočena uresničitev ustavno zagotovljene pravice do usposobitve in zaposlitve.
Po približni oceni je invalidnih oseb brez potrebnega posebnega družbenega
varstva v naši republiki približno 30 000. To pomeni, da doslej družbena skrb
za invalidne osebe ni bila celovita. Zato je konferenca za rehabilitacijo invalidov
leta 1973 sprejela stališče, naj bi republiška skupščina sprejela poseben zakon
o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb, ki bi zajel prav te invalidne
osebe. Ta naj bi omogočil in zagotavljal usposabljanje in zaposlovanje tudi tistih
invalidnih oseb, ki te možnosti doslej niso imele po drugih predpisih s tega
področja. Ta pobuda je bila vsestransko podprta. Ustanovljena je bila posebna
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delovna skupina, ki je v začetku leta 1974 začela sistematično pripravljati nov
zakon.
Podlago za zakonsko varstvo tudi teh invalidnih oseb pa je prinesla nova
ustava Slovenije. Po 238. členu uživajo vojaški in delovni invalidi, invalidni
otroci in druge invalidne osebe posebno družbeno varstvo. A prav invalidnim
osebam, ki tega varstva v smislu 238. člena naše ustave še niso deležne, je namenjen zakon, katerega osnutek je danes na dnevnem redu seje tega zbora.
Po 236. členu naše ustave imajo namreč invalidni otroci in drugi težje prizadeti občani pravico do usposobitve za življenje in delo. Družbenim dejavnikom pa ta ustavna določba nalaga obveznost, da ustvarijo pogoje za takšno
usposobitev in za ustrezno zaposlitev občanov, ki niso popolnoma zmožni za
delo. Ustava torej terja, da posebno družbeno varstvo invalidnih oseb, po načelih delovne, medicinske in socialne rehabilitacije ter zaposlitve, zajame vse
invalidne osebe, ne glede na njihov status.
Priloženi osnutek je potemtakem prispevek k realizaciji citiranih ustavnih
določb in bo skupaj z drugimi predpisi omogočil uresničiti celovitost posebnega
družbenega varstva vseh vrst invalidnih oseb.
Njegov poglavitni namen je zagotoviti pravico do usposabljanja in zaposlovanja tistim invalidnim osebam, ki je doslej niso imele.
Nanaša se torej na tiste občane, ne glede na njihov pravni in družbenoekonomski status, ki zaradi telesne ali duševne prizadetosti potrebujejo posebno
strokovno pomoč pri usposabljanju in pri zaposlovanju oziroma za vključitev
v normalno življenje. Prav zaradi tega vsebuje osnutek načelo, da mora biti
politika usposabljanja in zaposlovanja teh inavlidnih oseb sestavni del celotne
politike zaposlovanja. Po ustrezni usposobitvi se invalidne osebe praviloma zaposlujejo v organizacijah združenega dela in v drugih delovnih skupnostih, torej v normalnem delovnem okolju, če je to mogoče glede na njihove delovne
zmožnosti in zdravstveno stanje, pridobljeno z vsemi oblikami rehabilitacije.
Le izjemoma naj bi se torej zaposlovale v invalidskih delavnicah in v posebnih
socialnih zavodih. To bi bile le tiste invalidne osebe, ki ne morejo delati v enakih normalnih razmerah kot drugi delavci.
Kot rečeno, ustava zagotavlja invalidnim osebam posebno družbeno skrb.
Da bi bila ta učinkovita in uspešna, uveljavlja osnutek tudi načelo, da mora
biti skrb za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb programirana, načrtovana in strokovno izvajana in da je zaradi tega pod posebnim družbenim
nadzorstvom. Za realizacijo tega pomembnega načela ima po osnutku zakona
posebne naloge, poleg Skupnosti za zaposlovanje, Skupnost socialnega varstva
Slovenije, ki daje soglasje k ustanavljanju zavodov za usposabljanje invalidnih
oseb, usklajuje programe občinskih skupnosti socialnega varstva, daje soglasje
k ustanavljanju in k programom razvoja invalidskih delavnic ter spremlja njihovo uresničevanje. Smoter "osnutka je torej, da se bo ta posebna družbena
skrb izvajala načrtno, programirano in učinkovito.
Zaradi sistema družbenega varstva, ki ga uvaja predloženi osnutek, je v
njem samo okvirno uveljavljeno načelo o možnostih davčnih in drugih olajšav,
ki naj bi stimulirale zaposlovanje invalidnih oseb. Olajšave naj se uredijo s posebnimi predpisi oziroma samoupravnimi sporazumi.
Za uveljavitev in praktično uporabo zakona bodo potrebne seveda nekatere
priprave. Nekatere se že izvajajo. Zlasti bo treba zagotoviti ustrezna finančna
sredstva. Osnutek predvideva, naj bi se zakon uporabljal od 1. januarja 1976,
ker je bil pripravljen junija 1975. Vendar ga je Izvršni svet mogel dati na
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dnevni red šele septembra letos. Zato bo treba ob pripravi predloga zakona
na podlagi sklepov, ki jih boste sprejeli, ponovno in posebej proučiti, od kdaj
naj bi se sprejeti zakon uporabljal. V tej zvezi bo treba ponovno oceniti potrebna sredstva za izvedbo zakona.
Za zaključek naj omenim, da je bil osnutek deležen izredne pozornosti vse
javnosti. Obravnavali so ga vsi pristojni organi in zainteresirane organizacije.
S posebno pozornostjo pa so ga večkrat podrobno obravnavale invalidske in
humanitarne organizacije ter Republiška konferenca za rehabilitacijo invalidov, ki je nekajkrat organizirala nekaj širokih javnih razprav. V vseh zelo
živahnih razpravah je bil osnutek zaradi svoje pomembnosti za nadaljnji razvoj
invalidskega varstva deležen popolne podpore, hkrati pa je bilo dano nekaj
konkretnih pripomb in predlogov, ki jih bo predlagatelj skupaj s pripombami
in stališči odborov obeh zborov Skupščine in današnje razprave ob pripravi
predloga zakona temeljito proučil.
Tovarišice in tovariši delegati! V imenu predlagatelja predlagam, da ta
prizadevanja podprete in sprejmete osnutek zakona! Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Zeli še kdo razpravljati? Prosim.
Besedo ima tovariš Vinko Mur, sekretar Konference za rehabilitacijo invalidov!
Vinko Mur: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Skupščina SR Slovenije danes obravnava nadvse pomembno zakonsko materijo, predlog za izdajo zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb, kar pomeni, da
s tem uvršča zadnjo kategorijo približno 30 tisoč invalidnih oseb med aktivne
delavce. Ce k temu prištejemo še njihove prizadete družine, je za zakon tako
ali drugače zainteresiranih izredno veliko občanov. Razprave, ki potekajo v
okviru konference že od 1973. leta, predvsem razprave o osnutku zakona, ustvarjajo izredno družbeno klimo, ki hkrati dokazuje, kako pomembna in pereča so
vprašanja, katera skušamo rešiti s tem zakonom.
Podčrtam naj dejstvo, da z zakonom ne ustvarjamo neke nove socialne
kategorije občanov, temveč nasprotno. Prav tej, socialno najbolj prizadeti kategoriji občanov, to je invalidom brez statusa in brez pravice do usposobitve
za delo, želimo ustvariti take pogoje, da bodo sami sposobni skrbeti za svoje
življenje.
Če bomo dosledni pri izvajanju s tem zakonom začrtane politike, se bodo
kmalu skrčili seznami socialnih podpirancev. Vsa dosedanja stališča Skupščine
SR Slovenije, konference ZK Slovenije ter konference za rehabilitacijo invalidov in drugih družbenopolitičnih organizacij, jasno opredeljujejo neposredne
in sodobne poglede na zaposlovanje invalidnih oseb.
Osnovni smoter socialistične skrbi za invalidnega občana je izražen v njegovi pravici in dolžnosti, da se enakopravno vključi v normalno delo in živ1 jen je.
Z ustavo Socialistične republike Slovenije pa so določene tudi obveznosti
do posebnega varstva, rehabilitacije in zaposlovanja invalidov.
Zaposlovanje naj bi potekalo predvsem v rednih organizacijah združenega
dela, le v izjemnih primerih v invalidskih delavnicah ali v delavnicah za delo
pod posebnimi pogoji.
Pot do uveljavitve teh pravic pa je za invalidnega ali prizadetega občana
nemalokrat težka, zapletena in komplicirana. Gre za to, da praktičnih rezultatov
deklarirane politike ni mogoče doseči brez celovitega in enotnega ter z zakonom
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urejenega sistema poklicnega in delovnega usposabljanja ter zaposlovanja invalidov ter brez praktične in dosledne uveljavitve potrebnih družbenih in strokovnih pogojev.
Konferenca za rehabilitacijo invalidov Slovenije toplo pozdravlja pripravljenost za sprejem tega za nas tako pomembnega zakona in upamo, da se boste
kot delegati zanj zavzeli. Tako bomo vsi skupaj v največji meri zadostili svojemu socialističnemu poslanstvu in ne nazadnje tudi določilu ustave, ki pravi,
da moramo vsi, vsak po svoji moči in sposobnosti prispevati k temu, da bo
dana slehernemu invalidu in prizadetemu občanu možnost za to, da bo dejansko
uveljavil svojo pravico in tudi dolžnost do dela. Večje in uspešnejše zaposlovanje invalidov v gospodarstvu pa prinaša globoke socialne spremembe v življenje invalidov in njihovega ožjega okolja.
Pri tem se postopoma spreminjajo tudi mnogi tradicionalni pogledi na invalida, ker se ne gleda nanj kot na človeka, potrebnega usmiljenja, ampak kot
na proizvajalca, samoupravljalca ter enakopravnega družbenega soustvarjalca.
Konferenca za rehabilitacijo invalidov Slovenije je prek svojih predstavnikov ves čas aktivno sodelovala pri pripravi tega zakonskega osnutka. V predloženem osnutku so zajeta tudi stališča konference. Vrsta naših pripomb pa je
bila sprejeta že v odborih Skupščine. Zato predlagamo, da osnutek zakona s pripombami v celoti sprejmete! Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati?
Prosim. Besedo ima tovariš Andrej Vidovič, gospodarsko področje, 28. okoliš!
Andrej Vidovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Delegacija 28. okoliša za področje gospodarstva, s sedežem v občini Vrhnika,
me je pooblastila, da prenesem naslednja mnenja in stališča.
Za financiranje dejavnosti predvideva osnutek zakona sredstva, ki naj bi
se zbrala s povečano prispevno stopnjo Skupnosti za zaposlovanje, ki naj bi
bila tudi nosilec te dejavnosti. Delegacija se je strinjala z mnenjem odborov
za finance Zbora združenega dela in Zbora občin, da ta sredstva ne smejo iti
na račun povečane obremenitve delovnih organizacij. Obenem pa imamo pomislek, ah je taka oblika zbiranja sredstev primerna. To utemeljujemo takole:
Ce se bodo ta sredstva zbirala v obliki prispevne stopnje v Skupnosti za zaposlovanje, mora biti ta dejavnost sestavni del programov te skupnosti, za katere pa vemo, da so predmet samoupravnega sporazumevanja. Vprašujemo, ali
je sprejemljivo, da se o neki dejavnosti, ki jo predpisuje zakon in ki smo jo
pripravljeni financirati, vsako leto posebej še samoupravno sporazumevamo.
Zato predlagamo, da se osnutek zakona dopolni z določilom o načinu zagotavljanja potrebnih sredstev in da se tako zbrana sredstva nato dodelijo Skupnosti
za zaposlovanje za izvajanje te dejavnosti. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? Prosim. Besedo ima tovariš Andrej Bidovec, prosvetno-kulturno področje, 1. okoliš!
Andrej Bidovec: Skupina delegatov s kulturno-prosvetnega področja
1. okoliša, to je Vič-Rudnik, načelno ni imela pripomb k osnutku zakona. Imela
pa je pripombe k 40. členu. V prvem odstavku je predvideno, da se samoupravne interesne skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega varstva, zaposlovanja, raziskovalne dejavnosti, otroškega varstva, so-
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cialnega skrbstva, kulture in telesne kulture ter za vzgojo in izobraževanje
lahko sporazumejo. Predlagamo, da se beseda »lahko« črta. To je bila naša edina pripomba k temu zakonu in sem pooblaščen, da jo tukaj povem. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati?
Ne želi nihče več? (Ne.) Lahko zaključim razpravo? (Da.) Zaključujem razpravo
in predlagam, da sprejmemo naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih
oseb, z osnutkom zakona, se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike
Slovenije. Pri pripravi predloga naj upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih teles in drugih gradivih, ter predloge, ki so bili dani na seji Zbora
združenega dela.
Kdor je za ta predlog, naj prosim glasuje! (138 delegatov glasuje za.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je sklep soglasno
sprejet.
Prehajam na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo
zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter upravljanju z lovišči, z osnutkom
zakona, ki ga je Skupščini Socialistične republike Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Karmela Budihno,
namestnika republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in
tovariša Iva Marenka, republiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Izvršni svet predlaga Skupščini SR Slovenije, da v smislu 2. odstavka
250. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije združi obravnavo predloga za izdajo in pa osnutka zakona, tako da obravnava osnutek zakona. Ah želi o tem
kdo razpravljati oziroma ali želi besedo predstavnik? Prosim, besedo ima tovariš
Ivo Marenk!
Ivo Marenk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Osnutek zakona, ki je danes v razpravi, povzema sicer številne določbe v tem času
še veljavnih zakonov, ki urejajo področje lovstva; to sta temeljni zakon o lovu,
ki se sedaj uporablja kot republiški zakon, in republiški zakon o lovu, Lahko pa
rečemo, da je predloženi osnutek v mnogočem nov in ne predstavlja le formalne
uskladitve dveh zakonov z ustavo.
Zasnova osnutka je nova predvsem v tistih določbah, ki urejajo družbeni
vpliv na gospodarjenje z divjadjo. Nova ustava namreč opredeljuje divjad kot
del živalskega sveta, ki je narodno bogastvo oziroma dobrina splošnega pomena
in zato določa, da je pod posebnim družbenim varstvom in je treba z njo gospodariti v skladu s splošnimi pogoji, določenimi z zakonom. Divjad je del narave
in sestavni del človekovega okolja. Zato tudi zakon o lovu sodi med tiste predpise, ki bistveno prispevajo k urejanju tovrstnih nalog, skladno z načeli, ki jih
določa zakon o varstvu narave. Ce je tako, potem mora temeljni pristop novega
zakona zagotoviti take oblike sodelovanja vseh dejavnikov, ki so zainteresirani
za gospodarjenje z divjadjo, da bo zagotovljena uskladitev njihovih interesov,
tako pa tudi vzpostavljeno naravno ravnovesje in zagotovljeni takšni medsebojni odnosi, da ne bo v okviru sistema bistveno oškodovan nihče od tistih,
ki se srečujejo tam, kjer divjad živi. Tako ureditev nova ustava omogoča in

28

Zbor združenega dela

zanjo so zainteresirani mislim tudi lovci sami, ki so v času od sprejetja zadnjega zakona o lovu, od leta 1965 pa do danes tako v organizacijskem pogledu
kot tudi v dejanskem odnosu do narodnega bogastva, ki ga divjad predstavlja,
nedvomno naredili velik korak naprej. Kljub temu pa dosedanja praksa kaže,
da ni bilo mogoče niti z zakonom o lovu niti z izvršilnimi predpisi zadovoljujoče
rešiti številnih spornih vprašanj, ki so se pojavljala v zvezi z izvajanjem lova.
To pomeni, da z zakonom ni mogoče vnaprej predvideti vseh mogočih objektivno protislovnih situacij in tudi ne določati taka pravila, ki bi jih v zadovoljstvo vseh lahko reševala. Zato osnutek predvideva, da bi se v bodoče različni interesi vseh usklajevali z družbenim dogovarjanjem in s samoupravnim
sporazumevanjem znotraj splošnih okvirov, M jih osnutek postavlja. Predlagatelj sodi, da je ureditev takega pristopa k reševanju najpomembnejša pridobitev, ki jo vsebuje osnutek zakona.
Tak pristop omogoča, da se vloga državnih organov, tako občine kot tudi
republike, zmanjša do tiste mere, ki jo narava področja, ki ga zakon obravnava,
še zahteva. Skladno s tem temeljnim izhodiščem zakon v svojem V. poglavju
obravnava način uresničevanja posebnega družbenega interesa. Predvideva,
da se z družbenim dogovorom urejajo medsebojne pravice in dolžnosti vseh
partnerjev, ki so za divjad zainteresirani. Družbeni dogovor se sklene za lovnogojitveno območje, ki ga na predlog Lovske zveze Slovenije, ob upoštevanju
lovstvo-gojitvenih načel, določi Izvršni svet. Udeleženci družbenega dogovora
pa so lovci, kmetijci, gozdarji, krajevne skupnosti, samoupravne organizacije za
varstvo okolja, občinske skupščine in druge zainteresirane samoupravne organizacije. Z družbenim dogovorom se urejajo predvsem tista razmerja, katerih
uresničevanje pomeni zagotovitev posebnega družbenega interesa za gospodarjenje z divjadjo. To so predvsem tiste zadeve, katerih uskladitev bi se mogla
z eno besedo poimenovati vzpostavitev ravnotežja interesov ob ohranitvi tega
dela človekovega okolja.
Z družbenim dogovorom se njegovi udeleženci dogovorijo o tem, kakšna
divjad je za konkretno območje primerna, kakšna naj bo gostota njene poselitve, se pravi število, kako jo je mogoče obravnavati in hraniti, da ne bo povzročala pretirane škode gospodarskim panogam, predvsem seveda kmetijstvu
in gozdarstvu. Interesi na tem področju so seveda različni. Lovci bi nedvomno
želeli čim več divjadi, kmetijci in gozdarji pa gotovo čim manj. Ob pravi meri
in pravem stanju bi se bilo nujno potrebno dogovoriti z družbenim dogovorom.
Narave brez divjadi si ni mogoče zamisliti, po drugi strani pa bi preveliko
število divjadi ogrozilo življenjski obstoj kmetijstva, gozdarstva in ogrozilo
proizvodnjo hrane. Sporazum, ki ga bodo sklenili udeleženci, ki jih zakon
predvideva, bo zato nedvomno kompromis, pri katerem bo zaradi ohranitve tega
dela narave vsak moral odstopiti od dela svojega interesa.
Dosedanja razprava je pokazala, da se velika večina udeležencev strinja s
takšnim načinom reševanja teh vprašanj; tu in tam pa je še čutiti nezaupanje
do dogovarjanja in sporazumevanja. Nekateri sodijo, da bi bilo bolje, da bi vse
reševal zakon, oziroma zakonu bolj verjamejo. Bojazen izražajo kmetijci, ker
se boje, da njihovi interesi ne bodo dovolj upoštevani, tudi nekateri lovci žele,
da bi bila vloga občine ali republike izrazitejša. Predlagatelj meni, da je tak
strah odveč. Struktura udeležencev dogovarjanja je namreč taka, da predlagatelj upravičeno pričakuje, da bodo ustrezno zagotovljeni interesi vseh udeležencev in da je prav, da se sporna vprašanja na samoupraven način rešujejo
sporazumno tam, kjer nastajajo.
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Ker pa je tudi za najboljši dogovor potreben kompromis, je potrebno, da
se v zakonu dobro in zanesljivo uredi poravnava neizbežnih škod na področju
kmetijstva in na področju gozdarstva. To je izredno pomembno. Zato ni slučaj,
da je dosedanja razprava tako v skupščinskih telesih in tudi v okviru Socialistične zveze ter drugod posvetila temu vprašanju največ pozornosti.
Če predpostavljamo, da bo z družbenim dogovorom in z na njem slonečimi
lovno-gospodarskimi načrti stalež divjadi usklađen tako, da bo škoda po divjadi
zmanjšana na tisto mero, ki ne bo resno ogrožala kmetijskih kultur in gozdne
reprodukcije, potem je le še potrebno, da imajo lovske organizacije zadostno
materialno osnovo za plačilo škode.
Osnutek zakona to vprašanje rešuje na ta način, da morajo imeti lovske
družine določen škodni fond in da predvideva v določenem smislu pozavarovanje v področnih lovskih zvezah in v Lovski zvezi Slovenije za škodo, ki po
svojem obsegu presega zmogljivosti ene same lovske organizacije. Osnutek
zakona tudi poenostavlja in skrajšuje postopek za ugotavljanje in povračilo
škode.
Med pripravo osnutka zakona, ki je trajala relativno dolgo, je predlagatelj
posvetil največjo pozornost vprašanju, kako urediti gospodarjenje z divjadjo
kot delom živalskega sveta, ki ga, kot že rečeno, ustava razglaša za narodno
bogastvo, da bo zagotovljen širši družbeni interes in da ne bo tako pomembna
stvar prepuščena morebitnim enostranskim interesom.
Osnutek zakona posega zato tudi v organiziranost lovstva. Tako kot doslej
naj bi se tudi v bodoče z gojitvijo divjadi ukvarjale lovske družine kot prostovoljne organizacije in temeljne organizacije združenega dela, ki se profesionalno ukvarjajo z lovom. Zaradi enotnosti lovske politike in zaradi urejanja
skupnih zadev pa naj bi se lovske družine obvezno združevale v Lovsko zvezo
Slovenije in v področne lovske zveze, lovske temeljne organizacije pa v ustrezne
lovske poslovne skupnosti. Ti dve asociaciji lovskih organizacij pa bosta skupno
reševali naloge s samoupravnim sporazumom
Gojitev avtohtone divjadi v svoji prvobitni naseljenosti v nacionalnem
parku in visokogorskem svetu bo po osnutku zakona še vnaprej naloga nekaterih temeljnih organizacij združenega dela.
Sofinanciranje te naloge, ki nedvomno ne more biti predmet ene same
delovne organizacije in enega delovnega kolektiva, naj bi se uredilo s posebnim
družbenim dogovorom.
S posebno določbo osnutek zakona onemogoča zapiranje lovskih družin in
preprečuje, da bi skupine državljanov lov imele za svojo izključno oziroma
zasebno pravico. Osnutek rigorozno ščiti pravico vsakega občana, da postane
član lovske družine.
Osnutek prinaša nekaj novosti tudi na področju lovskih gojitvenih načrtov
in njihovega odobravanja.
To so morda le najpomembnejše zadeve, ki jih osnutek zakona ureja na
novo oziroma ustrezneje v skladu z novo ustavo in duhom te ustave. Cas, ki je
še na voljo do sprejetja predloga zakona, pa je nedvomno še potrebno izkoristiti
za temeljito in vsestransko razpravo. Vzporedno z razpravo v Skupščini in njenih odborih že sedaj teče široka razprava v širši javnosti, ki je za ureditev
tega področja nedvomno zainteresirana.
Razprava že doslej, tako v skupščinskih telesih kot drugod, kaže, da je za
ureditev lovstva izreden interes. To kažejo tudi številni predlogi za dopolnitev
osnutka zakona. Pripombe gredo predvsem v tej smeri, da osnutek zakona pre-
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več ščiti lovce in premalo druge uporabnike prostora. Predvsem so kmetijci tisti,
ki menijo, da osnutek premalo varuje kmete in njegovo proizvodnjo in da
zahteva od kmetov preveč za zagotovitev varstva divjadi ter da bremena, potrebna za ohranitev pravilnega razmerja v naravi v zvezi z divjadjo, niso dovolj
pravično razdeljena.
Take in tudi druge pripombe, ki jih dajejo občine, zemljiške skupnosti,
lovske organizacije in drugi, kakor tudi predlogi in pobude, ki jih bo dala
razprava v skupščinskih zborih, pomenijo bogat prispevek k boljšemu oblikovanju predloga zakona o lovu. Zato Izvršni svet predlaga, da se osnutek sprejme.
S tem bo omogočena ustreznejša rešitev predvsem tistih odprtih vprašanj, ki
povzročajo spore in za katerih rešitev je zainteresirana širša družbena skupnost.
Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Najprej bomo odločili o predlogu glede
postopka. Ali želi kdo o njem razpravljati? Ce ne, menim, da se zbor strinja,
da obravnavamo zakon kot osnutek ter da združimo prvo in drugo fazo.
Gradivo so obravnavali: Odbor za družbenopolitični sistem našega zbora,
ki je dal poročilo, Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja
našega zbora, Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, Odbor za agrarno politiko,
Odbor za ekonomski razvoj našega zbora in Zakonodajno-pravna komisija. Njihova poročila smo prejeli.
K osnutku zakona so poslali stališča in pripombe tudi: Predsedstvo kmetijske sekcije pri Republiški konferenci Socialistične zveze delovnih ljudi, skupine delegatov za kmetijsko področje 1. okoliša, skupine delegatov za gospodarsko področje 15. okoliša in Izvršni svet Skupščine občine Ptuj.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim. Besedo ima tovarišica Ida
Tepej, 3. okoliš, gospodarstvo!
Ida Tepej: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! K
osnutku zakona bi rada dodala le nekaj pojasnil. Pripombe, ki smo jih dali k
osnutku zakona, je zbrala Komisija za kmetijsko zakonodajo pri Zadružni zvezi
Socialistične republike Slovenije in jih že posredovala sestavljalcem zakona.
Delavci, ki delamo v kmetijstvu, te pripombe v celoti podpiramo.
Noben zakon, ki se je sprejemal, odkar smo uvedli delegatski sistem, ni
vzburil toliko duhov med kmetijskimi proizvajalci kot lovski zakon. Kmetje
menijo, da je bil prejšnji zakon do kmeta in kmetijstva krivičen. Krivičnost
zakona so čutili predvsem v tem, ker so lovci ocenjevali po divjadi storjeno
škodo prenizko. Pogosto tudi tako ocenjene škode niso povrnili. Znani so primeri gorenjskih in gornjesavinjskih kmetov, katerim je divjad napravila
ogromno škode. V dobi treh let je bila škoda ocenjena na 50 000 dinarjev;
kmetje so dobili od lovskih družin le 6000 dinarjev. Znan je primer krivične
razsodbe, ko je divjad poškodovala nasad jagod in uničila pridelek tistega leta.
z ograjo za trajne nasade. Kdaj je taka ograja ustrezna? Po mnenju kmetijskih
in gozdarskih proizvajalcev tedaj, če je visoka dva metra in sega 30 cm v
Sodnik lovec je sodil po zakonu in po svoji vesti tako, da je zavzel stališče:
»Kdo je bil prej na spornem kraju, divjad ali jagode?-« Ker je krnet posadil
jagode pred kratkim, je jasno, kdo je potegnil krajši konec. Znan je primer
zemljo, torej če je zakopana v zemljo. Zajec pa pride tudi pod takšno, v zemljo
zakopano ograjo. Srnjad zna tolikšno višino preskočiti, kadar išče hrano. Po
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sodnikovem mnenju ograja ni bila ustrezna, ker je divjad vseeno prišla v ograjeni prostor. Ce ograja ne ustreza, je jasno, da gospodarska organizacija ne
more dobiti povrnjene škode.
Razen škode nastopajo tudi drugi, čisto človeški odnosi med lovcem in
kmetom. Največ divjadi je v gozdnatih predelih naše domovine. Kmet, ki živi
tam, je gozdni proizvajalec in živi pretežno od gozda. Dovoljeno količino les.a,
ki jo letno lahko poseka, mu odkaže logar, ki je lovec. Prošnjo za štipendijo
za otroka, ki se šola, mu napiše referent na gozdnem gospodarstvu, ki je lovec.
O tem, da kmet lahko dobi za svoje otroke otroški dodatek, ga obvesti prav tako
lovec. Kako se naj torej obnaša kmet, ki se pri vseh, zanj pomembnih odločitvah srečuje z lovci. Gotovo je, da se bo trudil ohraniti lep odnos z ljudmi,
od katerih je v določenem pogledu odvisen. Izogibal se bo zameri, čeprav v
svojo škodo.
Sestavljalce lovskega zakona prosimo, da bi upoštevali pripombe, ki smo
jih kmetijski delavci posredovali prek Združene zveze Socialistične republike
Slovenije. Kmetje niso zoper divjad, so za njeno ohranitev, za to, da bi živeli
složno z lovci, divjadjo in z vso naravo, ki nam daje vsakdanji kruh. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo želi besedo? Prosim.
Besedo ima tovariš Stanko Modic, kmetijska dejavnost, 2. okoliš, Ajdovščina!
Stanko Modic: Delegacija me je pooblastila, da dam nekaj pripomb
k osnutku zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi:
V 1. členu zakona je poudarjen poseben družbeni interes, ki je izveden v
vseh nadaljnjih določbah zakona. Menimo, da družbeni interes za to sfero
obstaja, vendar ni poseben. Smatramo, da so določbe zakona dovolj vsebinsko
razumljive in lahko beseda »poseben« zapostavlja interese kmetijstva in gozdarstva.
V 4. členu zakona je treba točno definirati pojem »lovske površine« in jih
našteti zaradi določanja števila živali na 100 ha lovne površine.
V drugem odstavku 15. člena naj se črta beseda »ustrezno«, in sicer zaradi
nejasnosti pri tolmačenju, kaj je ustrezno ograjen nasad. Ustrezno ograjen
nasad mora biti definiran.
V 18. členu beseda »neposredna« ni smiselna.
V 20. členu naj se črta drugi odstavek kot nepotreben. To je že urejeno
v prvem odstavku tega člena. Črta naj se tudi tretji odstavek tega člena, ki
govori o opremi kmetijskih strojev s plašilnimi napravami, in sicer zaradi
različnih življenjskih pogojev divjadi. Ta določba ni potrebna za vso Slovenijo
in naj ne bi bila določena z zakonom, temveč se lahko določi z družbenim dogovorom za območja, kjer so te naprave potrebne.
V 22. členu je potrebno opredeliti lovišča širšega pomena za ohranitev in
gojitev divjadi. Določiti je treba pogoje za ustanovitev takega lovišča ob sodelovanju občine.
Drugi odstavek 24. člena naj se dopolni: »Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v soglasju občinske skupščine, kadar ...«
30. člen naj se glasi: »Sredstva, ,ki jih lovske družine pridobe z gospodarjenjem z lovišči, se smejo uporabiti le za kritje stroškov v zvezi s tem gospodarjenjem, za poravnavo škode po divjadi, za napredek lovstva ter lovsko literaturo, založništvo in publicistiko.«
K poglavju »Preprečevanje in povračilo škode« so bila zavzeta naslednja
stališča:
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V 72. členu naj se prvi in drugi odstavek črtata, tretji odstavek pa naj
se glasa: »Lovska organizacija, krajevne skupnosti, kmetijske organizacije združenega dela in gozdnogospodarska organizacija združenega dela določajo s samoupravnimi sporazumi, v skladu z družbenim dogovorom in 36. členom tega
zakona, pravice in obveznosti lovskih organizacij in lastnikov v zvezi s preprečevanjem škode po divjadi in na divjadi.«
74. člen naj se spremeni in smiselno glasi: »škodo, ki jo povzroči na premoženju 'divjad, za katero je določen popoln ali delen lovopust, mora povrniti
lovska organizacija, ki gospodari z loviščem na območju, na katerem je škoda
nastala. Lovska organizacija je dolžna v svojem lovsko-gospodarskem načrtu
predpisati ukrepe za preprečevanje škode na kmetijskih in gozdarskih kulturah,
pripraviti sredstva in jih vzdrževati ter plačati vso nastalo škodo. Lastniki so
dolžni ta sredstva po navodilih uporabljati.« V preteklosti je bilo neskladje pri
odškodninskih zahtevkih med občinami in lovskimi družinami. Tudi osnutek
zakona tega pravilno ne rešuje. Predlog za spremembo te določbe temelji na
ugotovitvah, da je uporaba zaščitnih sredstev zelo relativen poseg pri preprečevanju škode po divjadi. Tak način reševanja škode po divjadi je neprimeren
ter dopušča izigravanje. Prosim, da naše pripombe upoštevate. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati?
Prosim. Besedo ima tovariš Jože Vogrinčič, 4. okoliš.
Jože Vogrinčič: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Skupina delegatov 4. okoliša državnih organov, družbenopolitičnih organizacij ter društev
daje k osnutku zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter upravljanju z
lovišči naslednje pripombe:
Člen 14: Po ponovnem predlogu naj bi bila lovna doba za srnjad od
1. septembra do 15. januarja. S tako podaljšano lovno dobo se ne strinjamo.
Svoje stališče utemeljujemo z naslednjim. Število lovcev, ki jih je danes pri
nas, opravičuje lovno dobo do najdlje 31. decembra. Z ustrezno disciplino in z
ustrezno izvršitvijo predpisanega plana odstrela tako srnjakov kot srn bo moč
odstrel brez večjih problemov opraviti do 31. 12. Za srnjad, ki je po svoji naravi
dokaj šibka divjad, je ponavadi že mesec december krut in bi morda že tudi
15. 12. bil ustrezen datum za prekinitev lova nanjo. Srnjad se že v prvih
zimskih mesecih združuje v trope. Prav gotovo je narava tako regulirala, da
se v tropih laže bori proti vsem težavam in nevarnostim, ki jo v hudi ziomi
ogrožajo. V tem obdobju bi se moralo tej divjadi najbolj pomagati: varovati jo
in prehranjevati. Tropi se neusmiljeno razbijajo in morda ostanejo mladiči brez
mater. Divjad, v največji meri srnjad, se umika v ostrejših zimah s snegom z
višinskih predelov v nižinske. V redu je, če se to dogaja v mejah enega in
istega lovišča. Lahko je pa tako kot v gojitvenem lovišču Polje, ko se umakne
v drugo lovišče vsa srnjad in jo nekateri sosedje že meseca decembra čakajo
s puškami.
K 15. členu: Prepoved lova naj bi občina oziroma Republiški sekretariat
izdala šele po medsebojnem dogovoru oziroma po oceni ugotovljenega staleža
divjadi. S tem bi se izognili nesporazumu, da določen organ odobrava in predpisuje odstrelni plan, drugi pa odstrel brez njegove vednosti preprečuje. Prvi
odstavek tega člena naj bi se zato glasil: »Zaradi redkosti divjadi, koristi za
gospodarstvo ali zaradi drugih temeljnih razlogov lahko občinski »upravni organ,
pristojen za lovstvo, za lovske družine na svojem območju, Republiški sekre-
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tariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa za lovišča organizacij združenega
dela trajno ali začasno prepove lov posameznih vrst divjadi. Oba organa izdajata
odločbe v medsebojnem dogovoru ter na podlagi podatkov o stanju lovišč.«
K 20. členu: Glede uporabe kemičnih sredstev bi se moralo predpisati, da
se smejo uporabljati samo tista, ki divjadi ne ogrožajo. Izraz »najmanj« ni
precizen.
K 42. členu: Ker so lovišča organizacij združenega dela in zavodov po površini neprimerno večja kot lovišča lovskih družin in ležijo na območju več
občin, režim lovskega gospodarjenja v teh loviščih pa je enoten za vse lovišče,
je nujno, da lovsko-gospodarski načrt potrjuje le organ, ki lahko zajame vse
lovišče. Naše stališče je, da naj bi se ta člen spremenil tako, da bi za lovišče
organizacij združenega dela potrjeval lovsko-gospodarski načrt Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kot je bilo do sedaj. Skupna
vprašanja z lovskimi družinami pa se bodo tako ali tako reševala z družbenim
dogovorom. Člen 42 naj bi se torej glasil: »Lovsko-gosppodarski načrt lovske
organizacije potrjuje za lovstvo pristojni upravni organ občine, na območju
katere je lovišče oziroma njegov pretežni del, za organizacije združenega dela
pa Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.«
K 50. členu: Z lovsko-etičnega, lovsko-moralnega in lovsko-strokovnega
stališča predlagamo, da se v zakonu uredi prepoved lova na pogon in pritisk
na medveda in parkljasto divjad. 50. člen naj se glasi: »Na brakado, na pogon
in pritisk je prepovedano streljati medveda in parkljasto divjad, razen divjega
prašiča.«
15. člen: Rok vložitve prijave škode po šestih ]mesecih od dneva, ko je
nastala, je očitno predolg. V tem času so skoro vse poljščine pobrane in ugotavljanje škode ni mogoče. Ta rok je primeren za prijavo škode na drevju.
Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Prosim. Besedo ima Stanko Kos!
Stanko Kos: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov 13. okoliša s področja gospodarstva je ob obravnavi osnutka
zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju z lovišči zavzela
naslednja stališča za dopolnitev osnutka zakona.
Načelne pripombe: Bistvo novega zakona bi moralo biti v obveznosti lovcev,
da skupaj z drugimi dejavniki, ki imajo enake in različne interese na področju
varstva okolja, gozdarstva, kmetijstva in turizma, prispevajo k ohranitvi zdravega življenjskega okolja, v katerem je ves živalski svet in v njem gospodarski
stalež zdrave divjadi bistveni kazalec zdravega in kulturnega okolja. Zakon
mora usmeriti lovsko dejavnost predvsem na varstvo narave. Izvajanje lova
mora biti predvsem varstveni ukrep, kateremu morajo biti lovsko-gospodarski
in zlasti športno-rekreacijski interesi podrejeni. Tej osnovni nalogi bi morala
biti prilagojena tudi organiziranost lovstva in članstvo v lovskih organizacijah.
Z lovom naj se ukvarjajo tisti občani, ki jim je varstvo narave osnovni interes,
možnost izvajanja lova pa nagrada za opravljeno brezplačno družbeno koristno delo.
V preteklem obdobju je neskladje med številom divjadi in kmetijsko proizvodnjo privedlo tako daleč, da se je kmetijska proizvodnja morala prilagojevati staležu divjadi, da bi se preprečila gospodarska škoda. Jate škorcev, ki
gredo v tisoče, uničujejo proizvodnjo grozdja. Škode nihče ne vrača. Edini zava3
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rovalni ukrep je pospešena trgatev, ki ima za posledico sladkarije mošta. Vinogradniki se ne upajo odločiti za pozno trgatev, ki daje naravno kvalitetna vina,
ker se boje, da ne bi izgubili vsega pridelka. Prevelik stalež srnjadi v vinogradniških območjih je skoraj povsem onemogočil proizvodnjo namiznih sort
grozdja, kot so žlahtnina, zeleni silvanec in ranina, ker so mladice teh sort
prava poslastica za srnjad. Zaradi enakih razlogov se opušča proizvodnja fižola.
V takih pogojih sodobnega rentabilnega sadjarstva ni mogoče obnavljati brez
ograj, ki pa proizvodnjo močno podražujejo. Vendar tudi ograje popolnoma ne
zavarujejo nasadov pred divjadjo.
Za ograjene nasade je potrebno določiti poseben lovski režiim, po katerem
škodljiva divjad v nobenem letnem času ne bo zaščitena, dolžnost lovcev pa
mora biti divjad ob Vsakem času iz nasada odstraniti. Preprečevanje škode na
kmetijskih kulturah mora biti poglavitna naloga lovcev, tako da bo povračilo
škode po divjadi stranskega pomena.
Predlogi za spremembo osnutka zakona:
K 11. členu: Doda naj se »škorci v jatah«. Škorci so se v zadnjem obdobju
tako razmnožili, da v jatah več tisoč ptic povzročajo na vinogradniških območjih
več stomilijonske škode in že ogrožajo obstoj vinogradniške proizvodnje.
K 14. členu: Rok za odstrel srnjaka naj se podaljša do 30. 10., ker je
predvideni rok za odstrel prekratek.
K 19. členu: Drugi odstavek naj se dopolni tako, da se bo glasil: »Psa
ali mačko, ki se gibljeta v lovišču brez nadzorstva in sta oddaljena več kakor
200 m od doma lastnika...« Po dosedanjem predlogu se je lahko pes gibal
tudi več kot 200 m od doma, če se ni oddaljil od hiš.
35. člen določa, da družbeni dogovor iz prejšnjega člena tega zakona sklenejo lovske organizacije, ki gospodarijo z loviščem, torej lovske družine, ki gospodarijo na ožjem območju. Predhodne tri člene pa je moč tako razumeti,
da se bodo družbeni dogovori sklepali za širša gojitvena območja. Navedena
določila je potrebno uskladiti.
K 47. členu: V prvi vrsti se naj črtajo besede »strokovni delavci organizacij«. Stavek naj se dopolni z določilom, da smejo loviti le člani, ki imajo
lovski izpit.
K 48. členu: Drugi odstavek naj se glasi: »V spremstvu lovca lahko lovi
samo pripravnik.« Te spremembe so potrebne, ker je na lovu vse več nesreč
zaradi neznanja pri rokovanju z orožjem.
55. člen bi se moral glasiti: »Divjad iz ograjenih prostorov je dolžna odgnati ali pokončati lovska organizacija, ki gospodari z loviščem. Le v primeru,
da lovska organizacija na poziv uporabnika zemljišča tega pravočasno ne stori,
sme to storiti lastnik ali uporabnik zemljišča.«
68. člen naj se dopolni, da ima pravico iz drugega odstavka tudi vsak član
lovske organizacije, ki ima lovski izpit.
74. člen je v praksi najbolj problematičen. Škoda po divjadi v prometnih
nesrečah bi morala biti urejena v posebnem členu.
Menimo, da so predlagane spremembe osnutka zakona utemeljene. Zato
naj jih predlagatelj upošteva pri izdelavi predloga zakona.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Prosim. Besedo ima tovariš
Andrej Vidovič, 28. okoliš.
Andrej Vidovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Naša delegacija ima k predlaganemu osnutku dve pripombi. Prva se nanaša

22. seja

35

na že v razpravi omenjeni tretji odstavek 20. člena, ki določa, da morajo biti
kmetijski stroji in naprave opremljene s plašilnimi in opozorilnimi napravami.
Ali to pomeni, da morajo biti te naprave ves čas obratovanja teh strojev tudi
vključene, ker ocenjujemo, da so predvsem namenjene skriti divjadi v travi
oziroma v žitu. Logično bi bilo, da naprave delujejo med obratovanjem stroja.
Menimo tudi, da bi kazalo bolj precizno opredeliti opozorilno oziroma plašilno napravo.
Druga pripomba pa se nanaša na 29. člen, ki našteva vzroke, zaradi katerih
lahko ustanovitelj lovišča odvzame lovišče neki lovski organizaciji. Predlagatelju dajemo v presojo, ali ne bi kazalo ta člen dopolniti tako, da se lovišče
lahko vrne lovski organizaciji, ko so vzroki, ki so povzročili odvzem lovišča,
odpravljeni. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Andrej
Petelin, predstavnik Zadružne zveze Slovenije!
Andrej Petelin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V
razpravi je osnutek zakona, ki obravnava izredno zapleteno materijo, ki obsega
zelo široko področje. Z enakim zanimanjem ga obravnavajo lovci, kmetijski in
gozdarski proizvajalci in tudi drugi, ki so kakorkoli povezani z naravo.
Zadružno zvezo kot skupno organizacijo združenih kmetov in delavcev v
zadrugah in obratih za kooperacijo v kmetijstvu in gozdarstvu zanima^predvsem
usklađenost tega zakona s prizadevanji naše družbe za povečanje pridelovanja
hrane in dobrega gospodarjenja z gozdovi z zahtevami lovskega gospodarstva.
Vsi ti interesi se uresničujejo na istih površinah. Divjad se namreč prehranjuje
na kmetijskih in gozdnih površinah.
Organi zadružne zveze so o osnutku zakona temeljito razpravljali. V strpni
in poglobljeni razpravi so upravni odbor, nadzorni odbor in predsedniki zadružnih svetov oblikovali predloge za spremembe oziroma za dopolnitve posameznih členov, predvsem tistih, ki urejajo biološko oziroma naravno ravnovesje
ter škodo po divjadi in odškodninski postopek. Te predloge smo že poslali
sestavljalcu osnutka zakona, obravnavali pa so- jih tudi v skupščinskih
odborih.
Ugotovili so, da osnutek temelji na ustavnih določilih in da se bistveno
razlikuje od dosedanjega zakona o lovu. Z družbenim dogovarjanjem in s
samoupravnim sporazumevanjem bo mogoče razrešiti mnoga pereča vprašanja,
ki so bila doslej velika pregrada med mnogimi lovskimi organizacijami, kmeti
in gozdarji. Veliko pričakujemo od te novosti v osnutku zakona.
Računati pa moramo še na velike težave, ker kmetje menijo, da bodo
imeli premajhen vpliv na dogovarjanje. Poudarjam, da ni bilo nestrpnosti,
ker se kmetom in tudi zadružnikom rado očita, da bi radi uničili vso divjad.
Nasprotno, vsi smo zagovarjali stališče, da bi bila naša narava okrnjena, če ne
bi bilo tudi ustreznega števila divjadi, toda le v takem številu, da ne povzroča
večje škode. Škodo divjad povzroča! Zato mora imeti v biološkem ravnovesju
prednost- človek, ki s svojim delom in sredstvi ustvarja dobrine, sebi dohodek
in ohranja kulturno krajino v dolinah, še posebej pa na gorskem in hribovitem
ozemlju. Odveč je utemeljevati še druge pomene naseljenosti v teh krajih.
Katere so naše pripombe, ki jih je precej, vendar je samo nekaj zelo
pomembnih:
1. V prvem členu je treba dopolniti besedilo, da je namen tega zakona tudi
nemotena kmetijska in gozdarska proizvodnja.
3*

36

Zbor združenega dela

2. Odločno se zavzemamo, da ostane tvarina 11. in 14. člena osnutka zakona
in odklanjamo možnost, da bi se določbe o tem, kaj je divjad in o lovski dobi
prenesle v izvršilne predpise. Določbe 11. in 14. člena so izredno pomembne in
morajo ostati v zakonu.
3. Največ razprave smo imeli v lovopustu za divjega prašiča, jelenjad in
medveda. Ugotavljamo, da se je ta divjad tako razmnožila, da povzroča izredno
veliko škodo in ogroža obstoj kmeta na takih območjih. Najbolj so prizadeti
kmetje v bližini gojitvenih lovišč. Ta običajno prezrejo škodo, ki jo zlasti spomladi napravijo na zagnojenih travnikih in njivah tropi po več 10, 50 in celo
po 100 jelenov. To se dogaja v Loški dolini pri Kočevju. Veliko je škode tudi
v gozdarstvu. Divji prašiči so se zaredili povsod, na primer tudi na Goriškem,
Pomurju, Zasavju, Gorenjskem in drugod, tudi medved ima danes domovinsko
pravico povsod, tudi tam, kjer nima nobenih pogojev za obstoj.
Naš predlog je, naj za divjega prašiča traja lovna doba celo leto, razen
za vodeče svinje. Za jelenjad in medveda naj se določijo avtohtona območja,
zunaj teh območij pa naj bo podoben režim, kot velja za divjega prašiča.
Odpraviti bi bilo treba prakso, da ima vsaka lovska družina ali organizacija
vsakovrstno divjad, ki spada v tisto okolje ali ne. Intenzivno kmetijstvo ne
prenese velikega staleža divjadi. Stalež mora biti usklađen z naravnimi pogoji
za preživljanje, brez večje škode v kmetijstvu in gozdarstvu.
Tudi naš lovski turizem je treba prilagoditi kmetijstvu. Nesprejemljivo je,
da v zabavo tujim lovcem in za dohodek lovskim organizacijam povzroča kmetijstvu veliko škodo na tisoče spuščenih fazanov na majhnih površinah. Poleg
tega pa ti lovci obstrelijo vsako leto precejšnje število kmetov pri delu na
polju.
Veliko razprave smo imeli tudi o škodi po divjadi in o odškodninskem postopku. Osnutek zakona sicer to zadevo bolje ureja kot prejšnji zakoni, vendar
še vedno nismo našli najboljše rešitve. Največ,sporov je v zvezi z zavarovanjem
posevkov pred divjadjo. Kaj pomeni zavarovanje na krajevno običajen način,
nam je znano iz sodne prakse. Tovarišica Tepejeva je to zelo plastično prikazala.
Kmetje so največkrat popustili, ker so imeli s pravdami še več stroškov in
nobenega haska. Odškodnine so bile tako nizke, ponižujoče, da jih kmetje sploh
niso hoteli sprejeti, na primer 5000 S din za uničeno njivo koruze itd. Tudi po
novem zakonu bo problematično uporabljati zaščitna sredstva in izvajati druge
ukrepe za preprečevanje škode po divjadi.
Kaj naj napravi na primer še kmetica Marija Ratejeva. Citiral bom njeno
izjavo, ki jo je dala lani: »Zoper divje svinje smo se borili najprej tako, da
smo ponoči sežigali cunje. Sprva je to zaleglo, za krajši čas, vendar ne za vso
sezono. Kasneje smo cunje pohvali s smrdljivo tekočino finolin in jih obešali
na kole, da se je smrad širil po poljih, kamor so zahajale divje svinje. Vendar
tudi to ni imelo trajnega učinka, niti eno sezono ne. Še najdalj so učinkovale
pločevinke, ki smo jih zvezali na žioo in iz tega naredili ograjo okrog kultur,
pšenice, koruze, krompirja. Takšne ograje iz pločevink smo uporabljali 5 let.
Tu pa tam so svinje pretrgale ograjo, škode pa niso naredile take, da bi bili
kmetje preveč prizadeti. Ko se je divjad navadila tudi na pločevinke, smo
uporabljali električnega pastirja, ki smo ga morali vsak dan na novo postavljati;
električnega pastirja smo se posluževali na enak način kot pločevink. Iz njega
smo delali ograjo okrog posevkov. Dve leti je pastir zadovoljivo učinkoval.
Letošnje leto pa ni učinkovalo nič; zato sem bila prisiljena ponoči stražiti
posevke. Sama sem stražila zapored 45 noči. Da sem res stražila svoj pridelek,
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vedo lovci in vaščani. Lovci so me hodili tudi kontrolirati, če pazim res na
svoje posevke, sicer ne bi dobila povrnjene škode. Poudarjam, da sem podnevi
delala na kmetiji, ponoči pa stražila svoje pridelke. Bedela sem od 20.30 do 5.
ure zjutraj vsako noč.«
Takih izjav bi lahko predložili na stotine, če ne na tisoče. Kako naj ogradimo vse travnike, vinograde in tako dalje. Morda bi vzdržale le betonske
ograje. Divjad potrebuje hrano in jo tudi dobi. Niso potrebni posebni komentarji. V takih pogojih mladi kmetje ne bodo več ostali na kmetijah. Po našem
mnenju je edina rešitev za zmanjšanje škode ta, da zmanjšamo stalež divjadi.
Drugega izhoda ni, ker ni poceni ograj in plašilnih sredstev. Zato bi morali
napraviti take lovske gospodarske načrte, pri katerih bi morali sodelovati tudi
nepristranski strokovnjaki z različnih področij.
Škodo bi prav tako morale ocenjevati nepristranske cenilne komisije, ker
imajo kmetje o dosedanjem ocenjevanju tehtne pripombe. V teh komisijah pa
bi morali biti tudi predstavniki krajevnih skupnosti. Tudi pri pravilnem biološkem ravnovesju bo še vedno škoda. Tej se ne moremo izogniti, vendar ne
bo tako velika, da se ne bi dala nadomestiti. To je tudi pot k boljšim odnosom
med lovci, kmeti in gozdarji.
Se nekaj besed o drugih obveznostih kmetov. Odklanjamo določilo o pokončevanju .mačk 200 m od hiš. Mačk ne moremo privezati kot pse na verige.
Koliko koristi napravijo mačke pri uničevanju miši, voluharjev in drugih škodljivcev? Ali ne bo tudi škoda zaradi strupenih vab, ki jih bomo morali uporabljati kmetijci proti tem škodljivcem, večja kot pa zaradi mačk?
Potem nam tudi niso znana neškodljiva zaščitna sredstva, ki bi jih uporabljali v kmetijstvu. Vsa ta sredstva so škodljiva tako za človeka kakor tudi za
divjad in domače živali. Treba jih je čimbolj varno uporabljati. Menimo, da je
tudi odveč določilo o plašilnih napravah na kmetijskih strojih. Nihče določno
ne pove, kaj je to, kako se priključijo te naprave in ne nazadnje tudi, koliko
stanejo. Ali bomo kmetijstvo znova obremenjevali z novimi stroški?
Zadružna zveza meni, da bodo njeni predlogi prispevali k izboljšanju predloga zakona o lovu. Družbeno dogovarjanje in samoupravno sporazumevanje
bo, kljub nezaupanju kmetov do teh oblik na tem področju, le razrešilo mnoga
pereča vprašanja, približalo lovce in kmetijce in gozdne proizvajalce in prispevalo k uskladitvi odnosov med kmetijstvom, gozdarstvom in lovstvom. Zato tudi
Zadružna zveza podpira osnutek zakona kot primerno podlago za pripravo
predloga zakona o lovu. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo želi še razpravljati?
(Nihče.) Lahko zaključim razpravo? (Da.) Zaključujem razpravo in predlagam,
da sprejmemo naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter upravljanju z lovišči, z osnutkom zakona, se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike
Slovenije. Pri pripravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih
skupščinskih teles in ostalih gradivih, ter predloge, dane v razpravi na današnji
seji. Upošteva naj seveda tudi vso današnjo razpravo.
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (135 delegatov glasuje
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet.
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Predlagam, da glasujemo še o sklepu Odbora za stanovanjsko-komunalna
vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega dela in Odbora za urbanizem,
stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora občin, da Izvršni
svet predloži hkrati s predlogom zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter
upravljanju z lovišči tudi predlog odloka o zavarovanju redkih in ogroženih
živalskih vrst in njihovih razvojnih oblik.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (134 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Z večino glasov je sprejet tudi ta sklep.
Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog za-izdajo zakona o pomorski pilotaži, z osnutkom zakona, ki ga je Skupščini predložil Izvršni svet.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Livia Jakomina,
predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze. Izvršni svet predlaga,
da v smislu drugega odstavka 250. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
združimo prvo in drugo fazo. Dajem ta predlog v obravnavo. Kdo želi besedo?
Ker nihče ne želi besede, menim, da ni pripomb k predlogu za združitev prve
in druge faze. Zakon bomo obravnavali kot osnutek.
Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem ter Zakonodaj no-pravna komisija. Njuni poročili smo prejeli.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ne želi nihče razpravljati? Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o pomorski pilotaži, z osnutkom zakona, se
sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike
Slovenije. Pri pripravi naj upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih teles.
Kdor je za ta predlog, naj prosim glasuje! (129 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet.
Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka
o financiranju razširitve internatskih in šolskih prostorov šole za miličnike
kadete v Šolskem centru za strokovno izobraževanje delavcev v organih za
notranje zadeve Ljubljana-Tacen, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo
njen izvršni svet.
Za svoja predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Orožna, člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za notranje zadeve, in Franca Volana,
pomočnika republiškega sekretarja za notranje zadeve.
Predlog odloka so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor za
finance Zbora občin ter Zakonodajno-pravna komisija. Njihova poročila smo
prejeli.
Ali želi predstavnik še ustno obrazložiti predlog odloka? (Ne želi.) Zeli kdo
razpravljati? (Ne.) Ne želi nihče razpravljati? Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Dajem na glasovanje predlog odloka o financiranju razširitve internatskih in šolskih prostorov šole za miličnike kadete v Šolskem
centru za strokovno izobraževanje delavcev v organih za notranje zadeve Ljubljana-Tacen,
Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (127 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (2 delegata.)
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Ugotavljam, da je predlog odloka z večino glasov sprejet.
Predlagam, da preidemo na 19. in 20. točko dnevnega reda, ker ima tovarišica Zdenka Jurančičeva določene obveznosti, kot delegatka Zbora republik
in pokrajin pa želi sodelovati pri tej točki. Ali se zbor s tem strinja? (Da.)
Prehajamo torej na 19. točko dnevnega reda, to je na osnutek
zakona o dopolnitvah zakona o premijah za pšenico, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SR Slovenije.
Za svoja predstavnika k tej točki dnevnega reda je Izvršni svet določil
tovariša Karmela Budihno, namestnika republiškega sekretarja za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, ter tovariša Iva Marenka, republiškega podsekretarja
v Republiškem sekretariatu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Osnutek
zakona o dopolnitvah zakona so obravnavali: Odbor za agrarno politiko našega
zbora, odbora za finance našega zbora in Zbora občin, Odbor za družbenoekonomski razvoj našega zbora ter Zakonodajno-pravna komisija. Poročila smo
prejeli. Prejeli smo tudi mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Sloveni-je. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovarišica Zdenka Jurančič,
delegatka Zbora republik in pokrajin Skupščine SR Slovenije!
Zdenka Jurančič: Tovarišice in tovariši! Najprej se opravičujem
za to prestavitev dnevnega reda. Na kratko bi vas obvestila o poteku dosedanjih razprav o osnutku zakona o spremembi zakona o premijah za pšenico.
V lanskem letu, malo manj kot pred letom dni, sta ta zbor in Zbor občin
sprejela soglasje k izdaji zakona o premiji za pšenico letine 1975. Zaradi izredno
slabih vremenskih razmer v času setve in v času žetve so nastale določene
težave, zaradi katerih je predlagatelj predlagal spremembo zakona.
Namreč zaradi nepričakovano nižjega izplena, nižjega hektarskega donosa
in pa slabše kvalitete pšenice, ki je nastala zaradi že omenjenih vremenskih
razmer, je moral predlagatelj poseči že v sredini leta po določenih ukrepih, ki
so zagotovili, da bo pšenica uporabljena za prehrano, kljub temu, da ne ustreza
povsem predpisom, ki so bili že pred časom sprejeti.
Z določenim ukrepom je tudi preprečil krmljenje živine z ne povsem
ustrezno pšenico. Mlinsko-predelovalni industriji je naložil, da predeluje pšenico
slabše kvalitete. Zaradi tega so v tej vrsti industrije nastali nemajhni dodatni
stroški. In da bi se ti stroški tej industriji poplačali, se predlaga ta zakon.
• Nekaj vprašanj v zvezi s kompenzacijami je še odprtih. Menim, da bomo
lahko v postopku usklajevanja stališč, če dobimo sedaj pooblastilo za soglasje
k predlogu zakona in pooblastilo za usklajevanje stališč, pripombe sekretariata
in odborov uspešno uveljavili. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati?
(Nihče.) Lahko zaključim razpravo? (Da.) Zaključujem razpravo in predlagam,
da sprejmemo naslednji sklep:
1. Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije daje
soglasje k osnutku zakona o dopolnitvi zakona o premijah za pšenico.
2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, predloge in stališča, navedena v
skupščinskih telesih in pripombe, dane v današnji razpravi, ki naj jih predlagatelj upošteva pri izdelavi predloga zakona.
3. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v
Zboru republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Ju-

40

Zbor združenega dela

goslavije, da da v imenu Skupščine Slovenije in v skladu z njenimi pripombami
soglasje k predlogu zakona.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (123 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet.
Prehajam na 20. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o premijah za pšenico, ki ga je Skupščini SRS predložil v soglasje Zbor
republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije.
K tej točki dnevnega reda je Izvršni svet določil za svoja predstavnika
tovariša Karmela Budihna, namestnika republiškega sekretarja za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, in tovariša Iva Marenka, podsekretarja v Sekretariatu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za agrarno politiko, Odbor za družbenoekonomski razvoj in Odbor za finance našega zbora ter Zakonodajnopravna komisija. Njihova poročila smo prejeli; prejeli smo tudi mnenje Izvršnega sveta. Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovarišica Zdenka Jurančič!
Zdenka Jurančič: Samo to bi povedala, da zakon ureja premije
za pšenico letine 1976. V predlogu zakona, ki nam ga je poslal Zvezni komite
za kmetijstvo, je rečeno, da se dajejo premije za pšenico v isti višini, kot je že
sklenil ta zbor na svoji predzadnji seji, in sicer v višini 0,40 dinarja za kg.
Razlika je v predlogu le v tem, da ne loči premije za trdo in mehko pšenico.
Razlogov za to je več. Nekaj je navedenih tudi v naši zadnji dopolnitvi, ki smo
jo danes dobili na klop, vendar menim, da je prav, da zbor podpre stališče
Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije, ki se zavzema za
ločitev višine premije za trdo in mehko pšenico. Trda oziroma mehka pšenica
dajeta različni kakovosti moke in s tem tudi različni pecilnosti. Ker želimo
prispevati tudi k večanju kvalitete naših pridelkov, menimo, da je pravilno,
da sprejmemo tako stališče.
Če bo delegacija dobila soglasje in pooblastilo, se obvezuje, da bo v postopku usklajevanja stališč poskušala z vsemi argumenti tO stališče podpreti
in uveljaviti.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati?
Besedo ima tovariš Stepišnik!
Edvard Stepišnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V celoti dajem podporo stališčem, ki jih je dal k temu osnutku zakona
republiški izvršni svet, in sicer zato, ker se mora nujno upoštevati klasifikacija
sort pšenice pri določanju višine premije, kajti vrednost pšenice po kvaliteti
vpliva na kvaliteto moke in nadalje na končni produkt iz žita.
Osnovni pogoj za kvaliteto finalnega proizvoda je kvaliteta surovine. V
jugoslovanskih pogojih moramo politiko setve in politiko ekonomske stimulacije proizvodnje žit zastaviti tako, da bomo imeli najmanj 30%» visoko kvalitetnih žit, zlasti pšenice za proizvodnjo moke. S tem bi se izboljšala kvaliteta
moke in kruha ter drugih pekarskih izdelkov in občutno zmanjšal deficit, ki
nastaja sicer zaradi slabe kvalitete. Po nekaterih podatkih znaša škoda na račun
slabe kvalitete okrog 70 milijard starih dinarjev. To je podatek, ob katerem
se velja zamisliti. Se enkrat dajem v celoti podporo stališčem izvršnega sveta.
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Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? Prosim,
Janez Zeleznikar, 33. okoliš, Ljubljana Moste-Polje!
Janez Zeleznikar : Tovarišice in tovariši delegati! Rad bi povedal, da
žitne skupnosti in žitna predelovalna industrija v Sloveniji v celoti podpirajo
stališče Izvršnega sveta in odborov Zbora združenega dela. Ker pa je obrazložitev že lepo podana v materialih, je ne bi ponavljal. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? Prosim ! Besedo ima tovariš Ivo Marenk, predstavnik Izvršnega sveta.
Ivo Marenk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V
zvezi z osnutkom zakona o premiji za pšenico bi veljalo opozoriti še na dve
stvari..
1. V stališču Izvršnega sveta je navedeno, naj bi višina diferencirane premije znašala 0,38 dinarja za mehko in 0,60 dinarja za trde vrste pšenice.
Želel bi opozoriti, da je to mogoče le, če bo klasifikacija pšenice, katere sprejem je predviden z odlokom zveznega izvršnega sveta za december letos, sprejeta v skladu z neposrednimi izsledki o kvaliteti posameznih sort, ki so bile
opredeljene v določbah o priznavanju novih sort. Ker ni pričakovati, da bi se
ta princip lahko dosledno uveljavil, bi najbrž veljalo predlagati, da naj delegacija v Zboru republik in pokrajin v tej fazi sprejemanja zakona zahteva diferencirane premije. Glede konkretne višine premije naj zvezni izvršni svet
sprejme odlok, in sicer v okviru predvidenih sredstev ene milijarde novih
dinarjev.
2. Glede na to, da je Izvršni svet dobil delegatsko vprašanje, ki sodi v bistvu v razpravo k osnutku tega zakona, bi to vprašanje želel sedaj pojasniti.
Postavljeno vprašanje je bilo zakaj vsako leto po nekajkrat obravnavamo premiranje pšenice. Povedati moram, da je bila premija za odkup pšenice uvedena
kot ukrep za povečanje odkupa, in sicer prvič v letu 1974. To je bil izjemen
ukrep ekonomske politike za povečanje odkupa, glede na to, da moramo manjkajoče količine pšenice uvažati.
Kot je znano, se pripravlja medrepubliški dogovor o razvoju kmetijstva
za obdobje 1976—1980, ki naj bi bil sprejet hkrati z ukrepi za realizacijo družbenega plana 1976—1980. Ker naj bi se celoten koncept ekonomske politike
na tem področju sprejel za obdobje 1976—1980, bodisi v okviru združenega
dela bodisi v okviru ukrepov države za stimulacijo proizvodnje, ne bi veljalo
prejudicirati sistemskega zakona za srednjeročne obdobje, temveč je v tem trenutku bolj primerno sprejeti ukrepe za leto 1976. Celotni sistem ekonomske
politike pa bo mogoče v okviru celotnih sredstev, ki so predvidena za to področje, sprejeti šele, ko bo znan celoten obseg teh intervencij in seveda, ko bo
le-ta dogovorjen z medrepubliškim dogovorom. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? Ce ne želi nihče
več razpravljati, zaključujem razpravo.
Predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep:
1. Zbor združenega dela daje soglasje k osnutku zakona o premiji za
pšenico.
2. Zbor daje k osnutku zakona pripombe in stališča, dana v skupščinskih
telesih, v mnenju Izvršnega sveta in na današnji razpravi.
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3. Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ se pooblašča, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k
predlogu zakona o premiji za pšenico.
Kdor je za ta predlog, naj prosim glasuje! (125 delegatov glasuje za.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep.
Odrejam polurni odmor.
(Seja je bila prekinjena ob 12.25 in se je nadaljevala ob 13.10.)
Predsednik Štefan Nemec: Nadaljujemo sejo Zbora združenega dela.
Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na statut Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije, s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi Zveze
stanovanjskih skupnosti Slovenije, ki ga je Skupščini predložila v soglasje Zveza
stanovanjskih skupnosti Slovenije.
Za svojega predstavnika je Zveza določila tovariša Rudija Bregarja, predsednika Skupščine Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije. Statut so obravnavali: Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja našega
zbora in Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo
okolja Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo o soglasju z obrazložitvijo, ter
Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala poročilo. Predlog odloka in poročilo
smo prejeli. Prejeli pa smo tudi mnenje Izvršnega sveta.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim. Besedo ima tovariš Jože
Vogrinčič, 4. okoliš!
Jože Vogrinčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
K temu statutu bi dal v imenu delegatov občine Lenart nekatere pripombe.
V zvezi s predloženim statutom in samoupravnim sporazumom o ustanovitvi Stanovanjske skupnosti Slovenije je ugotovljeno, da ta statut in samoupravni sporazum ne obravnavata nekaterih nalog, ki naj bi jih izvajala Zveza
stanovanjskih skupnosti Slovenije, kot izhaja iz nekaterih dokumentov, ki opredeljujejo naloge te skupnosti. Zlasti se to nanaša na osnutek družbenega dogovora o pospeševanju razvoja manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih
območij v Sloveniji v obdobju 1976—1980, To določilo je pomembno za razvoj
manj razvitih območij, saj niso rešeni kadrovski problemi. Osnutek družbenega
dogovora o pospeševanju razvoja manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij zato pravilno ugotavlja potrebo po širši družbeni pomoči pri
reševanju kadrovskih vprašanj na področju zdravstva in izobraževanja. Dogovor sam po sebi pa ne more biti učinkovit, če se temu ne bodo prilagodili
tudi akti Zveze stanovanjskih skupnosti. Pomembno bi bilo, da se samoupravni
sporazum o ustanovitvi Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije zato uskladi
z določili osnutka družbenega dogovora. Ker republiška skupščina samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije ne potrjuje oziroma ne daje soglasja, naj bi postavila kot pogoj pri dajanju soglasja
k statutu, da se spremeni sporazum o ustanovitvi Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije v skladu z osnutkom družbenega dogovora o pospeševanju razvoja manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij v SR Sloveniji.
Zato v imenu delegatov občine Lenart predlagam naslednji dodatek k 1. točki
predloga odloka o soglasju k statutu Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije:
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Soglasje k statutu se daje pod pogojem, da bo Zveza stanovanjskih skupnosti
Slovenije uskladila samoupravni sporazum o ustanovitvi Zveze stanovanjskih
skupnosti Slovenije v 24. členu osnutka družbenega dogovora tako, da bo med
naloge Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije vneseno tudi določilo, da na
podlagi solidarnosti sodeluje pri reševanju stanovanjskih problemov, ki neposredno pogojujejo uresničevanje pomembnejših nalog v zvezi s pospeševanjem
razvoja manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij na področju
izobraževanja, varstva in podobnega. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? Ne
želi nihče več razpravljati? Prosim. Besedo ima tovariš Rudi Bregar, predsednik Skupščine Zveze stanovanjskih skupnosti.
Rudi Bregar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Pripomba konference delegatov iz Lenarta je bila obravnavana tudi na Zboru
občin in se nanaša na pristojnost delovanja Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije. Predvsem želim poudariti, da je tu govora o Zvezi stanovanjskih skupnosti in ne o Stanovanjskih skupnosti Slovenije in da smo vse, kar so samoupravne stanovanjske skupnosti v sporazumu o ustanovitvi Zveze stanovanjskih
skupnosti Slovenije zapisale, zapisali na osnovi dogovora, mnenj in stališč
samoupravnih stanovanjskih skupnosti občin, ki tako zvezo osnujejo.
Na pripombo pa dajem naslednje pojasnilo: Tudi ta samoupravni sporazum
v svojem 2. členu, kjer se govori o osnovnih nalogah, vlogi in pristojnostih
Zveze, za katere, kot rečeno, so se dogovorile stanovanjske skupnosti, v svoji
zadnji alinei, dopušča možnosti dodatnih opravil in nalog, ki jih v soglasju
s posameznimi stanovanjskimi skupnostmi opravlja sama zveza. V zadnji alinei
se govori, da je Zveza odgovorna za opravljanje drugih zadev po določbah zakona, drugih predpisov in splošnih aktov. To se pravi, da spada vse, za kar se
bomo s samoupravnimi sporazumi dogovorih v zvezi z manj razvitimi
območji Slovenije in manj razvitimi obmejnimi območji sprejeli, v delovno
področje Zveze. Povedati pa moramo tudi, da se Zveza že v sedanjem trenutku
zelo aktivno vključuje v nastajanje družbenega dogovora o nalogah pri razvoju
manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij. Vse naloge, ki se
bodo iz tega družbenega dogovora nanašale na vlogo stanovanjskih skupnosti,
bo ustrezno prevzemala v svoj delokrog odgovornosti tudi Zveza.
V ostalem pa se s pripombami Zakonodajno-pravne komisije in ustreznega
odbora popolnoma strinjamo in bomo takoj po dobljenem soglasju v zborih
Skupščine sprožili postopek usklajevanja sporazuma kot tudi statuta Zveze na
osnovi priporočil in predlogov. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Ali je tovariš delegat zadovoljen z odgovorom? (Da.) Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Če ne želi nihče več
razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na sklepanje. Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k statutu Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije. Kdor je za ta odlok, naj prosim glasuje! (121 delegatov glasuje za.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je odlok soglasno sprejet.
Zaključujem 13. točko dnevnega reda in prehajam na 14. točko dnevnega r e d a , to je na predlog odloka o potrditvi dogovora o olajšavah in ugod-
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nostih, ki se dajejo kupcem obveznic federacije, izdanih po zakonu o izdaji
obveznic federacije v letu 1975, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovarišico Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta in republiško sekretarko za finance.
Predlog odloka so obravnavali: odbora za finance našega zbora in Zbora
občin, ki sta dala skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna komisija. Pričenjam
razpravo. Besedo ima tovarišica Marija Nahtigal, 3. okoliš!
Marija Nahtigal : V zvezi s predlogom odloka o potrditvi dogovora
o olajšavah in ugodnostih za kupce obveznic federacije bi prosila predstavnika
predlagatelja samo za eno obrazložitev, ker odgovora na to vprašanje, ki ga
mislim postaviti, ne najdem v obrazložitvi.
Vprašanje je, kakšen bo finančni učinek davčnih olajšav, ki jih lahko uveljavljajo kupci obveznic federacije pri tistih oblikah davkov, ki so dohodek
občine, in kako bodo občine nadomestile ta izpad.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.)
Ali tovarišica Ozbič lahko takoj odgovori? Prosim! Besedo ima tovarišica Milica
Ozbič!
Milica Ozbič: Na vprašanje, kako bodo občine nadomestile izpad, ki
bi ga občinskim proračunom prinesle predlagane olajšave, moram dati odgovor,
pred katerim bi lahko postavila besedico »žal«. Zal bo zelo malo tega izpada,
ki bi ga bilo treba nadomestiti, ker bi ta izpad nastal pretežno zaradi olajšav,
ki bi jih lahko izkoristili državljani, ki kupujejo obveznice. Rezultat plasmaja
obveznic pa je tak, da niti 5®/» plasiranih obveznic niso pokupili državljani,
torej tudi pomembnih izpadov v občinskih dohodkih zaradi tega ne bo.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Ali je tovarišica zadovoljna z odgovorom! (Da.) Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo in dajem
na glasovanje predlog odloka o potrditvi dogovora o olajšavah in ugodnostih,
ki se dajejo kupcem obveznic federacije, izdanih po zakonu o izdaji obveznic
federacije v letu 1975, na glasovanje.
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (122 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja! (Nihče.)
Ugotavljam, da je odlok soglasno sprejet.
Prehajam na 15. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo
zakona o davčnih olajšavah in drugih ugodnostih za kupce obveznic federacije
v letu 1975, z osnutkom zakona, ki ga je predložil v obravnavo Izvršni svet in
določil za svojega predstavnika tovarišico Milico Ozbič, republiško sekretarko
za finance.
Izvršni svet Skupščine predlaga, da tudi ta zakon obravnavamo kot osnutek, glede na drugi odstavek 250. člena poslovnika skupščine, to je, da se prva
in druga faza združita. Ali ima kdo pripombe k temu, da zakon obravnavamo
tako, da združimo obe fazi. (Ni pripomb.) Torej je predlog predlagatelja sprejet.
Predlog za izdajo zakona so obravnavali: odbora za finance našega zbora
in Zbora občin ter Zakonodajno-pravna komisija. Kdo želi razpravljati? (Nihče.)
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Lahko zaključim razpravo? (Da.) Zaključujem razpravo in predlagam, da
sprejmemo naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o davčnih olajšavah in drugih ugodnostih za
kupce obveznic federacije v letu 1975, z osnutkom zakona, se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in pri pripravi upošteva predloge in stališča, ki so bila dana v skupščinskih telesih.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (122 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo glasovanja vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet.
Prehajam na 16. točko dnevnega reda, to je predlog zakona o
ratifikaciji sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in
republiko Avstrijo o izogibanju dvojnemu obdavčevanju na področju davkov na
dohodek in premoženje, ki ga je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik
in pokrajin Skupščine SFRJ.
Izvršni svet je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil
tovarišioo Milico Ozbič.
Predlog zakona so obravnavali: odbora za finance našega zbora in Zbora
občin, Komisija za mednarodne odnose in Zakonodajno-pravna komisija.
Vsa poročila smo prejeli. Prejeli smo tudi mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
Pričenjam razpravo, želi kdo besedo? Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k zakonu o
ratifikaciji sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in
Republiko Avstrijo o izogibanju dvojnemu obdavčevanju na področju davkov na
dohodek in premoženje.
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (122 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet.
Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o ratifikaciji konvencije o mednarodnih pravilih o izogibanju trčenju na morju,
1972, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in
pokrajin Skupščine SFRJ.
Izvršni svet je k tej točki dnevnega reda določil za svojega predstavnika
tovariša Livia Jakomina, predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze.
Predlog so obravnavali: Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem
Zbora občin, ki je dal predlog odloka o soglasju z obrazložitvijo, Odbor za
družbenopolitični sistem našega zbora, Komisija za mednarodne odnose ter Zakonodajno-pravna komisija. Vsa poročila smo prejeli. Prejeli pa smo tudi
mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati,
dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji
konvencije o mednarodnih pravilih o izogibanju trčenju na morju, 1972. Kdor
je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (118 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet.
Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o oddajanju graditve investicijskega
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objekta tujemu izvajalcu, ki ga je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik
in pokrajin Skupščine SFRJ.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet k tej točki dnevnega reda določil
Iva Klemenčiča, člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za industrijo.
Osnutek so obravnavali: Odbor za družbenoekonomski razvoj, Odbor za
agrarno politiko in Zakonodajno-pravna komisija.
Poročila smo prejeli. Ali želi kdo razpravljati? (Ne.) Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje naslednji sklep:
1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o oddajanju graditve investicijskega objekta tujemu izvajalcu.
2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o oddajanju graditve investicijskega objekta tujemu izvajalcu.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (121 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je predlagani sklep z večino glasov sprejet.
Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o
ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo
in razvoj.
Tudi ta predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor
republik in pokrajin Skupščine SFRJ. Za svojega predstavnika je Izvršni svet
k tej točki dnevnega reda določil tovarišico Milico Ozbič.
Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance, Komisija za mednarodne
odnose in Zakonodajno-pravna komisija. Vsa poročila smo prejeli.
Prejeli smo tudi mnenje Izvršnega sveta. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.)
Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno
republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj. Kdor je za
predlog odloka, naj prosim glasuje! (124 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(1 delegat.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov.
Prehajamo na 22. točko dnevnega reda, to je na volitve in imenovanja.
Predlog odloka o razrešitvi namestnika generalnega direktorja Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije. Za svojega predstavnika je Komisija določila tovarišico Marjeto Sentjurc, članico komisije.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Če, ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka. Kdor je za predlagani
odlok, naj prosim glasuje! (120 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se
je kdo vzdržal glasovanja? (2 delegata.)
Ugotavljam, da je z večino glasov sprejet odlok o razrešitvi namestnika
generalnega direktorja Službe družbenega knjigovodstva v Socialistični republiki Sloveniji. S tem je v Zboru združenega dela Jože Vidovič razrešen dolžnosti namestnika generalnega direktorja Službe družbenega knjigovodstva v
SR Sloveniji.
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Zaključujem 22. točko in prehajam na 23. točko dnevnega reda,
to je na vprašanja delegatov.
Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje 8. okoliša bo odgovorila tovarišica Anka Tominšek, republiška podsekretarka v Republiškem sekretariatu Za delo.
Anka Tominšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Skupini za pošiljanje delegatov v Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine
SR Slovenije iz občine Kranj sta na skupnem sestanku 6. oktobra letos ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem
zavarovanju kmetov postavili naslednje vprašanje:
»Koliko se bodo zmanjšale obveznosti organizacij združenega dela do proračuna, glede na to, da po sprejetju sprememb zakona proračun ne bo imel več
obveznosti do financiranja in organizacije izplačil za starostno zavarovanje
kmetov?«
Republiški sekretariat za delo je v sodelovanju z Republiškim sekretariatom
za pravosodje, organizacijo uprave in proračun pripravil naslednji odgovor:
Po sedaj veljavnem zakonu o starostnem zavarovanju kmetov zagotavljajo
sredstva za kritje izdatkov tega zavarovanja kmetje zavarovanci, in sicer polovico sredstev, republika in občine skupaj pa drugo polovico. Od ene polovice
letnih izdatkov republika pokriva dve tretjini, vse občine skupaj pa ostalo
tretjino. Republika v celoti krije izdatke za pokojnine kmetov borcev pred 9. 9.
1943, priznane pod ugodnejšimi pogoji, in izdatke za varstvene dodatke socialno
ogroženim kmetom borcem.
Po finančnih načrtih Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov so znašale
za posamezna leta obveznosti: za leto 1973 kmetje 26 231 524 din, republika
17 487 684 din, občine 8 743 842 dinarjev oziroma skupaj 52 463 050 dinarjev. Za
leto 1974 kmetje 41 245 000 din, republika 27 496 666, občine 13 748 334 din
oziroma skupaj 82 490 000 din. Za leto 1975 kmetje 59 496 105 din, republika
39 664 070 din, občine 19 832 035 oziroma skupaj 118 992 210 dinarjev. Skupnost
starostnega zavarovanja kmetov ocenjuje, da bodo znašali izdatki v letu 1975
za pokojnine po splošnih predpisih, se pravi brez izdatkov za pokojnine borcev
pod ugodnejšimi pogoji in za varstveni dodatek, 120,4 milijona dinarjev, torej/
bo znašala solidarnost družbe 60,2 milijona dinarjev.
Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov, ki ga je Skupščina SR Slovenije sprejela 8. oktobra letos, ne
spreminja enega temeljnih načel sedanjega sistema, to je načela solidarnosti
družbe,, spreminja pa način uresničevanja te solidarnosti. O družbeni solidarnosti, ki se je do sedaj izražala prek sredstev splošne porabe, se pravi prek
proračunov družbenopolitičnih skupnosti, naj bi v bodoče odločali delovni
ljudje v okviru zagotavljanja sredstev za skupno porabo. Upoštevajoč oceno o
številu uživalcev pokojnin v letu 1976, znesek pokojnine v višini okoli 410 dinarjev ter izdatke v zvezi z izvajanjem zavarovanja, se ocenjuje, da bi v prihodnjem letu znašali izdatki za starostno zavarovanje kmetov po splošnih predpisih 204,4 milijona dinarjev. Ce bo izveden prenos iz splošne v skupno porabo
in če bo obseg solidarnosti tudi v prihodnjem letu ostal na isti ravni kot doslej,
to je polovica letnih izdatkov, potem bi morali delovni ljudje zagotoviti približno 102,2 milijona dinarjev. To pomeni, da bi se za to vsoto razbremenili
proračuni družbenopolitičnih skupnosti. V osnutku samoupravnega sporazuma
o združevanju sredstev za solidarnost delovnih ljudi, ki ga je pripravila Skup-
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nost starostnega zavarovanja kmetov za razpravo in sprejem s strani delovnih
ljudi, sta o ravni solidarnosti predvideni dve varianti, in sicer po eni naj bi
znašala solidarnost delovnih ljudi polovico kritja vseh izdatkov, to je 102,2 milijona din, po drugi pa 137,8 milijona dinarjev. V dosedanjih razpravah so
namreč Skupnost starostnega zavarovanja ter Predsedstvo kmečke sekcije in
Sekretariat sekcije za vprašanja invalidsko-pokojninskega zavarovanja pri konferenci SZDL zavzeli stališče, da obremenitev kmetov zavarovancev v letu 1976
ne bi smela biti večja kot v letu 1975, ko znaša po finančnem načrtu 66,6 milijona dinarjev. Odločitev o ravni solidarnosti še ni sprejeta s strani delovnih
ljudi. Proračun Socialistične republike Slovenije se bo oblikoval na podlagi
izhodišč za sestavo republiškega proračuna za 1976 in resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976,
ki ju bo sprejela Skupščina SR Slovenije. V primeru prenosa solidarnosti iz
proračunske v skupno porabo v proračunih družbenopolitičnih skupnosti ne bo
več postavke za kritje izdatkov starostnega zavarovanja kmetov oziroma v njih
ne bo zajeta ocenjevana obveznost v višini 102,2 milijona dinarjev. Hvala.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Sprašujem delegata iz 8. okoliša, ali je zadovoljen z odgovorom! (Delegat želi pismeni odgovor.)
Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje 21. okoliša bo odgovorila tovarišica Milica Ozbič, republiška sekretarka za finance in
članica Izvršnega sveta!
Milica Ozbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Skupina delegatov za gospodarsko področje 21. okoliša je postavila na svoji
seji delegatsko vprašanje v zvezi z zakonom o polaganju depozita za investicije
v negospodarske in neproizvodne objekte, ki predpisuje polaganja depozita tudi
za investicije, ki se financirajo iz samoprispevka. Skupina postavlja vprašanje:
Prvič, kaj se je hotelo z vpeljavo depozita sanirati in drugič, ali se zakonodajalec
zaveda posledic, ki iz tega izhajajo?
Odgovor na prvo točko je naslednji: Ustavna podlaga za izdajo tega zakona
je v določbi 267. člena ustave SFRJ, po katerem se sme z zveznim zakonom
organizacijam združenega dela ter drugim porabnikom družbenih sredstev začasno prepovedati razpolaganje z delom družbenih sredstev, namenjenih za
porabo ali za financiranje razširjene reprodukcije, če je to neogibno, da se
preprečijo ali odvrnejo večje motnje v gospodarstvu.
Zakon je nadomestil prejšnji zakon o polaganju depozita pri investicijskih
vlaganjih v nove negospodarske in neproizvodne investicije, ki je bil izdan leta
1971, s podaljšano veljavnostjo do konca leta 1975.
Na podlagi tega zakona so lahko republike in pokrajini s svojimi zakonskimi
akti oproščale obveznosti depozita posamezne dejavnosti ali zavezance. Oprostitve so bile precej obširne, tako da je zakon v svoji tedanji obliki izgubil
veljavo, investicije v negospodarskih, predvsem v družbenih dejavnosti, pa so
še naprej naraščale hitreje od investicij v gospodarske dejavnosti.
Zvezni izvršni svet je menil, da je zato potrebno izdati zakon, ki bo enotno
urejal vprašanje negospodarskih in neproizvodnih investicij, s podzakonskimi
akti pa bi zvezni izvršni svet v soglasju z izvršnimi sveti republik in pokrajin
predpisal, za katere investicije se ne bo polagal depozit.
Tako se je želelo doseči, da bi se negospodarske in neproizvodne investicije
spravile v okvire, predvidene z resolucijo o temeljih skupne politike ekonom-
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skega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1975, sredstva ki se dobijo z depozitom, pa usmerila v investicije v prioritetne gospodarske dejavnosti.
Odgovor na točko 2 je naslednji: Zakonodajalec se je zavedal posledic tega
zakona in je pristopil k pripravi podzakonskih aktov, da bi v skladu z družbeno
dovoljeno ravnijo porabe uredil kompleks oprostitev. Ni pa računal na čas, ki
je potreben za usklajevanje stališč republik in pokrajin o obsegu in načinu
oprostitev, kakor tudi ne na različne interese republik in pokrajin. S skladnostjo interesov republik in pokrajin, kot se je to v razpravah pokazalo, pa ni
vedno tudi dana skladnost s politiko zveznega izvršnega sveta do teh vprašanj,
kar je v končni fazi zavrlo sprejetje odloka.
Na koncu mi dovolite, da vas obvestim, da je bil ta teden končan proces
usklajevanja stališč o odloku o oprostitvah plačevanja depozita za negospodarske in neproizvodne investicije in da lahko pričakujemo v prvem naslednjem Uradnem listu objavo tega odloka in s tem odpravo vseh teh težav in
nesporazumov, tudi teh, ki zadevajo financiranje objektov iz samoprispevka.
Hvala.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Vprašujem delegata iz
21. okoliša s področja gospodarstva, ali je zadovoljen z odgovorom! (Zadovoljen je.)
Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za prosvetno-kulturno področje
1. okoliša bo odgovorila tovarišica Marija Cigale, namestnica republiškega sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo!
Marija Cigale: Tovarišice in tovariši delegati! Tovarišica Marica
Brglez je kot pooblaščena delegatka skupine delegatov, ki delegira delegate v
Zbor združenega dela, okoliš 1, kulturno-prosvetno področje, Ljubljana-VičRudnik, postavila delegatsko vprašanje, kdaj bo z ustanovitvijo tretjega zavoda
za usposabljanje in varstvo težje duševno prizadetih otrok rešen izredno pereč
problem varstva in usposabljanja teh otrok.
Na vprašanje dajemo naslednji odgovor: Tovarišica Marica Brglez je že v
svojem vprašanju dovolj obrazložila problem varstva in usposabljanja duševno
težje prizadetih otrok, ki je resnično izredno pereč in nujen, zato menimo, da ni
potrebno ocenjevati upravičenosti zahteve po ustanovitvi novega zakona te
vrste. Kot je delegatka sama navedla, so se pokazale možnosti, da bi v ta namen
uporabili objekte bivše gospodinjske šole v Rodici pri Domžalah.
To bi bila dobra rešitev, saj preureditev teh objektov ne bi zahtevala preveč
sredstev, lokacija je ugodna, predvsem pa bi tako lahko v kratkem času dobili
tretji zavod za varstvo in usposabljanje duševno težje prizadetih otrok.
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo in Republiški komite
za vzgojo in izobraževanje sta že pripravila predlog za ustanovitev tega zavoda
in ga posredovala Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije.
Po obravnavi predloga v organih Izvršnega sveta pa bodo program obravnavale še samoupravne interesne skupnosti, ki bodo ustanoviteljice in financerji tega zavoda. Nekatere republiške interesne skupnosti, tako Republiška
izobraževalna skupnost in Skupnost socialnega skrbstva Slovenije, pa so ustanovitev tega zavoda že vključile v svoje srednjeročne programe. Lahko torej
zaključimo, da je akcija za ustanovitev tretjega zavoda za varstvo in usposabljanje duševno težje prizadetih otrok že stekla in upamo, da bomo v naslednjem srednjeročnem obdobju ta zavod tudi resnično dobili.
4
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Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Ali je delegat kulturno-prosvetnega področja za 1. okoliš zadovoljen z odgovorom? (Iz klopi: Prosimo za
pismeni odgovor.) Delegacija želi pismeni odgovor.
Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje 3. okoliša bo odgovoril tovariš Aleksander Skraban!
Aleksander Skraban: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši
delegati! Skupina delegatov za Zbor združenega dela za gospodarsko področje
3. okoliša, Šentjur pri Celju, je na seji Zbora združenega dela Skupščine SR
Slovenije glede neskladja med ceno močnih krmil in prodajo mesa postavila
naslednje delegatsko vprašanje:
»V Sloveniji spitamo največ goveje živine v pogodbenem sodelovanju med
kmetijskimi organizacijami in zasebnimi kmečkimi proizvajalci. Trenutno je
stanje tako, da prodajamo pitance s 50»/» klavnostjo po 17,60 din. Ta cena ne
krije polne lastne cene pitanja, zato dobimo od družbe v obliki premije še 3 din
po kg. Glede na to, da poteče premiranje z 31. 12. 1975, sprašujemo, kako bo
ta problem rešen s 1. 1. 1976?
Opozarjam tudi, da je neskladje med ceno koruze, ki stane 2,50 din kg, in
ceno prvovrstnega govejega mesa očitno. Brez dodajanja močne krme ni mogoče
proizvesti prvovrstnega govejega mesa, ob taki ceni koruze pa se dodajanje
močnih krmil ne splača.
Vprašanje: Kaj namerava Izvršni svet storiti, da bi se to neskladje uredilo?«
Odgovor: Glede na to, da je pridobivanje govejega mesa ob današnjih cenah
reprodukcijskega materiala na meji rentabilnosti, še zlasti, če se pita s koncentrati, je potrebno v proizvodnji mesa opraviti določeno preusmeritev. Preusmeritev v pitanju govedi je nujna predvsem za večje izkoriščanje doma pridelane kakovostne krme, z dodatki le manjših količin koncentratov, ki omogočajo, da se doseže zaželena kvaliteta pitanih juncev in junic.
Ob zmanjšanju izvoza in ob neoptimističnih prognozah za izvoz se bo
potrebno hitreje prilagajati glede količin proizvedenega govejega mesa, glede
cen pa tudi glede pitane goveje živine potrebam domačega trga. Povečati bo
potrebno predelovanje krmnih rastlin, še zlasti pa koruze, ki bo kot »cela«
rastlina v bodoče glavna komponenta prehrane živine v pitanju.
Glede na sedanje tržne razmere in ekonomiko pridobivanja mesa meni
Izvršni svet, da po 1. januarju 1976, ko preneha veljavnost obstoječih predpisov,
ob uveljavljanju premij za govedo in mleko in kompenzacij za meso, ni pogojev
za opustitev sedanjega sistema spodbujanja proizvodnje. S sprejetjem družbenega dogovora o agro-industrijskem kompleksu naj bi se določil tudi sistem,
ki naj bi veljal za srednjeročno obdobje do leta 1980 za celotno kmetijsko proizvodnjo. Posamezni tekoči ukrepi pa naj bi se sprejemali po potrebi.
Izvršni svet se bo zato zavzemal, da se bo v letu 1976 poleg premiranja
živine zadržal tudi sistem pospeševanja porabe, da bi se omogočil lažji plasma
mesa, reja živine in s tem dohodek zaposlenih in da bi se zadržal standard
delovnih ljudi. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Vprašujem delegata, ali je zadovoljen z odgovorom! (Iz klopi: Se strinjam.) Hvala!
Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za kmetijsko dejavnost 1. okoliša bo odgovoril tovariš Ivo Marenk, pomočnik sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano!
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Ivo Marenk : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na
seji dne 3. 10. 1975 je delegacija Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije
iz 1. okoliša, področje za kmetijstvo, postavila vprašanje, kakšne ukrepe namerava storiti Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da bi se stanje kmetijske proizvodnje deagrariziranih področij izboljšalo.
Na zastavljeno vprašanje, upoštevajoč tudi njegovo obrazložitev, odgovarjamo naslednje:
Hiter razvoj celotne družbenoekonomske strukture v povojnem obdobju
je v SR Sloveniji sprožil proces naglega prestrukturiranja sestave kmetijskega
prebivalstva. Ugodne možnosti za zaposlovanje izven kmetijstva, perspektiva
ugodnejših delovnih pogojev in ustreznejšega dohodka, možnost kulturnega in
še posebno izobrazbenega napredovanja so povzročile proces deagrarizacije.
Proces deagrarizacije ni pojav, ki bi bil značilen samo za slovensko povojno
razvojno obdobje. Z njim so se, vendar ob manjši intenziteti, srečale vse družbe
na poti v industrializacijo.
Če pojmujemo deagrarizacijo širše od samega procesa razslojevanja kmečkega prebivalstva, potem se nam v tem procesu jasno razkriva postopno propadanje stare kmečke strukture s pretežno naturalno proizvodnjo. Znotraj tega
procesa pa se kaže uvajanje ekonomizacije in sodobne organizacije, delitve dela
in koncentracije proizvodnje, rast kmečke blagovne proizvodnje z elementi mešanolastninskih odnosov, kjer je vse več delovnih faz vključenih v organiziran
napor kmetov in njihovih organizacij za močnejše podružbljanje proizvodnje.
Potemtakem deagrarizacija ni negativen pojav, ob pogoju, da se z dolgoročno
politiko na vseh ravneh sproti odstranjujejo protislovja, ki se porajajo.
V SR Sloveniji je bilo v sedanjem srednjeročnem obdobju sprejetih več
ukrepov za stimuliranje razvoja novih gospodarskih in .negospodarskih dejavnosti na manj razvitih področjih in posebej osnovne gospodarske dejavnosti
manj razvitih predelov kmetijstva.
Tako je republika dala subsidiarno jamstvo za hranilne vloge pri hranilnokreditnih službah; z nadomestilom dela obresti se je kmetom kooperantom
omogočilo najetje investicijskih kreditov po izjemno ugodnih kreditnih pogojih
— 3'°/o obrestni meri. Podpora HKS bo dana tudi v naslednjem obdobju, kar
je bilo z zakonom o nadomestilu dela obresti za zasebno kmetijstvo že rešeno.
V družbenem dogovoru o uresničevanju dolgoročnega programa razvoja
kmetijstva SR Slovenije v obdobju 1974—80 je realizirana obveza, da se bo
dajala prednost naložbam, ki bodo omogočile hitrejši razvoj kmetijstva v manj
razvitih, obmejnih, hribovitih in goratih predelih. Ta obveza je bila natančneje
opredeljena v sporazumu o obsegu, namenih in nekaterih pogojih kreditiranja
naložb v kmetijstvo in osnovno predelavo pridelkov v SR Sloveniji v letih
1974—80, v katerem so za naložbe v manj razvitih predelih ugodnejši kreditni
pogoji v obliki daljših odplačilnih rokov in višje udeležbe kredita v finančni
konstrukciji investicij.
Poleg tega se je republika s prej omenjenim dogovorom zavezala, da bo v
letih 1974 in 1975 za razvoj kooperacijske proizvodnje prispevala 32 milijonov
din (po cenah 1970), kar je bilo tudi realizirano. Za razvoj kooperacije so bila
zbrana, posebej za območja, kjer je deagrarizacija najmočnejša, posebna sredstva iz mlečnih premij. Posebna prizadevanja so bila v minulem obdobju namenjena razvijanju pospeševalne službe, saj je bil podpisan družbeni dogovor,
ki ureja organizacijo in financiranje le-te do leta 1980.
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Za hitrejši razvoj kmetjiske proizvodnje v manj razvitih, hribovitih in
goratih predelih si bo Izvršni svet prizadeval, da bi se sredstva razvojnih premij
združevala in prioritetno usmerjala za izvajanje sprejetega razvojnega programa.
Posebna prizadevanja bodo na področju razvijanja kmetijske proizvodnje v
prihodnjem obdobju usmerjena v intenzifikacijo proizvodnje. Intenzifikacija
proizvodnje in z njo zvečana lastna investicijska sposobnost kmeta investitorja
mora postati pogoj za modernizacijo, pri kateri pa bo potrebno v večji meri
kot doslej, izkoristiti možnosti racionalizacije porabe družbenih sredstev v obliki
različnih oblik kmečkih skupnosti oziroma v drugih oblikah povezovanja v
okviru družbeno organizirane proizvodnje.
Le prek tako opredeljenega načina razvijanja kmetijske proizvodnje bodo
dane najširše razvojne možnosti vsem zainteresiranim proizvajalcem, mogoče
bo skrbeti za čim večji izkoristek kmetijskega prostora in mogoče bo učinkovito
usmerjati proces deagrarizacije. Za realizacijo teh ciljev bo potrebno posebno
pospešiti proces vključevanja kmetov v družbeno organizirano proizvodnjo pri
kmetijskih zadrugah in TOZD kooperacije in zainteresirati tudi dejavnike na
ravni republike in posebno v občinah, ki se s problemom deagrarizacije srečujejo izven kmetijske proizvodnje.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Tovariš Marenk, ali je bilo
glede vprašanja, ki ga je postavila delegacija iz 8. okoliša, odgovorjeno že v
okviru osnutka zakona? (Da.) Vprašujem delegata 1. okoliša za kmetijsko dejavnost, ah je zadovoljen z odgovorom, ki ga je dal tovariš Marenk! (Delegat
želi pismeni odgovor.)
Sprašujem tudi delegata iz 8. okoliša, ali je zadovoljen z odgovorom, ki je
bil dan v okviru obravnave zakona! (Da. Prosi tudi za pismeni odgovor.)
Hvala!
Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za socialno-zdravstveno področje 3. okoliša bo odgovoril tovariš Božidar Tvrdy, pomočnik predsednika
Republiškega komiteja za zdravstvo in socialno varstvo!
Božidar Tvrdy: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Skupina delegatov s socialno-zdravstvenega področja 3. okoliša, Nova Gorica, za Zbor združenega dela je zastavila Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije naslednje delegatsko vprašanje: »Zakon o izterjevanju terjatev zdravstvenih zavodov za zdravstveno pomoč in druge zdravstvene storitve (Ur. 1.
SRS, št. 8/63) nalaga občinskim skupščinam obveznost poravnave obveznosti za
zdravstvene storitve v primerih, ko zdravstveni zavodi ne morejo izterjati
terjatev od nezavarovanih občanov samoplačnikov.
Od leta 1963 do sedaj je bil že dvakrat spremenjen zakon, ki ureja zadeve
s področja zdravstva in njegovega financiranja. Z ustanovitvijo samoupravnih
interesnih skupnosti za zdravstvo je prešlo na te skupnosti tudi financiranje te
dejavnosti. V skladu z določili, kaj spada v splošno porabo, v finančnih načrtih
občinskih skupščin niso predvidena sredstva za zdravstvene storitve, ki jih
opravljajo zdravstveni zavodi za občine.
Kako se predvideva uskladitev določil zakona iz leta 1963 z ustavnimi in
zakonskimi spremembami s področja zdravstva?«
Na navedeno delegatsko vprašanje dajemo naslednji odgovor: Z uveljavitvijo zakona o zdravstvenem varstvu (Ur. 1. SRS, št. 38/74) imajo pravico
do zdravstvenega varstva vsi delovni ljudje in občani, pri čemer je zlasti pravica
do neposrednega zdravstvenega varstva zagotovljena vsem, zdravstvene skup-
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nosti pa so zadolžene, da to pravico zagotavljajo tudi drugim občanom, ki niso
zavarovani po tem zakonu.
S tem je zakon uzakonil ustavno idejo o nacionalnem zdravstvenem varstvu
in jo v 61. členu z določitvijo najmanjšega obveznega obsega zdravstvenega
varstva realiziral, zdravstvene skupnosti pa zavezal, da določijo natančnejši najmanjši obvezni obseg pravic. Zaradi možne realizacije tega najmanjšega obsega
je zakon o zdravstvenem varstvu zadržal določbo o financiranju obveznih oblik
zdravstvenega varstva iz 42. do 46. člena bivšega zakona o zdravstvenem zavarovanju in obveznih oblikah zdravstvenega varstva, kolikor niso v nasprotju
z novim zakonom o zdravstvenem varstvu, dotlej, dokler zdravstvene skupnosti
ne bodo s samoupravnimi in splošnimi akti določile natančnejšega najmanjšega
obsega zdravstvenega varstva.
V istem 180. členu je zakon o zdravstvenem varstvu zavezal zdravstvene
skupnosti, da morajo sprejeti samoupravne splošne akte za izvajanje tega
zakona v 6 mesecih. Pravna interpretacija obstoječega stanja mora izhajati iz
naslednjih izhodišč oziroma dejstev:
1. Koncepcija tako imenovanega nacionalnega zdravstvenega varstva oziroma približevanje temu cilju je nedvomno izpeljana v zakonu o zdravstvenem
varstvu. Financiranje najmanjšega obveznega obsega zdravstvenega varstva je
dolžnost zdravstvenih skupnosti, kakor je dolžnost zdravstvenih skupnosti, da
zagotovijo neposredno zdravstveno varstvo tudi drugim občanom, ki niso zavarovani, če jim zdravstveno varstvo ni zagotovljeno z drugim zakonom ali z
ratificiranimi mednarodnimi sporazumi.
2. Pravica do izkoriščanja najmanjšega obveznega obsega zdravstvenega
varstva in do ostalih oblik neposrednega zdravstvenega varstva pa za nezavarovane osebe ni več sporna. Samoupravni sporazumi o vrstah in obsegu pravic
iz neposrednega zdravstvenega varstva in o drugih pravicah iz zdravstvenega
zavarovanja oziroma osnutki teh sporazumov, ki so bili v septembru 1975 predmet razprav, dajejo nezavarovanim osebam pravico do teh oblik zdravstvenega
varstva, v breme tiste občinske zdravstvene skupnosti, v katerih imajo stalno
prebivališče.
3. S tem odpade tudi različno interpretiranje začasno veljavnih določb iz
prejšnjega zakona o zdravstvenem zavarovanju tembolj, ker je začasna veljavnost teh odločb veljala le do izteka 6 mesecev po uveljavitvi zakona o zdravstvenem varstvu, to je do 27. 6. 1975. S tem datumom pa so bile zdravstvene
skupnosti dolžne sprejeti samoupravne splošne akte za izvedbo zakona.
4. Ob teh ugotovitvah pa ustvarja še določene nejasnosti in pravna vprašanja formalno še veljavni republiški zakon o izterjevanju terjatev zdravstvenih
zavodov za zdravstveno pomoč in druge zdravstvene storitve, ki za primer neuspešne izterjave stroškov zdravstvenega varstva zdravstvene organizacije nasproti zavezancu samoplačniku določa kot prvega subsidiarnega plačnika njegovo občino, kar moti glede na razširjeno obveznost zdravstvenih skupnosti, da
zagotavljajo znatno širši obseg neposrednega zdravstvenega varstva vsem občanom.
S tem ta obveznost občine nima več logične in ne pravne podlage. Pravno
stanje pa je jasno, kljub še nespremenjenemu zakonu, saj zakon o zdravstvenem
varstvu kot »lex posterior« ustvarja drugo pravno stanje, obveznost zdravstvenih skupnosti, da so plačniki zdravstvenih storitev, kolikor gre za vse
oblike zdravstvenega varstva, ki ga zagotavlja zdravstvena skupnost. S tem odpade koncepcija citiranega republiškega zakona o subsidiarnem plačniku zdrav-
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stvenih storitev, ker je zdravstvena skupnost primarni plačnik teh storitev.
Glede na to citirani republiški zakon, ne glede na njegovo formalno razveljavitev ali spremembo, v tej točki ni več uporaben.
5. Zdravstveno varstvo in sredstva zanj so od leta 1975 dalje načeloma
področje skupne porabe, ki se financira v okviru zdravstvene skupnosti, ne
pa splošne porabe, za katero združujejo sredstva družbenopolitične skupnosti
v svojih proračunih.
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo je ob upoštevanju teh
izhodišč na 4. seji, dne 29. oktobra obravnaval to delegatsko vprašanje, hkrati
s problematiko, ki je bila posredovana z dopisi občinskih skupščin Nova Gorica,
Velenje, Kranj, Mozirje in Celje, ter sprejel naslednje stališče:
1. Za leto 1975 naj pokriva stroške zdravstvenega varstva nezavarovanih
oseb tista regionalna zdravstvena skupnost, na katero so bile z družbenim dogovarjanjem prenesene obveznosti. Kjer prenos obveznosti ni bil družbeno dogovorjen, je kritje teh stroškov še vedno obveznost proračuna občine.
2. Za leto 1976 je predvideno, da se v okviru družbenega dogovarjanja
opravi prenos obveznosti, nalog in sredstev na vse tiste samoupravne interesne
skupnosti s področja družbenih dejavnosti, pri katerih ta prenos do sedaj še
ni bil dosledno izpeljan.
Spremembe in dopolnitve zakona o izterjevanju terjatev zdravstvenih zavodov za zdravstveno pomoč in druge zdravstvene storitve (Ur. 1. SRS, št. 8/63
in pa 6/67) so programirane v delovnem programu Republiškega komiteja za
zdravstveno in socialno varstvo še v letu 1975, se pravi do 31. 12. 1975. Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo je to stališče dne 6. novembra
1975 posredoval tudi koordinacijskemu odboru za spremljanje izvajanja družbenega dogovora. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Vprašujem delegata iz 3. okoliša za socialno-zdravstveno področje, ali je zadovoljen z odgovorom! (Zeli pismeni
odgovor.)
S tem smo izčrpali delegatska vprašanja, ki so bila postavljena. Vprašujem,
ali kdo želi postaviti novo delegatsko vprašanje! (Nihče.) Ker ni novih delegatskih vprašanj, smo izčrpali dnevni red. S tem zaključujem sejo Zbora združenega dela.
(Seja je bila končana ob 14.15.)

23. seja
(3. decembra 1975)
Predsedoval: Štefan Nemec,
predsednik Zbora združenega dela
Začetek seje ob 9.05.
Predsednik Štefan Nemec: Tovarišice in tovariši! Pričenjam 23. sejo
Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi 365. člena ustave SR Slovenije in prvega odstavka 97. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Dnevni red za 23. sejo zbora sem petkrat razširil. Najprej z osnutkom
zvezne resolucije. Zaradi tega osnutka je bila seja zbora prestavljena z dne
26. 11. na današnji dan. Kasnejše razširitve so se nanašale na obravnavo zveznih
zakonov.
Glede na te razširitve smo vam zaradi boljšega pregleda poslali prečiščen
dnevni red. 2e potem, ko smo vam poslali nov predlog dnevnega reda, pa je
prišlo še do določenih sprememb. Predlagam, da umaknemo z dnevnega reda
še osnutek zakona o določitvi skupnega zneska za financiranje programa graditve in modernizacije tehnične baze Radia Jugoslavija od leta 1976 do leta
1980 in osnutek zakona o kreditnih odnosih s tujino, glede na to, da je potrebno
razčistiti določena odprta vprašanja.
Poleg tega je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predložil predlog zakona
o omejitvi stopenj prispevkov iz dohodka za financiranje zdravstvenih skupnosti v letu 1975 s predlogom, da se obravnava po hitrem postopku. Zato predlagam zboru, da ga vključimo v dnevni red in da v smislu 297. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije ob določanju dnevnega reda odločimo, ali naj se zakon
obravnava po hitrem postopku ali ne.
Glede na to predlagam zboru, da sprejme naslednji dnevni red:
1. izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in. imunitetna vprašanja
ter poročilo te komisije,
2. analiza izvajanja politike družbenoekonomskega razvoja v SR Sloveniji
v letu 1975 in tendenc v gospodarskih tokovih na prehodu v leto 1976,
3. osnutek resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju v SR Sloveniji ter neposrednih nalogah v letu 1976,
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4. osnutek resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja
Jugoslavije v letu 1976,
5. izhodišča za sestavo republiškega proračuna za leto 1976,
6. predlog programa dela Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije
za obdobje september 1975 — julij 1976,
7. predlog za izdajo zakona o zavarovanju vodotoka Soča, z osnutkom
zakona,
8. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju
federacije,
9. osnutek odloka o spremembah odloka o določitvi skupnega obsega proračunskih izdatkov federacije za leto 1975,
10. osnutek zakona o določitvi skupnega obsega izdatkov proračuna federacije za leto 1976,
11. osnutek odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije,
republik in avtonomnih pokrajin za leto 1976,
12. osnutek odloka o določitvi skupnega zneska sredstev za financiranje
programa po zakonu o zagotavljanju sredstev za financiranje programa integracije in modernizacije skupnih služb za vodenje civilnih in vojaških zrakoplovov,
13. osnutek zakona o spremembah zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje programa modernizacije službe za opravljanje notranjih zadev iz pristojnosti federacije v obdobju od leta 1974 do leta 1979,
14. osnutek zakona o spremembah zakona o sredstvih obveznega posojila
za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nerazvitih republik in avtonomne
pokrajine Kosovo,
15. osnutek zakona o spremembah zakona o merilih za razporeditev sredstev sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno
razvitih republik in avtonomnih pokrajin v obdobju od leta 1971 do leta 1975,
16. osnutek zakona o spremembi zakona o republikah in pokrajini, ki se
štejejo za gospodarsko nezadostno razvite,
17. osnutek zakona o spremembah zakona o merilih za določitev dopolnilnih sredstev gospodarsko nezadostno razvitim republikam in Socialistični
avtonomni pokrajini Kosovo za financiranje nujnih družbenih služb v obdoju
od leta 1971 do leta 1975,
18. osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o izdaji obveznic
federacije za leto 1975,
19. osnutek zakona o spremembi zakona o posebni uporabi določenih obveznic in drugih vrednostnih papirjev,
20. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o spremembi sporazuma med
vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlado Zveze sovjetskih
socialističnih republik o ekonomskem in tehničnem sodelovanju pri graditvi
in rekonstrukciji industrijskih podjetij in drugih objektov v SFRJ,
21. osnutek zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem
poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin,
22. osnutek zakona o temeljih denarnega sistema,
23. osnutek zakona o financiranju federacije,
24. osnutek carinskega zakona,
25. predlog zakona o omejitvi stopenj prispevkov iz dohodka za financiranje zdravstvenih skupnosti v letu 1975,
26. volitve in imenovanja,
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27. vprašanja delegatov.
Vprašujem delegate, ali se s predlaganim dnevnim redom strinjate! Če ni
pripomb, dajem predloženi dnevni red na glasovanje. Kdor je za, naj prosim
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor predlagani dnevni red soglasno sprejel.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev Komisije
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja in poročilo te komisije.
Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja
za današnjo sejo zbora izvolimo naslednje delegate: za predsednika Zoro Mikuš,
za člana Cirila Uršiča in Franca Bučarja. Ali so predlagani delegati navzoči?
(Da.) Želi morda kdo o tem predlogu razpravljati! (Ne.)
Dajem predlog na glasovanje. Kdor je za to, da se delegati Zora Mikuš,
Ciril Uršič in Franc Bučar izvolijo v Komisijo za verifikacijo pooblastil in
imunitetna vprašanja, naj glasuje. (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdb vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna
vprašanja za 23. sejo zbora izvoljeni: za predsednico Zora Mikuš, za člana
Ciril Uršič in Franc Bučar. Prosim predsednika in člana komisije, da pregledajo
pooblastila delegatov oziroma poročilo, ki ga je pripravila strokovna služba, ter
nato poročajo zboru. Ker imajo delegati v smislu 212. člena ustave SR Slovenije
in v smislu 12. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije pravico govoriti v
jeziku svojega naroda, vprašujem delegate, ali želi kdo razpravljati v italijanskem ali madžarskem jeziku! Ugotavljam, da ne želi nihče in da za današnjo
sejo zbora ne potrebujemo prevajalcev.
K posameznim točkam dnevnega reda so bili na današnjo sejo zbora povabljeni predstavniki Izobraževalne skupnosti Slovenije, Raziskovalne skupnosti
Slovenije, Kulturne skupnosti Slovenije, Zdravstvene skupnosti Slovenije, Skupnosti socialnega varstva Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Republiške
konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, Zveze sindikatov
Slovenije, Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje, Narodne banke Slovenije, Združenja poslovnih bank in hranilnic Slovenije in Carinarnice Ljubljana.
Na sejo zbora so bili povabljeni delegati Zveznega zbora Skupščine SFRJ
iz SR Slovenije in člani delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik
in pokrajin Skupščine SFRJ.
Vse predstavnike in delegate pozdravljam in predlagam, da se vključijo v
razpravo.
Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, vas obveščam, da smo se predsedniki zborov na predlog Izvršnega sveta dogovorili,
da bomo poslušali uvodno obrazložitev k osnutku resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju v SR Sloveniji ter neposrednih nalogah v letu 1976,
k osnutku resolucije o skupni politiki ekonomskega in socilanega razvoja Jugoslavije v letu 1976 in izhodiščem za sestavo republiškega proračuna za leto 1976
na skupnem zasedanju vseh treh zborov.
Uvodno obrazložitev k osnutku resolucije o družbenoekonomski politiki in
razvoju v SR Sloveniji ter neposrednih nalogah za leto 1976 in k izhodiščem za
sestavo republiškega proračuna za leto 1976 bo dal tovariš Miran Mejak, član
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Uvodno obrazložitev k osnutku reso-
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lucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu
1976 pa bo dal tovariš Jože Zakonjšek, član Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za družbeno planiranje in informacijski sistem.
Delegate obveščam, da me je Nada Beltram, podpredsednica Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije in delegatka skupine delegatov za gospodarsko področje 6. okoliša — Nova Gorica, z dopisom z dne 7. 11. 1975 obvestila,
da je dne 4. oktobra 1975 prevzela drugo delovno dolžnost. S tem ji je prenehala
lastnost delavca v Skupnih službah Elektro Primorske in tudi status delegata
v tej skupnosti. Ker je delovno mesto in delo, ki ga imenovana sedaj opravlja
— direktor podružnice Službe družbenega knjigovodstva Nova Gorica — po
zakonu nezdružljivo s funkcijo delegata, ji po 63. členu poslovnika Skupščine
SR Slovenije preneha funkcija podpresednika Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije.
Ob tej priložnosti se tovarišici Beltramovi zahvaljujem za dosedanje delo
v zboru ter pomoč, ki jo je nudila pri vodenju sej.
Zato predlagam, da v smislu 102. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
za današnjo sejo izvolimo delegata, ki mi bo pomagal pri vodenju seje. Predlagam, da za to dolžnost izvolimo tovariša Franca Neleca. Ali je tovariš navzoč?
(Da.) Ali želi o tem predlogu kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati,
dajem predlog na glasovanje. Kdor je za to, da mi pri vodenju današnje seje
pomaga tovariš Franc Nelec, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Prosim, da po skupnem zasedanju zborov oziroma po uvodnih obrazložitvah tovariš Nelec pride za mizo predsedstva in mi pomaga pri vodenju seje.
Preden preidemo na uvodne obrazložitve k osnutkoma republiške in zvezne
resolucije, predlagam, da izvolimo tričlansko komisijo, ki bo na podlagi razprave dopolnila predlog sklepov k osnutkoma resolucij.
Predlagam, da v to komisijo izvolimo naslednje delegate: Jožeta Kerta,
predsednika Odbora za družbenoekonomski razvoj, Milana Boleta, predsednika
Odbora za družbenoekonomske odnose, Vido Kim, podpredsednico Odbora za
finance. Ali se strinjate s tem predlogom? Ali ima kdo pripombe ali spreminjevalne predloge? Ugotavljam, da ni pripomb. Kdor je za predlog, da ustanovimo
komisijo in da izvolimo v to komisijo navedene tri delegate, naj prosim dvigne
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je soglasno sprejet predlog za ustanovitev komisije. V komisijo so izvoljeni vsi trije predlagani delegati.
Naročil bom, da ugotovijo, če sta oba zbora že zbrana. V tem primeru bomo
prekinili sejo in verifikacijo pooblastil delegatov opravili kasneje.
Informiran sem, da zbora še nista zbrana in lahko nadaljujemo. Prosim
Komisijo, da da poročilo!
Zora Mikuš: Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 23. sejo, dne
3. 12. 1975.
Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo
delegatska pooblastila 142 delegatov, in sicer: z gospodarskega področja 85 delegatov, s prosvetno-kulturnega področja 18 delegatov, s socialno-zdravstvenega
področja 12 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 16 delegatov, iz obrtne in po-
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dobnih 'dejavnosti 5 delegatov, iz delovnih skupnosti državnih organov, družbenopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 5 delegatov,
iz delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboroženih silah
SFRJ 1 delegat.
Na današnji seji niso prisotni delegati z naslednjih področij oziroma okolišev: z gospodarskega področja za 12. okoliš 1 delegat, za 13. okoliš 2 delegata,
za 18. okoliš 1 delegat, za 30. okoliš 1 delegat. S socialno-zdravstvenega področja
ni prisoten iz 3. okoliša 1 delegat. Iz kmetijske dejavnosti nista prisotna iz
1. okoliša 1 delegat in iz 7. okoliša 1 delegat. Skupno je torej odsotnih 8 delegatov.
Komisija je pregledala vsa predložena pooblastila in ugotovila, da so vsa
pooblastila v skladu z zakoni in ustavo SR Slovenije. Zato predlaga, da Zbor
združenega dela vsa predložena pooblastila verificira.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli kdo razpravljati o poročilu komisije? Besedo ima Marinka Pavlin, delegatka 12. okoliša, področje
gospodarstva.
Marinka Pavlin: Sem delegatka 12. okoliša —- Skofja Loka. Predsednica komisije je poročala, da manjka delegat iz 12. okoliša. Opozorila bi, da
so me imeli vpisano namesto v 12. okolišu v 27. okolišu!
Predsednik Štefan Nemec: Hvala. Komisija bo to upoštevala in popravila poročilo. Se Komisija strinja? (Da.) Hvala. Zeli še kdo razpravljati
oziroma ima kdo pripombe k poročilu Komisije? (Ni pripomb.)
Kdor je za poročilo, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov
za 23. sejo Zbora združenega dela.
Ugotavljam, da zbor lahko veljavno odloča, ker je na seji navzoča večina
delegatov.
S tem prekinjam sejo Zbora združenega dela. Prosim delegate, da počakajo
v dvorani, da se zberejo še delegati ostalih dveh zborov na skupno zasedanje,
na katerem bomo poslušali uvodne obrazložitve k osnutkoma republiške in
zvezne resolucije in k predlogu izhodišč za republiški proračun.
(Seja je bila prekinjena ob 9.30 in se je nadaljevala ob 10.45.)
Predsednik Štefan Nemec: Nadaljujemo sejo Zbora združenega dela
in prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo analize
izvajanja politike družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije v letu 1975 in
tendence v gospodarskih tokovih na prehodu v leto 1976, ki jo je predložil v
obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Mirana Mejaka,
člana Izvršnega sveta. Gradivo je bilo objavljeno v Poročevalcu št. 23 z dne
31. 10. 1975. Obravnavali so ga: Odbor za finance našega zbora in Odbor za
finance Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, Odbor za družbenoekonomske
odnose našega zbora, ki je dal poročilo, Odbor za družbenoekonomski razvoj
in Odbor za agrarno politiko našega zbora, ki sta dala skupno poročilo, Odbor
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za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja in Odbor za urbanizem,
stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora občin, ki sta dala
skupno poročilo.
Vsa ta poročila ste prejeli. Predlagam, da obravnavo te točke dnevnega reda
združimo z obravnavo naslednje točke dnevnega reda, to je osnutka resolucije
o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah
v letu 1976. Gre namreč za gradivi, ki se med seboj dopolnjujeta: osnutek resolucije je pripravljen na podlagi ugotovitev, ki izhajajo iz analize.
V zvezi s to točko ne bomo sprejemali nobenega zaključnega sklepa, temveč
naj bi se razprava o tej točki odrazila v sprejemu skupnih stališč k osnutku
resolucije za leto 1976.
Dajem ta predlog v razpravo. Ali se strinjate s predlaganim načinom razprave? (Delegati se strinjajo.)
Ugotavljam, da se strinjate, zato bomo prešli na 3. točko dnevnega
reda, ki jo bomo obravnavali skupaj z 2. točko. Osnutek resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah za leto
1976 je Skupščini predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Tudi za to
točko je predstavnik tovariš Miran Mejak.
Osnutek resolucije so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose
našega zbora, Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin in
Odbor za agrarno politiko našega zbora, ki so dah skupno poročilo, Odbor za
finance našega zbora in Odbor za finance Zbora občin, ki sta dala skupno
poročilo, Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja našega
zbora in Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo
okolja Zbora občin, ki sta prav tako dala skupno poročilo, ter Zakonodajnopravna komisija, ki je dala poročilo.
Danes ste prejeli na klop tudi predlog sklepa Odbora za družbenoekonomske
odnose in Odbora za družbenoekonomski razvoj našega zbora k osnutku resolucije ter poročilo Odbora za družbenoekonomske odnose in Odbora za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora, ki vsebuje stališča tega zbora, k
osnutku resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter
neposrednih nalogah v letu 1976.
Na klop ste dobili tudi informacijo o zagotavljanju sredstev za investicije,
ki jo je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Prosim, da ta poročila
tudi upoštevate pri obravnavi druge in tretje točke dnevnega 'reda.
Ali želi predstavnik Odbora še kaj ustno dodati k predlogom in k tem
gradivom, ki ste jih dobili na klop? Besedo ima predsednik Odbora za družbenoekonomski razvoj Jože Kert!
Jože Kert: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Odbor
za družbenoekonomske odnose in Odbor za družbenoekonomski razvoj našega
zbora sta na včerajšnji skupni seji obravnavala delovno zasnovo stališč Skupščine SR Slovenije k osnutku resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju
SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976.
To delovno zasnovo je pripravila strokovna služba Skupščine SR Slovenije
na podlagi razprav in pismenih poročil vseh odborov, ki so obravnavah osnutek
resolucije, kakor tudi stališč in gradiv, ki so bila predložena hkrati z osnutkom
resolucije. V podrobni obravnavi sta odbora sprejela nekatere dopolnilne in
spreminjevalne predloge, ki jih že vsebuje besedilo, ki ste ga danes prejeli
na klop.
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Zato odbora predlagata zboru, da stališča k osnutku resolucije sprejme v
obliki predloga sklepa, ki ste ga prejeli danes. V imenu Odbora predlagam,
da naj bi vsi razpravljalci upoštevali sklepe in naša stališča, ki so navedena v
enajstih točkah, in naj bi razpravljalci v svojih razpravah upoštevali te točke.
Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo od predstavnikov
dati ustno poročilo? (Ne.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima
delegat Franc Javornik, gospodarsko področje, 6. okoliš!
Franc Javornik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Skupina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije s področja
gospodarstva 6. okoliša, skupina delegatov socialno-zdravstvenega področja
primorsko-notranjskega okoliša in skupina delegatov za Zbor občin z istega
področja so skupaj z vsemi zbori Skupščine občine Nova Gorica obravnavale
osnutek resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter
neposrednih nalogah v letu 1976.
K osnutku resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju Slovenije ter
neposrednih nalogah v letu 1976 so delegati sprejeli naslednje pripombe:
Letošnja resolucija vsebuje določilo, da Izvršni svet Skupščine Slovenije
predloži Skupščini SR Slovenije že med letom poročilo o izvajanju ciljev in
nalog iz resolucije za leto 1975. V osnutku resolucije za leto 1976, ki je v razpravi, pa takšne obveznosti ni. Menimo, da je to pomanjkljivost in predlagamo,
naj se tudi v resoluciji za leto 1976 določi obveznost spremljanja in izvajanja
resolucije.
Poročila o izvajanju ciljev in nalog iz resolucije za leto 1976 naj bi se dalo
Skupščini na podlagi polletnih in devetmesečnih podatkov. To naj predstavlja
tudi podlago za oceno gibanj v letu 1976 in za sestavo resolucije za leto 1977.
V okviru izvoznih prizadevanj je osnutek resolucije povsem zanemaril
pomembno dejavnost, ki tudi prispeva k deviznemu prilivu. Pri tem mislimo
na maloobmejni promet, saj gre pri tem za posebno vrsto izvoza. Da to predstavlja res pomemben izvoz, navajamo nekaj podatkov: Iz informacije o obmejnem gospodarskem sodelovanju SR Slovenije s sosednjimi državami, ki je
bila obravnavana v letošnjem letu, je razvidno, da predstavlja menjava tuje
valute v šestih obmejnih občinah 17 «/» celotnega deviznega priliva od inozemskega turizma v Jugoslaviji in 60'%»od navedenega priliva v Sloveniji.
To je doseženo brez ustreznih ukrepov stimulacije. Priliv bi bil gotovo, še
večji, če bi izkoristili vse možnosti te oblike menjave, ki ima tudi to prednost,
da se prek maloobmejnih in maloprodajnih cen dosegajo bolji prodajni pogoji kot v okviru rednega izvoza. Razvijanje maloobmejnega prometa mora
biti skupni družbeni interes, saj očitno pri tem ne gre za ozke lokalne interese,
ker organizacijam iz območij, kjer se ta promet odvija, ne ostaja od deviznega
priliva nobena devizna kvota.
Pospeševanje pridobivanja deviz na ta način je še tem bolj upravičeno, ker
letošnji izvoz ni dosegel predvidenega obsega. Predlagamo, da se v četrtem delu
smernic in ukrepov na področju proizvodne politike, stran 36 Poročevalca št. 23,
druga alinea dopolni s: »podpreti izvozne dejavnosti, ki izboljšujejo plačilno
bilanco, vključno turizem, izvoz storitev in maloobmejni promet«.
Osnutek resolucije izhaja iz ocene polletnih rezultatov poslovanja ter ocene,
da ne bodo v letu 1975 uresničena vsa prizadevanja resolucije za leto 1975.
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9-mesečni podatki gospodarjenja so manj ugodni. Družbeni proizvod narašča
kar za 6% počasneje od predvidevanj in so zato ti podatki realnejša osnova
za oceno gospodarjenja v letu 1975 in tudi primernejše izhodišče za programiranje v letu 1976.
Osnutek resolucije prav tako ne uipošteva pogojev novega zakona o ugotavljanju in obračunavanju celotnega dohodka po plačani realizaciji, ki bo
veljal za leto 1976, če ne morda tudi za leto 1975. Vse to bo vplivalo na nižjo
gospodarsko sposobnost, na nižji celotni dohodek in na družbeni proizvod ter
tudi na delitev tega proizvoda za osebno, skupno in splošno porabo.
Temeljne organizacije združenega dela bodo v letu 1976 razpolagale z
občutno manjšimi sredstvi, ker bodo del svoje akumulacije iz leta 1975 morale
angažirati kot obratna sredstva za pokrivanje večjih zalog v zvezi z dokončanjem investicij iz preteklih let in za pokrivanje izgub v železniškem in elektrogospodarstvu.
Reproduktivna sposobnost gospodarstva iz navedenih razlogov ne bo
takšna, kot se predvideva z resolucijo. Izvajanje resolucije o ekonomskem razvoju je neposredno odvisno od tega, kako se bodo osnovne gospodarske celice
— temeljne organizacije združenega dela — obnašale pri delitvi doseženih rezultatov poslovanja. Ce se pri delitvi ustvarjenih rezultatov ne bodo držale postavljenih meril in določil, ki so v resoluciji zastavljena, potem bomo ob koncu
leta ponovno, kot smo letos, ugotavljali, da je dejansko obnašanje v temeljnih
organizacijah združenega dela šlo mimo priporočil, ki so bila deklarirana v
resoluciji. Ali bodo norme, ki jih začrtujemo v resoluciji o družbenoekonomski
politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976, v polni
meri izpolnjene, je v veliki meri odvisno od tega, kako smo jih v resoluciji
zastavili.
Poleg tega, da morajo sloneti na subjektivnih, realnih in objektivnih možnostih, je zelo pomembno tudi, da so jasne in precizne in razumljive najširšemu
krogu neposrednih udeležencev v proizvodnem procesu, ki jih bodo morali izpolnjevati, in tistim, ki bodo morali kontrolirati in obveščati, kako se izpolnjuje
resolucija o smernicah ekonomskega razvoja.
Zato je potrebno, da se v resoluciji nedvoumno, jasno opredelijo zahteve.
Menimo, da sedanja opredelitev v osnutku ni dovolj konkretna, jasna in razumljiva, zlasti glede predvidevanj o pričakovanih stopnjah rasti, kar lahko povzroči, da bo vsakdo po svoje razumel postavljene cilje.
Menimo, da je v prejšnjih obdobjih prav ta pomanjkljivost povzročila npr.,
da so bila pri dejanski stopnji rasti sredstev za osebne dohodke negativna
odstopanja.
Poleg tega operira resolucija z realnimi kazalci, pri čemer se postavlja
vprašanje, kako naj v občinah in delovnih organizacijah ocenijo, ali se resolucijski kazalci in razmerja uresničujejo in kako se uresničujejo. V občinskem
merilu in v delovnih organizacijah namreč ne razpolagamo z realnimi kazalci,
marveč le z nominalnimi.
V II. poglavju je med dogovorjenimi prioritetami za leto 1976 nujno potrebna dopolnitev, ki naj kot prioritete opredeli obveznosti, ki so bile prevzete
s sklenitvijo novega sporazuma med SFRJ in Republiko Italijo.
V IV. poglavju pa naj se za posamezna področja konkretneje opredelijo
naloge. V resoluciji predvideni družbeni dogovor, pa tudi drugi tekoči ukrepi
ekonomske politike, ki naj zagotovijo, da se bodo resolucijske naloge kot so
izvoz, uvoz, cene, zagotovitev kreditne sposobnosti komunalnega gospodarstva,
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kreditna politika, itd., izvajale pravočasno, bi morali biti v javni razpravi
skupaj z resolucijo in sprejeti hkrati z resolucijo. Hvala.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati?
Prosim, besedo ima Vida Kirn, delegatka gospodarskega področja, 17. okoliš!
Vida Kirn: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Skupina
delegatov 17. okoliša je na svoji seji obravnavala osnutka resolucij o ekonomskem in socialnem razvoju Slovenije in Jugoslavije za leto 1976. To so obravnavali tudi delegati občinske skupščine Novo mesto na skupni seji vseh treh
zborov. V svojih razpravah so zavzeli naslednja stališča, priporočila in sklepe:
Prizadevanja, ki smo jih opredelili, in sklepi, ki smo jih sprejeli v akciji
za stabilizacijo gospodarskih gibanj, se ne uresničujejo, vsaj tako in v taki
meri ne, kot bi bilo potrebno. Zaradi tega so problemi v gospodarstvu ob zaključku tega leta in na prehodu v novo leto precejšnji ter v marsičem bolj
zaostreni,1 kot to velja iz splošnih ugotovitev, navedenih v besedilu osnutkov
obeh resolucij.
Zahteva, ki jo vsebuje osnutek resolucije o družbenoekonomski politiki in
razvoju SR Slovenije, da bo moralo biti v letu 1976 težišče tekoče družbene
aktivnosti usmerjeno na stabilizacijo pogojev gospodarjenja in na dinamično
rast gospodarstva na kvalitetnih osnovah, je nujna in edino sprejemljiva. V
tem smislu podpiramo tudi vse tiste cilje in naloge, ki so v osnutku resolucije
podrobno opredeljeni.
Leto 1976 bo prvo leto srednjeročnega razdobja, v katerem naj bi osnovne
smeri razvoja družbe kot celote naravnali z novim sistemom družbenega planiranja, za kar so že opredeljeni cilji, kakor tudi pričakovane stopnje rasti.
Hkrati pa bo v letu 1976 potrebno reševati številna neskladja, ki so se nakopičila v dosedanjem razvoju in ki najbrž ne bodo omogočila, da bi se uresničila taka razvojna gibanja, kot jih vsebujejo zasnove razvoja do leta 1980.
Zaradi tega so v besedilu obeh osnutkov, to' je v republiški in zvezni resoluciji
odprta nekatera vprašanja oziroma so neskladja med sedanjo, dejansko situacijo gospodarstva ter ocenami možnega razvoja. Predvidena stopnja povečanja
družbenega proizvoda za okoli 5 V o v SR Sloveniji oziroma za 5,3 %> v SFRJ je
razmeroma nizka, nižja kot naj bi bila poprečna stopnja rasti v obdobju od
leta 1976 do leta 1980. V okviru take stopnje rasti bo težko pokriti rastoče
potrebe na številnih področjih, obenem pa zagotoviti pospešeno rast reprodukcijske sposobnosti gospodarstva.
Pri opredelitvi politike za leto 1976 ne moremo mimo ocene stanja za leto
1975, ki bi morala biti bolj realna. Ocena bi morala vsebovati tudi vzroke za
odstopanja od predvidenih ciljev za leto 1975. Menimo, da je ob upoštevanju
sedanjih razmer v gospodarstvu optimistična ocena gibanj, ki jih pričakujemo
v letu 1976. Predvsem v zvezni resoluciji so premalo upoštevani pogoji, na podlagi katerih je delovalo gospodarstvo v letu 1975. Pri tem mislimo na določene
ukrepe, vključno tiste iz leta 1974. Upoštevane pa tudi niso dovolj posledice
politike v letu 1975, ki se bodo nedvomno odrazile v letu 1976. Pri tem mislimo
na razne omejitve, vpliv cen, izgube, porast zalog in tako dalje.
Če primerjamo prednostne naloge v obeh resolucijah, ugotovimo, da so
različno zastavljene, zato jih bo potrebno uskladiti. Nasploh je zvezna resolucija bolj konkretna pri obravnavi posameznih področij, ob tem pa je vsebinsko preveč odmaknjena od trenutne situacije v gospodarstvu oziroma od
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perečih problemov v naši družbi, od ciljev, ki so bili tudi na zvezni ravni sprejeti v zvezi z izvajanjem stabilizacijskih akcij ter v zvezi z uresničevanjem
ustavnih določil. Predvsem bi morali jasno opredeliti naloge, ki bi jih morale
prevzeti razne samoupravne asociacije, saj je veliko pomembnih in odločujočih nalog še vedno prepuščenih zveznim upravnim organom. V tem smislu bi
morali bolj jasno zavzeti stališča do odgovornosti pri izvajanju posameznih,
nalog. V resoluciji, to velja predvsem za zvezno, ni potrebno ponavljati vseh
ciljev, ki so opredeljeni v dolgoročnih dokumentih, temveč le tiste, ki so najpomembnejši. Prav gotovo je najpomembnejša naloga zagotovitev dinamične
rasti gospodarstva na stabilnih osnovah. Za zagotovitev tega pa bi morali podpreti predvsem pospešen izvoz, porast gospodarskih investicij, povečanje povpraševanja po blagu, predvsem tistem, ki temelji na domačih virih, in povečanje stanovanjske gradnje. V osnutku je premalo poudarjeno, kakšno funkcijo
in vpliv bo imel vsak od navedenih elementov na pospešeno rast gospodarstva,
zato jih je potrebno konkretno opredeliti.
V osnutkih obeh resolucij so dane smernice za urejanje blagovnih odnosov
s tujino. Za osnutek zvezne resolucije je značilno, da je dan precejšen poudarek
omejevanju uvoza, premalo pa je konkretnih sistemskih rešitev za povečanje
izvoza. Relativno zmanjšani izvoz v zadnjem času je posledica zaostrenih pogojev plasmaja na tujem trgu. Zaradi tega so potrebne večje stimulacije izvoza,
kot na primer povečanje obsega kreditov in refakcij. Takoj bi morali povečati
odstotek reeskontnih kreditov, podaljšati kreditne roke od 90 do 120 dni oziroma
na 150 ali 180 dni za dežele v razvoju in za prekomorske države, povečati kredite za pripravo izvoza od 15 na 30 ®/o, uvesti reeskontne kredite za konsignacijo
naših izdelkov na tujem trgu za 12 mesecev in tako dalje.
Pri uvozu bi morali razmejiti blagovni režim od mehanizmov uvoznih omejitev. Ločiti bi morali, kaj je element zaščite in kaj je element plačilne bilance.
Sedanji sistem urejanja uvoza je preveč administrativen. Tam, kjer so administrativni postopki še potrebni, ,naj se ti izvajajo prek medrepubliških komitejev, kot je to predvideno v 357. členu zvezne ustave. V nobenem primeru ne
morejo biti tako pomembne odločitve prepuščene subjektivni presoji zveznih
upravnih organov. Spremeniti bi morali tudi sedanje določilo vezave uvozizvoz. Organizacije, ki izvažajo velik del svoje proizvodnje ali uvažajo manjši
del v odnosu na izvoženi dolar, je potrebno obravnavati brez omejitev, tiste,
ki tega ne dosegajo, pa po posebnem režimu.
Neargumentirane so tudi trditve, da je uvoz opreme vzrok negativne plačilne bilance, saj na njo vpliva le tista oprema, ki se gotovinsko plačuje. Nesprejemljivo je tudi obremenjevanje uvožene opreme z depoziti, ker ta ukrep
zavira modernizacijo proizvodnje. Uvoz naj bi zato slonel na dogovorjenih
režimih, za uvoz pa naj bi bil osnovni kriterij lastna devizna sposobnost kupca,
z upoštevanjem določenih destimulansov pri takem uvozu. Investicije v opremo
po prioriteti pa naj obvezujoče določi srednjeročni plan razvoja.
V načelu podpiramo izhodišče, da se cene ne bi smele vgrajevati v razvojne komponente vse dotlej, dokler ne bo uveljavljen nov sistem cen in sprejet
dolgoročni plan. V resoluciji pa bi kljub temu morali biti vsebovani osnovni
kriteriji za formiranje cen za leto 1976, ker ne bo mogoče čakati dokončnih
rešitev. Ob tem tudi ne moremo mimo dejstva, da določena področja stagnirajo
že dalj časa, z vsemi povratnimi negativnimi učinki na gospodarstvo. Prav tako
bi veljalo ponovno presoditi omejitev cen na nekatefih področjih velikih sistemov, ker je za to potrebno naknadno zbirati sredstva za kritje izgub ali pri-
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manjkljajev, vendar pa po mnogo bolj komplicirani poti, kar tudi zamegljuje
sliko realnega stanja. Politika razvoja na teh področjih bi morala biti bolj
konkretna. Saj problemi presegajo možnosti reševanja v okviru posamezne
interesne skupnosti na tem področju in so zato potrebne usmeritve na narodnogospodarski ravni, na primer pri transportu in energetiki.
V SR Sloveniji smo se odločili za postopno uveljavljanje načela stroškovnih
stanarin in za močnejše uveljavljanje elementov solidarnosti in socialne varnosti. Zaradi tega je nesprejemljiv tisti del osnutka zvezne resolucije, ki opredeljuje možno stopnjo rasti na tem področju.
Na X. kongresu ZKJ je bilo jasno dogovorjeno, kakšna bo politika cen na
področju stanovanjske in komunalne dejavnosti ter zato ne moremo sprejeti
drugačnih odločitev. Predvsem je področje urejanja teh problemov po določilih ustave v pristojnosti republik in pokrajin oziroma samoupravnega sporazumevanja v teh okvirih.
V resoluciji je predvideno, da naj bi poleg republik in zainteresiranih
organizacij tudi občine oblikovale tržne rezerve kmetijsko-živilskih proizvodov,
da bi bih potrošniki redno oskrbljeni s takšnim blagom po dostopnih cenah.
Teh možnosti občine nimajo. To vse manj zmorejo tudi trgovske organizacije,
ki zaradi težav z obratnimi sredstvi celo zmanjšujejo obseg svojih zalog.
Menimo, da ni izvedljiva predlagana rešitev, da naj bi se občine odpovedale prispevkov iz dohodka in s tem podprle organizacije združenega dela, ki
bi se zavezale oskrbovati mesta s kmetijskimi proizvodi, oziroma da naj bi
občine prevzele ustrezni finančni rizik. Občine, vsaj v naši republiki,, niso
predpisale prispevkov iz dohodka. Poleg tega je proračunska poraba strogo
omejena v okviru veljavne družbenoekonomske politike. Verjetno ta predlog ni
dovolj proučen, glede na dejstvo, da z materialnimi sredstvi upravljajo neposredni proizvajalci, čeprav je res ugotovljena potreba za družbene intervencije
tudi na ravni občine.
Kmetijstvu je v letu 1976 dan poseben poudarek pri proizvodnji in prometu s kmetijsko-živilskimi proizvodi, tako da je nujno, da se skrbi za spodbujanje njegovega razvoja, ker je od tega odvisen življenjski standard delovnih
ljudi, možnosti izvoza hrane oziroma zmanjšanje uvoza hrane, kar ima vsekakor vpliv na razvoj ostalega gospodarstva. Zato je nujna realizacija predvidenih sistemskih rešitev v kmetijstvu. Jasna mora biti opredelitev, kako bo
uveljavljen sistem kompenzacij oziroma gospodarskih intervencij v letu 1976.
Obenem je nujno nakazati ekonomske rešitve za živinorejo, še posebej v Sloveniji, ki je v to usmerjena.
Ugotovljeno je, da sedanji sistem ne daje ekonomske varnosti v družbeni
in kooperacijski kmetijski proizvodnji. Nejasno je opredeljeno vprašanje cen
kmetijskih proizvodov, v primerjavi s cenami reprodukcijskega materiala in
ostalimi stroški, ki vplivajo na polno lastno ceno, rentabilnost poslovanja in
ekonomsko upravičenost posameznih proizvodov.
Prodajne cene nekaterih kmetijskih proizvodov so administrativno predpisane, kar vpliva na dohodek in reprodukcijsko sposobnost organizacij združenega dela. Potrebna je jasnejša opredelitev investicij v poslovna sredsrtva v
panogi kmetijstva. Mora se upoštevati, da so skoraj vse kmetijske organizacije
kreditno nesposobne za nadaljnje vlaganje v razširjeno reprodukcijo in modernizacijo proizvodnje. Zaradi tega se postavlja v ospredje vprašanje, kako bodo
uresničene prioritete na področju agrokompleksa, to je na področju proizvodnje
hrane.
5

66

Zbor združenega dela

V zvezni resoluciji je predvideno, da se cene kmetijskih pridelkov ne bodo
občutneje povečale ter da se ne bodo povečale garantirane in minimalne odkupne cene za pridelek 1976. Hkrati je predvidena za leto 1976 revalorizacija
katastrskih dohodkov individualnih kmetijskih gospodarstev od kmetjistva
in oblikovanje stalnega sistema valorizacije teh dohodkov.
Da so se dohodki kmetov v minulih letih povečali, je nesporno. Ob tem pa
moramo ugotoviti, da so kmečki proizvajalci prevzeli v smislu izenačevanja
pravic delavcev in kmetov na področju zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja nove obveznosti, ki močno presegajo osnovne davčne obremenitve. V
tem času so se močneje dvignile cene repromateriala, znaten del presežka, ki
izhaja iz visokih cen nekaterih kmetijskih proizvodov, pa se preliva izven kmetijstva, predvsem zaradi neustrezno urejenega trga kmetijskih pridelkov. Na
podeželju se širijo socialni problemi pri kmečkem delu prebivalstva tam, kjer
ni dodatnih dohodkov iz kmetijstva in kjer ni pogojev za modernizacijo proizvodnje.
Kljub rasti cen kmetijskih proizvodov zaostaja dohodek oziroma donosnost
v družbenem delu kmetijstva. Nekateri problemi pa so isti kot pri zasebnem
kmetijstvu, čeprav gre za različen obseg.
Osnutek zvezne resolucije predvideva med prioritetnimi nalogami hitrejši,
kvalitetnejši in vsestransko poglobljen razvoj samoupravnih odnosov na vseh
ravneh. Princip samoupravnega urejanja in reševanja problemov v gospodarstvu in v celotni družbeni skupnosti mora biti zagotovljen pri. vseh tekočih
problemih, posebno še tistih, ki jih danes kljub sprejetju ustave še prepogosto
rešujemo po administrativni poti. Pri opredelitvi nalog in pristojnosti moramo
biti manj načelni in bolj konkretni in odgovorni pri. izvajanju sklepov, ki jih
sprejemamo, da bomo ob koncu leta 1976 bolj uspešni kot letos.
Obe resoluciji bo potrebno podrobneje obravnavati tudi potem, ko bosta
sprejeti, pri čemer bi morah določiti naloge in nosilce v posameznih organizacijah, samoupravnih interesnih skupnostih in v ostalih sredinah, kjer sodelujemo pri ustvarjanju ali porabi dohodka, z namenom, da bi v okviru svojih
možnosti in pristojnosti zagotovili vse potrebno za uresničevanje tistega, kar
bo po javni obravnavi sprejeto kot osnovni razvojni dokument za leto 1976.
Hvala.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Besedo ima delegatka Stanka
Pospiš, gospodarsko področje, 32. okoliš — Ljubljana-Šiška!
Stanka Pospiš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Posredujem stališča in mnenja zborov Skupščine občine Ljubljana-Šiška k
osnutku resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter
neposrednih nalogah v letu 1976.
Skupščina občine Ljubljana-Šiška ugotavlja, da predstavlja osnutek resolucije realno izhodišče za oblikovanje plana razvoja gospodarskih in družbenih
dejavnosti v letu 1976, ker so z resolucijo nakazane usmeritve za razvoj vseh
gospodarskih in družbenih dejavnosti, s projekcijo prioritetnih nalog.
Nadalje se lahko ugotovi, da resolucija izhaja iz realnih osnov, da upošteva stanje na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti ter možne materialne potenciale za nadaljnji razvoj, kot tudi že sprejete smeri in prioritete
po srednjeročnem programu.
Ocene gospodarskih gibanj v letu 1975, ki jih navaja resolucija, so realne
in nakazujejo umerjeno rast industrijske proizvodnje in družbenih dejavnosti.
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Ocena nakazuje določeno problematiko in negativne pojave na področju vseh
vrst porabe, plačilne bilance, angažiranja sredstev, in likvidnosti, zaposlenosti
in produktivnosti.
Osnovne usmeritve osnutka resolucije -za leto 1976 težijo k odpravljanju
neskladij v gospodarstvu in družbenih dejavnostih, k stabilizaciji pogojev gospodarjenja, k uravnovešenju plačilne bilance, k bolj smotrni investicijski
politiki, k samoupravnemu združevanju dela in sredstev ter k opredelitvi prioritetnih področij in nalog družbenih dejavnosti.
Osnutek resolucije pa ne nakazuje dovolj jasno prioritete investicijskih
vlaganj v razširjeno reprodukcijo za področje gospodarstva in družbenih dejavnosti, pri čemer bi bilo potrebno upoštevati tudi vsebinski in družbenopolitični pomen določene investicije.
Menimo, da bi morala biti v resoluciji bolj obdelana prioriteta kmetijstva,
glede na proizvodnjo1 hrane, tako kot so to dokaj dobro opredelila zvezna
izhodišča. Podpiramo tudi kompleksnejše zavarovanje kmetov.
Na področju družbenih dejavnosti je potrebno z resolucijo opredeliti tudi
naloge in pomen telesne kulture in področje socialnega skrbstva. Nasploh
pa bi bilo potrebno konkretnejše opredeliti družbenopolitični pomen in vlogo
samoupravnih interesnih skupnosti pri razreševanju kompleksne problematike
s področja družbenih dejavnosti.
Ocenjujemo, da je v izhodiščih preskromno planiran razvoj družbenega
standarda. V takem dokumentu bi morala biti navedena tudi strategija socialne
politike in bolj urejeno področje družbenih dejavnosti.
Na področju kadrovske politike je potrebno bolj poudariti usmerjeno izobraževanje, ker dosedanje izkušnje kažejo nesmotrno izobraževalno politiko.
Zahteva se večja povezava visokih šol z neposredno proizvodnjo.
Glede zaposlovanja je potrebno postaviti ostrejše zahteve oziroma ukrepanje proti kršilcem teh dogovorov.
Osnutek resolucije pa naj bi upošteval tudi sklepe, ki jih je sprejela Skupščina občine Ljubljana-Šiiška na zasedanju v juniju 1975 in ki se po svoji
vsebini navezujejo na umiritev gospodarskih gibanj in smotrnejši nadaljnji
razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Besedo ima Milan Dolar,
delegat gospodarskega področja, 8. okoliš — Žalec!
Milan Dolar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Prvič
sem navzoč na seji Zbora združenega dela, kljub temu pa bi se želel vključiti
v razpravo in prosim, da bi bil deležen vašega razumevanja in pozornosti.
Upam, da bom kratek, jasen in razumljiv.
O osnutku resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije
ter neposrednih nalogah v letu 1976 smo v občini Žalec temeljito razpravljali,
in to na ločenih sejah vseh zborov občinske skupščine, dalje na seji Izvršnega
sveta in na seji skupine delegatov za ta zbor.
Kot nit se je v vseh razpravah vleklo mnenje, da področje kmetijstva v
osnutku resolucije za prihodnje leto ni zadovoljivo opredeljeno oziroma obdelano. Preden bom navedel ta mnenja in dal na koncu konkretne predloge za
dopolnitev osnutka resolucije, moram povedati, da smo v občini Žalec v avgustu
1975 sprejeli resolucijo o stanju in nadaljnjih nalogah na področju kmetijstva
v občini Žalec. Prepričan sem, da je ta dokument znan, če že ne Skupščini
5»
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SR Slovenije, pa vsaj njenim delovnim in izvršilnim organom. Kljub.temu
dovolite, da na kratko orišem osnovna stališča te občinske resolucije.
Vsebinsko lahko to občinsko resolucijo razdelimo na tri dele:
V prvem delu je predstavljeno kmetijstvo v občini Žalec kot gospodarska
panoga in je orisan njegov finančni oziroma obči gospodarski položaj. Tu so
navedeni podatki o kmetijstvu, tako družbenem kot zasebnem, ki je povezano
z družbenim z najsodobnejšimi kooperantskimi oblikami. Kmetijstvo predstavlja
za občino izredno pomembno panogo gospodarstva, saj nanj odpade okoli 28 Vo
celotne akumulacije, 31 % družbenega proizvoda in 30 ®/<» vseh zaposlenih v
občini.
Za kmetijstvo je značilna primarna kmetijska proizvodnja zlasti hmeljarstvo in živinoreja. Orisi finančnega oziroma ekonomskega položaja te primarne kmetijske proizvodnje so precej podrobno navedeni in se v marsičem
ujemajo z navedbami v analizi izvajanja politike družbenoekonomskega razvoja
SR Slovenije v letu 1975, ki jo danes obravnavamo skupno z osnutkom zvezne in
republiške resolucije.
Seveda izhajamo iz specifičnosti kmetijske dejavnosti v naši občini. Tako
lahko ugotovimo, da so stopnje rasti glavnih gospodarskih kazalcev zelo nizke,
nekatere celo stagnirajo ali pa so v upadanju. To velja za rentabilnost, akumulativnošt in osebne dohodke.
Posebej smo obravnavah problematiko proizvodnje hmelja in finančni efekt
te proizvodnje, ki postaja iz leta v leto bolj negativen.
Verjetno ni potrebno posebej poudariti, da je za takšno, lahko rečem kritično stanje v kmetijstvu v marsičem vzrok neurejenost na področju cen kmetijskih pridelkov in v celotnem blagovnem prometu.
Mislim, da tudi popolna urejenost področja kmetijstva ne more zagotoviti
enakopravnega položaja z drugimi panogami gospodarstva, saj bomo kmalu
morah tudi to področje solidarnostno financirati. Nekaj več o tem bom povedal
kasneje. Ko pride določen del gospodarstva v težak položaj, je pravilno, če se
vsi gospodarski subjekti obrnejo najprej k sebi in poskušajo konsolidirati svoje
vrste in moči.
To, kar sem pravkar povedal, je smisel drugega dela naše občinske resolucije. Ta resolucija nalaga nosilcem razvoj a v kmetijstvu, predvsem kombinatu
Hmezad, številne odgovorne in težke naloge, med katerimi bom omenil le
nekatere: pridobivanje novih zemljišč, čim hitrejše uveljavljanje novih, modernih kooperantskih oblik, pri nadaljnjem razvoju hitreje razvijati predelovalne kapacitete za potrebe primarne kmetijske proizvodnje. Nadalje nalaga
resolucija, da kombinat doseže prestrukturiranje odnosov v delitvi dohodka
med primarno kmetijsko proizvodnjo, predelavo in -trgovino. Mislim, da je to
zelo težka naloga, čeprav je v skladu z določili ustave, saj bo v okviru SOZD
»Dobrina« mogoče realizirati le nekatere naloge, med katerimi verjetno ne bo
hmeljarstva. Vse te naloge bodo imele seveda ožji materialni pomen. Te naloge
bo težko izvesti tudi zato, ker bo kombinat na tem področju igral pionirsko
vlogo pri ustavnem reorganiziranju kmetijstva. Od kombinata se zahteva, da
sodeluje pri nadaljnjih povezavah gospodarstva, predvsem pri vertikalnih integracijah. To so naloge, ki zadevajo subjekte v kmetijstvu naše občine.
Tretji del občinske resolucije vsebuje oris ekonomskega, kadrovskega in
socialnega položaja delovnih ljudi, zaposlenih v primarni kmetijski proizvodnji
in probleme zaostajanja razvoja agrarnih področij. Navedena so stališča o ce-
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lotnem kompleksu neurejenih cen, pomanjkanju sistemskih rešitev, pomanjkanju solidarnostnih rešitev in o drugih vprašanjih.
Resolucija ne nazadnje pravilno ugotavlja, da nerešeni problemi in zlasti
stagnacija v kmetijstvu ni samo stvar OZD s tega področja oziroma občine,
ki je pretežno agrarna, ampak tudi pretežno industrijskih, zlasti visoko razvitih
industrijskih občin. Ne nazadnje lahko rečemo, da je to tudi stvar vseh večjih
potrošnih centrov v Sloveniji. Ce se v zadostni meri zavedamo, da zlasti
kmetijski pridelki in njih cene delujejo kot -pomembni faktorji stabilizacije
celotnega gospodarstva, potem široka solidarnost, ki sem jo prej omenil, dobiva
tehtne j še osnove za nadaljnjo akcijo.
Iz vsebine naše občinske resolucije o kmetijstvu, ki sem vam jo navedel,
pa izhajajo konkretne pripombe k osnutku republiške resolucije, ki jo imamo
pred seboj. Te pripombe so naslednje:
1. K II. poglavju osnutka resolucije, kjer je navedeno težišče politike družbenoekonomskega razvoja v SR Sloveniji v letu 1976, predlagamo, da se med
dogovorjene prioritete v letu 1976 vnese tudi kmetijsko področje.
2. V V. poglavju — ekonomski odnosi s tujino —• je nujno posebej spregovoriti o izvozu kmetijskih pridelkov, predvsem o izvozu hmelja, goveje živine
in telet.
3. V smernicah in ukrepih na področju tržišča in cen predlagamo, da se
med drugimi dogovori in sporazumi o tej problematiki omeni tudi medrepubliški družbeni dogovor za področje kmetijske proizvodnje in da se v tem
dogovoru mora. nujno zajeti politika cen in vsaj nekaterih sistemskih rešitev.
Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Besedoi ima Ivan Zelenšek,
delegat z gospodarskega področja, 1. okoliš — Celje!
Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Ko razpravi j amo o dveh važnih dokumentih, kot sta osnutka republiške in
zvezne resolucije, bi morali bolj kritično ugotoviti vzroke, zakaj nismo uresničili ciljev obeh resolucij za leto 1975. Mislim, da bi bilo potrebno postaviti
v resoluciji vprašanje odgovornosti za dosledno izvajanje nalog za leto 1975. V
zvezi s tem naj se v obeh osnutkih resolucije opredelijo konkretni nosilci
odgovornosti za izvajanje ciljev in nalog resolucij, tako da ne bo za. vse odgovorno le združeno delo.
Osnova za sestavo resolucije je analiza sedanjega stanja, ki je po našem
mnenju preveč optimistična. Iz ekspozeja tovariša Mirana Mejaka smo lahko
ugotovili zaskrbljenost glede uresničevanja zastavljenih nalog v resoluciji.
Vsi zbori Skupščine Celje, ki so zasedali 2. 12. 1975, so temeljito proučili
obe resoluciji in ugotovili, da je potrebno pred sprejetjem resolucije razrešiti
nekaj bistvenih sistemskih rešitev s področja izvoza, uvoza, s področja cen,
kreditno-monetarne politike ter s področja investicij, pri katerih je potrebno
bolj jasno opredeliti namen prioritetnih investicij.
Podal bom nekaj pripomb k obema osnutkoma resolucije, ki so jih posredovale organizacije združenega dela naše občine:
1. Na področju kmetijstva osnutek resolucije ne nakazuje bistvenih izboljšav v primerjavi s preteklimi leti. V osnutku resolucije še niso nakazane
rešitve kompleksne kmetijske proizvodnje, rastlinske in surovinske baze z
živinorejo in s prehrambeno industrijo. V njej še ni predvidenoi, kdaj in kdo bo
prevzel neobdelano zemljo in kdaj jo bomo vključili v plan obdelave. Menimo,
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da bi morali tudi kmetijsko proizvodnjo zasebnih kmetovalcev, ki niso povezani
prek kooperacijskih odnosov ali zadrug, vključiti v družbenoekonomski razvoj
Slovenije in Jugoslavije.
Jugoslavija ima velike možnosti za izvoz prehrambenih proizvodov, namesto da jih uvažamo, kot so to meso za predelavo in druga živila. Zato se
mora kmetijstvo vključiti v plan prednostnih investicij.
2. Strinjamo se s pripombami SR Slovenije k osnutku zvezne resolucije,
ki jih je pripravil Republiški komite za družbeno planiranje in informacijski
sistem 14. 11. 1975. Te pripombe še nekoliko dopolnjujemo oziroma dajemo k
osnutku zvezne resolucije še dodatne pripombe o politiki na področju prometa.
K točki 3.2.10.1: Predloženo besedilo, ki ga je pripravil omenjeni republiški komite, naj se zamenja z naslednjim: »V okviru sistema in politike
cen ali ustreznih kompenzacij je potrebno železnici omogočiti enostavno reprodukcijo in potrebne, v republiki dogovorjene sklade.«
K točki 3.2.11.1: Besedilo naj se zamenja z naslednjim: »Republike in
pokrajini morajo do konca januarja 1976 skleniti družbeni dogovor, s katerim
bodo po predhodno dogovorjenih kriterijih zagotovile železnici kompenzacije za
stroške infrastrukture tako v blagovnem kot v potniškem prometu.«
K točki 3.3.3: V besedilo te točke naj se dodajo določila o politiki cen
na železnici. Z dvigom cen v železniškem prometu naj se pokrije razlika med
stroški poslovanja s potrebnimi, v republikah dogovorjenimi skladi in dejanskimi dohodki železnice, po odbitku danih kompenzacij. Dvig cen naj bo diferenciran tako v potniškem kot v blagovnem prometu. V blagovnem prometu je
potrebno zmanjšati število in razpon tarifnih razredov. Določanje cen za obveznosti prometa naj se prenese na republike, pri čemer naj se usklajuje na
nivoju zveze. Tudi za potniški promet je potrebno skleniti družbeni dogovor
o cenah. Za omogočanje normalnega poslovanja je še pred sprejemom sistemske
rešitve potrebno zagotoviti železnicam ustrezne kompenzacije za izpad v transportnih dohodkih, ki bodo stimulativne tako za delavce na železnici kot za
uporabnike njihovih storitev.
K osnutku republiške resolucije imam naslednje pripombe:
V IV. poglaju, »Smernice in ukrepi na področju proizvodne politike«, naj
se za področje prometa spremeni predloženo besedilo. V prvi alinei naj se
zadnji odstavek glasi: »V okviru sistema in politike cen se mora zagotoviti
železniškemu in luškemu gospodarstvu enostavna reprodukcija in potrebni,
v republiki dogovorjeni skladi, samoupravni interesni skupnosti za železniški
in luški promet pa ustavne pristojnosti na področju cen.«
V poglavju VI, »Smernice in ukrepi na področju tržišča in cen«, naj se
besedilo dopolni z naslednjim: »V dogovoru z ostalimi republikami in pokrajinama se mora do konca januarja 1976 skleniti družbeni dogovor, s katerim
bodo te po predhodno dogovorjenih kriterijih zagotovile železnici kompenzacije
za stroške infrastrukture tako v blagovnem kot v potniškem prometu. Z dvigom
cen v železniškem prometu naj se pokrije razlika med stroški poslovanja in potrebnimi, v republiki dogovorjenimi skladi ter dejanskimi dohodki železnice, po
odbitku danih kompenzacij. Dvig cen naj bo diferenciran tako v potniškem kot
v blagovnem prometu. V blagovnem prometu je potrebno zmanjšati število
in razpon tarifnih razredov. Določanje cen za obe vrsti prometa naj se prenese
na republike s tem, da se usklajuje na nivoju zveze. Tudi za potniški promet
je potrebno skleniti družbeni dogovor o cenah.« Te pripombe so iste kot k
osnutku zvezne resolucije.
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Navedel bom še pripombe, ki jih je dalo društvo ekonomistov s pddročja.
občine Celje.
Predvideno je, da se bodo investicije realno povečale za 7%, medtem ko
je bila dosežena v letu 1975 8'°/o stopnja rasti. Pri tem je nekaj dilem:
a) Večina delovnih organizacij bo po zaključnem računu za leto 1975 investicijsko nesposobnih zaradi primanjkljaja, po zbirniku obrazca TOS. Zaradi
tega bodo lahko delovne organizacije uporabile za investicije samo 50 %> obvezne amortizacije. Vprašanje je, če bodo sposobne najemati kredite za serijsko
opremo.
b) Uvedeni so depoziti v višini 50'% za negospodarske in neproizvodne
investicije. Kaže, da bodo sprejete spremembe odloka glede 'depozitov v neproizvodnih dejavnostih in deloma v trgovine ter da bo v le-teh depozit odpravljen.
c) Nekatere druge prioritetne investicije so v letu 1975 znatno prekoračene
zaradi podražitve. Zaradi tega bo potrebno te prekoračitve pokrivati v letu 1976.
Vprašanje je, ali se to nanaša na dejanske ali na vrednostne prekoračitve.
d) Stanovanjska gradnja v družbenem sektorju se bistveno ne povečuje,
zaradi izredno visokih cen, privatna pa stagnira. Ukinjeni so tudi vsi potrošniški krediti, ki so se lahko koristili za nakup stavbnega pohištva, peči, radiatorjev in podobnega. Hkrati se povečuje kredit za nakup avtomobilov.
e) Banke, doslej to velja za Ljubljansko banko, bodo angažirale znatna
sredstva za pokrivanje prekoračitev za prioritetne investicije za leto 1976.
Za nove investicije ne bo na razpolago pomembnejših sredstev ter se tako
ne pričakuje realno povečanje investicij v letu 1976 za 7lo/o>. To lahko povzroči
počasnejšo irast gospodarstva, ker investicijska potrošnja zelo pomembno vpliva
na stopnjo gospodarske rasti. To lahko vpliva, da bodo nezadostno izkoriščene
kapacitete, ki so orientirane na proizvodnjo investicijske opreme za potrebe
domačega trga.
K IV. poglavju: Proizvodnim oranizacijam bi bilo nujno potrebno zagotoviti potrebna sredstva za prodajo domače serijske opreme na kredit pod približno enakimi pogoji, kot jih nudijo tuji partnerji. Ugotavljamo, da so večkrat
vzrok uvoza tudi ugodnejši krediti v inozemstvu kot doma.
K V. poglavju: Nujno je dati prednost v vseh pogledih tistim gospodarskim panogam in delovnim organizacijam, ki uspešno izvažajo iri ki izkoriščajo
domače surovine. Ni logično, da se zadržuje zvišanje cen, ki ne pokrivajo niti
proizvodnih stroškov za nekatere dejavnosti splošnega družbenega pomena, kot
sta energetika in železnica. Izgube, ki zaradi tega nastanejo, pozneje pokriva
gospodarstvo. Višje cene bi gotovo povzročile večje varčevanje ter bolj pravilno
razporeditev stroškov na dejanske koristnike.
Nesmiselno je tudi držati cene nekaterih proizvodov na ravni cen repromateriala (viličarji — »Litostroj«, tehnice — »Libela« in tako dalje). Tako se
proizvodnja opušča. Hkrati pa dovoljujemo uvoz po istih cenah. Občutno zadrževanje cen na pretirano nizki ravni je Samo navidezno koristno, v resnici
pa škodljivo. Delovnim organizacijam, ki lahko nadomestijo uvoz po višjih
cenah, je nujno potrebno priznati za tako proizvodnjo cene na ravni tržnih cen,
ki so gotovo nižje od cen tujih dobaviteljev.
Prenos zalog iz proizvodnje v trgovino je pravilen, vendar je možen samo
pod določenimi pogoji:
a) zagotovitev dolgoročnih obratnih sredstev za pokrivanje zalog po TOS
obrazcih in investicijska usposobitev trgovine;
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b) preskrba trgovine s kratkoročnimi obratnimi sredstvi. V letu 1975 so
angažirale banke večino prostih sredstev za 'druge namene. Za tako imenovane
selektivno kreditiranje pa kreditov za kratkoročna posojila ni bilo na razpolago. Zaradi tega trgovina ni sposobna prevzeti večjih zalog, ampak se lahko
zgodi celo obratno, da jih bo prisiljena še zniževati.
K VII. poglavju: Z ukrepi denarno-kreditne politike se morajo zagotoviti
obratna sredstva po nominalni stopnji rasti družbenega proizvoda. Ni prav,
da se znaten del denarne emisije uporablja za pokrivanje zveznega proračuna,
ostala sredstva pa za reševanje drugih problemov. Tako za gospodarstvo ostane
kaj malo sredstev za pokrivanje povečane proizvodnje in inflacije ter blagovnega prometa.
K VIII. poglavju: 3'1/o stopnja zaposlenosti bi morala biti natančneje opredeljena. Še vedno je nevarnost, da bo procent zaposlovanja višji. Določeno število na novo zaposlenih zahtevajo skupne službe, ker so ustanovljene temeljne
organizacije združenega dela zaradi večjega obsega dela, delno pa tudi zaradi
številnih in zelo kompliciranih predpisov. Zaradi tega bi kazalo analizirati, kolikšen del na novo zaposlenih je v proizvodnji in kolikšen v režiji.
Z ugotavljanjem potreb po raznih profilih kadrov in poklicev za področje
vzgoje in izobraževanja ter tudi z ustrezno štipendijsko politiko bo treba temeljito proučiti, ali so še realni današnji vpisi študentov predvsem v tako imenovane režijske ali manj produktivne poklice. Čedalje več študentov se vpisuje
na tiste fakultete, ki ne dajejo produktivnih poklicev, vse manj pa na višje in
visoke šole, kjer se šolajo za proizvodno delo.
Navedel bom tudi pripombe, ki so jih posredovah železarji:
1. Ugotavljamo, da je v osnutku resolucije premalo kvantifikacij in potrebnih ukrepov za doseganje predvidenih rezultatov. To velja posebej glede
izvoza. Izvozne stimulacije bi morale biti bolj jasno prikazane, če hočemo doseči takšno gospodarsko rast, ki temelji predvsem na povečanju izvoza.
2. Kaj je z izvozom na področju držav SEV? Glede usmeritve na vzhodna
tržišča niso navedena stališča.
3. Srednjeročni plani še niso izdelani. Potrebni bodo posebni napori za
njihovo uskladitev in sprejem v prvi polovici leta 1976. Zato menimo, da bi bilo
potrebno, da se glede tega zavzamejo v osnutku resolucije določena stališča.
4. Inflacijski elementi v osnutku resolucije niso dovolj obdelani. Mislimo
na prenos stopnje inflacije iz letošnjega v prihodnje leto. Predvideti se morajo
ukrepi za počasnejšo rast inflacije.
5. Za leto 1975 je dana zelo optimistična ocena gospodarskih gibanj. Zavedati se moramo, da smo ob prehodu v novo leto v zelo neugodni gospodarski
situaciji, ki se odraža v nižji stopnji rasti proizvodnje, nižji stopnji rasti produktivnosti dela, v visokih zalogah, v odpisu terjatev, v prehodu na sistem plačevane realizacije. Vse to bo vplivalo na uresničitev predvidenih kazalcev možnih okvirov razvoja v letu 1976, ki so navedeni v III. poglavju.
6. Vprašljivi so podatki o delitvi bruto dohodka gospodarstva, ki navajajo
večji delež razpoložljivih sredstev gospodarstvu za razširjeno reprodukcijo.
7. Več pozornosti bi morah dati sekundarnim surovinam, ki imajo v stabilizacijski politiki in njeni stimulaciji izreden pomen.
8. Postavljamo vprašanje, ali je možno sprejeti hkrati z resolucijo vseh
osem samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov, ki so navedeni na
koncu resolucije.
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9. Pojem reprodukcijske celote je omejen preveč na splošno in ni mogoče
zaključiti, kakšna bo delitev dela oziroma dohodka v reprodukcijskih celotah.
10. Stanovanjska problematika je obdelana premalo konkretno in ni navedeno število stanovanj, ki naj bi jih zgradili. Prav tako ni obdelan problem
ekonomskih stanarin in solidarnost za stanovalce z nižjimi osebnimi dohodki.
11. Komunalno gospodarstvo je precej skopo omenjeno glede na njegovo
pomembnost v narodnem gospodarstvu, zato ga bo potrebno podrobneje obdelati.
Pripombe k osnutku zvezne resolucije so naslednje:
1. Glede osnutka zvezne resolucije ugotavljamo, da je precej splošna in
preveč optimistična, saj ne izhaja iz analize sedanjega stanja, ampak iz analiz
stanja v obdobju januar—junij oziroma januar—september, v katerih še niso
v celoti prišla do izraza negativna gospodarska gibanja in dogajanja na svetovnih tržiščih, ki so vplivala tudi na naše notranje pogoje gospodarjenja.
2. Zvezna resolucija se še preveč ukvarja s sektorji porabe, ne pa s sektorji proizvodnje.
3. Izhodišča za sestavo srednjeročnega plana SFRJ so v osnutku zvezne
resolucije premalo upoštevana.
4. V osnutku zvezne resolucije se predvideva preveč administrativnih ukrepov na področju zunanje trgovine. Upoštevati bi morali vezavo uvoza in izvoza
ter hitreje prilagoditi dinarski tečaj gibanju na svetovnih borzah, da se ne bi
precenjeval uvoz in podcenjeval izvoz.
5. V zvezni resoluciji se obravnavajo ločeno bruto in neto osebni dohodki,
kar ni v skladu z ustavo. Vsakemu delavcu mora biti znano, v kakšen namen
se deli in uporablja del njegovih osebnih dohodkov.
6. V resoluciji je treba bolj jasno opredeliti vlogo gospodarske zbornice,
njene naloge in odgovornosti za izvajanje te resolucije. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Besedlo ima Boris Bregant, delegat gospodarskega področja z Jesenic, okoliš 9!
Boris Bregant: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Za poročevalca na današnji seji so me izbrali delegati v Zboru združenega dela občinske skupščine, medtem ko so pripombe, ki jih bom navedel, dali vsi trije zbori
Skupščine občine Jesenice.
Najprej ,bom navedel nekaj glavnih zaključkov vseh zborov: Povečati moramo stopnjo družbene zavesti, zavzemati se moramo za večjo racionalnost
gospodarstva, izboljšanje trgovinske bilance, kar bomo dosegli s stimuliranjem
izvoza. Ta stimulacija naj temelji na redni oceni mednarodnega položaja in
razmer na svetovnem trgu. Doseči moramo boljše izkoriščanje kapacitet tudi
v turizmu s tem, da se zaključijo že začete investicije. Večji pomen je treba
dati pridobivanju in izdelavi repromaterialov, med katerimi je tudi jeklo. To
moramo doseči tako, da bomo z ustreznimi ukrepi regulirati pospeševanje domače proizvodnje teh materialov in znižali uvoz.
K osnutku resolucije imajo zbori naslednje pripombe:
Zbori ugotavljajo, da je osnutek republiške resolucije za leto 1976 izrazito
stabilizacijsko naravnavan in se zato bistveno ne razlikuje od resolucije, ki jo
izvajamo v letošnjem letu.
Analiza dejanskega stanja nam kaže pri večini kazalcev dokajšnja odstopanja od predvidenih stopenj rasti. Glavni vzrok za tako stanje je po mnenju

74

Zbor združenega dela

zborov prekasno sprejemanje ukrepov, ki bi jih morali sprejeti z resolucijo
za uresničevanje dogovorjenih nalog. Dokajšen del teh aktov še do danes ni
sprejet ali pa se še ne izvaja. Kolikor ne bomo 'pospešili priprave omenjenih
aktov ter konkretizirali naloge in odgovornosti, se lahko zgodi, da bomo tudi
pri izvajanju resolucije za leto 1976 ugotavljali, da ne dosegamo zagotovljenih
ciljev, tako da bo uresničevanje predvidenih nalog težko izvedljivo.
K posameznim poglavjem imamo naslednje pripombe:
Pri opredeljevanju politike družbenoekonomskega razvoja bi kazalo navesti skupne naloge, ki izhajajo iz dogovora republik in pokrajin. Možni okviri
lazvoja v letu 1976 iz III. poglavja predvidevajo za leto 1976 porast družbenega
proizvoda za 5'%. To je realna stopnja rasti, ki temelji na stalnih cenah, čeprav
je znano, da se v vseh evidencah izkazuje rast z nominalnimi kazalci, ki vsebujejo tudi stopnjo inflacije in ne prikazujejo realnega stanja v gospodarstvu.
Možni okviri razvoja so premalo argumentirani. Na primer, treba bo dosti
naporov, da 3°/o stopnjo rasti zaposlenosti ne bomo ponovno močno prekoračili.
Pri tem mislimo na število zaposlenih, ugotovljeno na podlagi števila opravljenih
delovnih ur.
Poudarjena je potreba po boljšem izkoriščanju razpoložljivega delovnega
časa. Se vedno, se dogaja, da kapitalno intenzivne investicije izkoriščamo le v
eni izmeni, tudi za to, ker zaposleni bežijo iz tistih panog, kjer se še vedno dela
v dveh, treh ah celo štirih izmenah. Predvsem se to dogaja v bazični industriji.
Zato bo potrebno tudi sistemu stimulativnejšega nagrajevanja dati pravo
mesto v realizaciji cilja: povečanje produktivnosti dela.
V poglavju o smernicah in ukrepih na področju proizvodne politike je
premalo poudarjeno in obdelano področje o surovinah in reprodukcijskih materialih, čeprav bi moralo imeti to področje pomembno vlogo. Tako na primer
črna metalurgija kot (pomemben proizvajalec reprodukcijskega materiala v resoluciji sploh ni omenjena. Pri tem velja omeniti, da smo že v resoluciji za
leto 1975 poudarili potrebo po povečanju proizvodnje bazične industrije, podatki za 10-mesečno obdobje leta 1975 pa kažejo, da uvažamo kar 2/s reprodukcijskih materialov, med katerimi je tudi jeklo.
V poglavju »Promet in zveze« je po našem mnenju treba opredeliti dolžnosti v zvezi s prerazdelitvijo sredstev, zbranih od pogonskih goriv, v korist
cestnega gospodarstva.
V V. poglavju je potrebno obdelati ukrepe glede zmanjšanja uvoza materialov, katere uspešno in v zadostni meri zagotavljajo domači proizvajalci.
Prav je, da poslovne banke zagotavljajo ustrezen delež sredstev za kreditiranje izvoza in pripravo proizvodnje za izvoz, vendar je treba dodati, da moramo obenem upoštevati tudi tiste panoge, ki proizvajajo reprodukcijske materiale, s katerimi je možno nadomestiti te materiale in s tem zmanjšati uvoz.
O tem naj bi v resoluciji govorili tako v poglavju o proizvodni politiki kot tudi
v poglavju o ekonomskih odnosih s tujino.
Povečanje izvoza naj sloni bolj na izboljšanju kvalitete proizvodov kot pa
na sprejemanju administrativnih ukrepov.
V poglavju, ki obravnava ukrepe na področju tržišča in cen, ugotavljamo,
da predvidene stopnje rasti niso dovolj obdelane in utemeljene.
Svoje mesto bi morala imeti tudi problematika uveljavljanja stroškovnih
stanarin.
Glede nalog na področju dejavnosti samoupravnih interesnih skupnosti pa
menimo, da morajo uporabniki imeti večji vpliv pri reševanju enostavne in
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razširjene reprodukcije. Ločeno je treba obravnavati izpad dohodka, ki nastane
pri tekočem poslovanju, ter sredstva za razširjeno reprodukcijo.
V zvezi z izobraževanjem je potrebno opredeliti razvoj vzgojno-izobraževalnih institucij tudi z vidika policentričnega razvoja v SR Sloveniji.
Menimo, da je treba konkretizirati obveznosti samoupravnih interesnih
skupnosti za sprotno spremljanje učinkov skupne porabe, za informiranje delovnih ljudi o realizaciji programov, posebej še o uporabi sredstev iz neposrednih dajatev.
Imobiliziranju sredstev se je treba izogniti, in sicer tako, da se prekine
zbiranje za določeno obdobje na posebnih računih v SDK in da se sredstva
vrnejo gospodarstvu.
Na koncu osnutka resolucije je naveden v 8 točkah seznam družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov, ki naj po našem mnenju postanejo sestavni del te resolucije.
Glede osnutka zvezne resolucije za leto 1976 pa so zbori Skupščine občine
Jesenice menili, da je tudi pri obravnavi tega osnutka treba izhajati iz resolucije, ki smo jo sprejeli za leto 1975, in doseženih rezultatov v tem letu. Zvezna
Resolucija za leto 1975 je imela izrazit namen stabilizirati gospodarstvo. Natančneje so bili predvideni dokajšnji napori, ki niso bili pravočasno podprti
z ustreznimi dokumenti tudi na ravni federacije.
Tudi zvezna resolucija za leto 1976 je izrazito stabilizacijska, s čimer se vsi
strinjamo. Ne analizira pa posledic ekonomskih ukrepov, da bi na tej osnovi
lahko pripravili nove in boljše ukrepe.
Predlagamo, da se takšni ukrepi sprejmejo obenem z resolucijo.
Ugotavljamo, da so ocene gibanj v letu 1975 prikazane preveč optimistično,
predvsem glede gibanja cen in zunanjetrgovinske bilance. Zavedati se moramo,
da smo te rezultate dosegli bolj z administrativnimi uKrepi, kot so to zmanjšanja davčnih stopenj, manj pa s kvalitetnimi premiki v gospodarstvu. Ekonomski
odnosi s tujino se ne morejo še naprej reševati pretežno z nesistemskimi ukrepi
in omejevanjem uvoza, kot se predvideva na področju deviznega režima. Predlagamo, da se bolj konkretizirajo ukrepi za pospeševanje izvoza.
Pri uvoznih nalogah nas moti preveč splošno obravnavanje problematike.
Ugotavljamo, »da dejanski obseg uvoza glede na možnosti deviznega plačevanja
ne bo v celoti vnaprej določen, temveč takrat, ko bodo te možnosti znane.«
Menimo, da taka izhodišča v zvezni resoluciji ne prispevajo k stabilizaciji uvoza
in celotnega gospodarstva. Precizneje naj bo določena odgovornost vseh dejavnikov pri uvozu.
Za investicijsko porabo, ki je najbolj dinamična oblika potrošnje, se predvideva večja stopnja rasti kot za družbeni proizvod. Pri tem niso dovolj obdelane naloge gospodarstva.
Prav je, da je v resoluciji dana prioriteta razvoju surovinske baze in reprodukcijskih materialov. Postavlja pa se vprašanje realizacije tega cilja, saj
s predvidenim 8,7%> zmanjšanjem uvoza opreme ne bo možno v celoti izvesti
modernizacije kapacitet, s katerimi bi povečali produktivnost.
Nujno je, da se med prioritetne panoge uvrsti tudi črna metalurgija. Pri
tem je poleg plavžev in jeklarn za integralni del črne metalurgije šteti tudi
valjarne. To zahtevo smo izrazili jeklarji že v lanskem letu.
V resoluciji navajamo, da bomo vodili intenzivno investicijsko politiko.
To bo možno doseči le, če bo osebna in skupna poraba rasla počasneje od rasti
družbenega proizvoda in tudi od rasti produktivnosti. Zato menimo, da je trdi-
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tev, da bodo rasli realni osebni dohodki skladno z rastjo produktivnosti, preveč
optimistična oziroma ni v skladu s prizadevanji za krepitev reprodukcijske
sposobnosti gospodarstva. Prizadevamo si, da bi delavci v temeljnih organizacijah združenega dela in občani v krajevnih skupnostih kot osnovni nosilci
planiranja aktivno sodelovali pri oblikovanju skupne porabe. Zato menimo, da
je treba združiti poglavji, ki obravnavata osebne dohodke in politiko skupne
porabe. Glede na to, da skupno in splošno porabo opredeljujemo z družbenimi
dogovori in samoupravnimi sporazumi, porabo pa vežemo na gibanje realnih
gospodarskih kazalcev, je nesprejemljivo, da je meja te porabe v resoluciji
določena z limitiranimi stopnjami. Predlagamo, da se ta določila spremenijo
v skladu z ustavo.
V resoluciji področje cen ni zadosti obdelano, ker ne obsega kvantificiranih
razmerij ob globalnih okvirih gibanja cen ter pristojnosti zveze, republik in
pokrajin. Kazalo bi izdelati enotne kriterije za usmerjanje cen, ki so lahko tudi
začasni. Ti kriteriji bi se morali oblikovati na podlagi tržnih pogojev. S tem
bi se izognili sprotnim in s tem različnim merilom pri določanju cen.
Politika potrošniških kreditov je po našem mnenju preveč splošna. Menimo, da bi bilo namembnost potrošniških kreditov treba bolje opredeliti. Ni
namreč smotrno, da kreditiramo nakup tistega blaga, za katerega se pretežni
del surovin uvaža, ali pa zaradi visoke akumulativnosti tako proizvodnjo lahko
kreditirajo proizvajalci sami. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Ugotavljam, da se razpravlja
o obeh osnutkih resolucije. Mislim, da bi bilo bolj primerno, zaradi lažjega dela
komisije, da bi razpravljali o osnutku zvezne resolucije pri četrti točki dnevnega reda. Kdo še želi besedo? Prosim, tovariš Franc Braniselj, predstavnik
Izobraževalne skupnosti Slovenije!
Franc Braniselj : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Izobraževanje je ključni dejavnik napredka, še posebej pa gospodarskega
razvoja. Ta dejavnik deluje dolgoročno. Sedanji, nezadovoljivi trendi delovne
storilnosti so nujna posledica neustrezne izobrazbe današnje generacije delavcev. S sistematičnim, izobraževanjem ob delu lahko učinke pospešimo. Vse
države namenijo znaten del narodnega dohodka za izobraževanje, tako na primer Jugoslavija 4,3%, Avstrija 4,6%, Italija 4,2 ®/a. Vendar razporejajo razvitejše države še znatno več. Naj omenim samo Švedsko, ki nameni za izobraževanje 8% narodnega dohodka. Tam pride na učenca desetkrat več sredstev kot
pri nas. Najbrž vam je znano, da namenjamo v Sloveniji še nekaj manj kot v vsej
državi, letos le 3,9 % družbenega proizvoda. Razvitejše dežele torej dobro nalagajo svoje bogastvo in si ob boljši izobrazbi zagotavljajo trajno prednost
v svetu.
Globoke družbene spremembe terjajo preobrazbo klasičnih izobraževalnih
sistemov, spremembo vsebine in obsega izobraževalnih programov. Reforma
šolstva pa ni samo zadeva delavcev, ki izvajajo izobraževanje. Stanje in spremembe v izobraževanju morajo biti ovrednotene in usmerjene tudi družbeno.
Pri nas je to tudi storjeno. Kongresne partijske resolucije zahtevajo spreminjanje strukture in vsebine izobraževalnih programov, preosnovo šolstva in njegovo
organsko vključitev v celotno združeno delo.
Slovenska resolucija, o kateri teče razprava, zahteva, da morajo izobraževalne institucije povečati učinkovitost in dvigniti raven osnovnega izobraževa-
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nja. Na področju usmerjanja izobraževanja terja resolucija med drugim usklajevanje vsebine in razvoja izobraževanja s kadrovskimi potrebami združenega
dela, izboljšane možnosti za izobraževanje ob delu in razvijanje centrov usmerjenega izobraževanja.
Organi Izobraževalne skupnosti v celoti podpirajo stališča in naloge, ki jih
določa resolucija na področju izobraževanja, še posebej pa zahtevo, da morajo
biti družbena sredstva uporabljena varčno, smotrno, predvsem pa učinkovito.
Ponovno smo proučili svoje programe usmerjenega izobraževanja in jih
primerjali z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Po prvih merilih za prihodnje
leto bi bili dovoljeni stroški za usmerjeno izobraževanje za 11 % višji od letošnjih. V tem porastu je upoštevan, na račun letošnje inflacije, 6,5°/o porast sredstev za izobraževanje. Spričo dejstva, da je samo priliv učencev v srednje šole,
kjer vpisa ni bilo mogoče omejiti, izsiliti v tem šolskem letu ustanovitev 120 novih oddelkov, bomo že za tiste utečene naloge, ki jih ni mogoče skrčiti, porabili
10 »/„ več sredstev. Preostali 1 % ne bo pokril niti stroškov obvezne višje amortizacije osnovnih sredstev. Izpolnjevanje nalog, ki jih terja resolucija, bo zahtevalo prerazporeditev družbenega proizvoda v korist izobraževanja. 2e letos
so morale šole tako skrčiti materialne izdatke, da gre kar 85 o/a vseh sredstev
za sorazmerno nizke osebne dohodke. To pomeni, da je malo prostora za nadaljnje varčevanje in da bodo morali po vsej priliki učitelji poučevali po starem.
Tovarišioe in tovariši delegati! Prosim vas, da skrbno pretehtate načrtovani
družbeni proizvod in njegovo razporeditev. Ce boste namenili sorazmerno več
sredstev za izobraževanje, tako je predvideno v srednjeročnem planu, potem
bomo ob največjem varčevanju realizirali pripravljene in dogovorjene programe. Ce pa bo družbena korist narekovala omejitve tudi pri izobraževanju,
bo naša skupnost vašo odločitev spoštovala in počakala s svojimi programi na
boljše čase. Učitelji se bodo po svojih najboljših močeh trudili, da se bo spričo
večjega števila študentov kakovost izobraževanja čim manj poslabšala. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Prosim. Besedo ima tovariš Viktor Stupar, gospodarsko področje, 3. okoliš!
Viktor S t u p a r : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati.1
Delegacija za Zbor občin in delegacija za Zbor združbenega dela občine Šentjur
pri Celju sta na podlagi stališč vseh treh zborov Skupščine občine z dne 18. oktobra in razprave delegatov 3. volilnega okoliša na skupni seji sklenili podati
naslednje pripombe in mnenja k zajetnemu gradivu 23. seje Zbora združenega dela.
Najprej bom podal mnenja in pripombe k zvezni resoluciji, glede katerih
moram ugotoviti, da so v skladu z vsemi doslej izrečenimi pripombami.
Ocena gospodarskih gibanj v letu 1975 ni realna, ker so doseženi pozitivni
rezultati samo posledica državno-administrativnih ukrepov, ne pa boljšega gospodarjenja. Rast proizvodnje, ki se predvideva, ali mogoče celo še večjo je
treba zagotoviti samo s pravilnim stimuliranjem panog, ki imajo potencialne
prednosti, in tistih, ki v razvoju zaostajajo.
Glede izvozne problematike menimo, da bi bilo v resoluciji potrebno izdelati konkretne oblike stimuliranja izvoza, da bi bilo gospodarstvo v tujini
konkurenčno in da bi bili izvozni posli zanj interesantni. Tu predvsem mislimo
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na povečanje premij, usklajevanje cen surovin s svetovnimi cenami in pa na
boljše kreditne pogoje za pripravo in realizacijo izvoza.
Glede uvoza pa menimo, da ga za normalno rast proizvodnje ni več mogoče
omejevati na način, kot smo ga imeli v zadnjem polletju tega leta. Kot sami
veste, je prihajalo do mnogih absurdnih situacij, ko ravno veliki izvozniki zaradi prepovedi uvoza malenkosti niso mogli realizirati že sklenjenih izvoznih
poslov. Pospeševanje izvoza v dogovorjenih mejah za leto 1976 bi bilo treba
prenesti v pristojnost. združenega dela na ravni republik in pokrajin, ker
način reguliranja uvoza neposredno vpliva na višino nacionalnega dohodka.
Vemo pa, kdo ga ustvarja in kdo ga ima pravico deliti.
Problematika cen: Ocena je preveč optimistična, ker povsod še niso dosežene vsaj stroškovne proizvodne cene. Zato bodo še vedno težnje po njihovem
povečanju, kar velja zlasti za elektriko, premog, stanarine in za drugo. Smatramo tudi, da bi se morah instrumenti za določanje cen poenotiti. Sedaj imamo
sistem določanja cen na podlagi družbenega dogovarjanja in administrativnodržavni sistem. Tu predvsem mislim, na cene bazične industrije, ki so se po
doslej veljavnih instrumentih usklajevale s svetovnimi cenami, dokler so te
bile v porastu. Ko so te začele padati, so naše ostale na prejšnjem nivoju.
Za razvoj prioritetnih panog je predvidena prevelika vloga države, namesto
da bi njihov razvoj temeljil na dogovorih združenega dela pokrajin in republik.
V celoti soglašamo s poročilom Odbora za finance našega zbora k osnutku
resolucije, s to pripombo, da naj bi bih vsi s to resolucijo predvideni ukrepi
sprejeti skupaj in čimprej, ne pa da bi se sprejemali postopno, do sredine poslovnega leta, kot je bila dosedanja navada.
V nadaljevanju bi se želel dotakniti republiške resolucije.
Smo pred obravnavanjem dogovorov o družbenoekonomskih izhodiščih za
leto 1976 v Slovenji in pa tudi pred obdelavo srednjeročnega programa razvoja
za obdobje 1976—1980.
V sedanjih zasnovah je dovolj poudarjena nujnost enakomernejšega razvoja
vseh predelov Slovenije. Ob tej načelnosti si manj razvita območja žele čim
več konkretnih dejanj. Osnutek zakona o manj razvitih območjih in družbeni
dogovor o hitrejšem razvoju manj razvitih območij in obmejnih območij sta še
vedno v fazi osnutka. Od tod tudi dileme, kaj lahko programiramo v naslednjem srednjeročnem obdobju v teh območjih, prvič z vidika ustvarjanja pogojev za življenje delavcev in drugič, z vidika možnosti hitrejšega gospodarskega razvoja teh predelov.
Prvi pristopi kažejo dokaj skromno sliko. Načrti Skupnosti za cesto, kljub
naporom pri novih gradnjah in obnovi cest, na osnovi sedanjih projekcij ne
omogočajo bistvenega premika pri modernizaciji regionalnih cest. Tako vidimo,
da bo imela vrsta slovenskih občin na koncu naslednjega 5-letnega obdobja
100'% modernizirano cestno mrežo, nekatere občine v manj razvitih območjih,
konkretno naša, samo 59%, in to ob dokaj mačehovski kategorizaciji pretekle
zakonske prekategorizacije cest. Želimo vedeti za konkretne naložbe samoupravnih interesnih skupnosti in gospodarstva po njihovem interesu za ta
področja. To velja za vse skupnosti in za vse gospodarske dejavnosti. Vemo,
da to ne more biti samo socialna akcija v okviru Slovenije, ampak mora postati
ekonomski, razvojni, znanstvenoraziskovalni in narodnoosvobodilni interes vse
nacionalne skupnosti. To je še prisotno v sedanjih programskih zasnovah, o katerih sem omenil le eno zaradi primera. Velja pa to enako za vodno gospodarstvo, kmetijsko-razvojno, zn a ns t ven o- r azisko v alne in druge skupnosti.
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Ustavno se tudi republika ne more umikati skrbi in odgovornosti za pomoč družbenopolitičnim skupnostim, ki z lastnimi viri niso zmožne pokrivati
svojih obveznosti; zato se tudi glede splošne potrošnje ne bi kazalo preveč
umikati in se zanašati na medobčinsko sporazumevanje. Pri razvoju gospodarskih dejavnosti v manj razvitih območjih in v obmejnih predelih bi se bilo
treba poleg nujnega interesa združenega dela za naložbe v teh delih odločevati
zanje tudi z vidika razpoložljive delovne sile in odgovornosti. Pri odločanju za
naložbe v teh območjih bo pomembna tudi zahteva sindikatov. Pri izračunu
bruto investicijske vrednosti je treba upoštevati tudi minimalne pogoje življenja, ki so v manj razvitih območjih znatno nižji in zato investicije interesantnejše za posamezne organizacije.
Naj se v diskusiji dotaknem tudi družbenega dogovarjanja na področju
splošne in skupne porabe. Medtem ko je v letošnjem letu kazalo, da se bedo
razmere na področju skupne porabe normalizirale, kaže letošnje dogovarjanje
tendenco večanja prispevkov za republiške interesne skupnosti, medtem ko se
čedalje bolj.ožijo možnosti za normalno delovanje manj. razvitih občin. Se več,
diferencirane prispevne stopnje, ki naj bi jih plačevalo gospodarstvo, nakazujejo dvoje:
1. zmanjšati dejavnost skupne porabe na minimum. Posledica tega bo zaostajanje pogojev življenja, kar ni skladno s postavkami resolucije o hitrejšem
razvoju manj razvitih, in
2. povečati stopnjo prispevka, ki jo bodo plačevale delovne organizacije
manj razvitih. To uvaja novo dajatev, katera ne povečuje interesa za vlaganja
v manj razvitih območjih. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Cuk
Silva, gospodarsko področje, 7. okoliš!
Silva Čuk: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Skupščina občine
Idrija je na skupni seji vseh zborov kot konferenca delegacij dne 5. novembra
1975 obravnavala osnutek resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju
Socialistične republike Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976.
Delegati so osnutek resolucije sprejeli in predlagali naslednje spremembe
in dopolnitve:
K II. poglavju — »Težišče politike družbenoekonomskega razvoja Socialistične republike Slovenije v letu 1976«. Dogovorjene prioritete za leto 1976
naj se dopolnijo z novo alineo, ki se glasi: »— pospešena realizacija programov
tistih organizacij združenega dela, ki imajo prednost v razvoju Socialistične
republike Slovenije.«
Utemeljitev: Organizacije združenega dela, ki poslujejo z izgubo, so eno
od žarišč inflacije in nestabilnega gospodarskega razvoja. Lastni viri sredstev
za pokrivanje izgub ne dajejo dovolj pozitivnih učinkov, saj se s tem odpravljajo le posledice, ne pa tudi vzroki nerentabilnega poslovanja. Če so organizacije združenega dela, ki poslujejo z izgubo, iz tistih dejavnosti, ki imajo prednost v razvoju, predstavljajo dodatni vzrok neskladnega in nestabilnega razvoja. Zato je treba dati poudarek pospešeni realizaciji sanacijskih razvojnih
programov teh organizacij združenega dela, ki pa morajo biti skladni z usmeritvami in cilji družbenega plana razvoja Socialistične republike Slovenije. Pospešena realizacija programov bo na eni strani rešila problem organizacij zdru-
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ženega dela, ki imajo prednost v razvoju, a poslujejo z izgubo, na drugi strani
pa bo prispevala k stabilnejšemu razvoju gospodarstva.
K XI. poglavju — »Skladnejši razvoj vseh območij v Socialistični republiki
Sloveniji«. Poglavje naj se dopolni z novim odstavkom, ki se glasi: »Poleg pospešenega razvoja manj razvitih in manj razvitih obmejnih območij je treba
posvetiti posebno pozornost preprečevanju nastajanja novih manj razvitih območij«.
Utemeljitev: V zgoraj navedenem poglavju osnutka resolucije je zagotovljen hitrejši razvoj manj razvitih obmejnih območij, kar naj zagotovi skladnejši
razvoj vseh območij v Socialistični republiki Sloveniji. V idrijski občini smo
v zadnjih letih priče stagnaciji oziroma celo nazadovanju, ki je posledica prenizkih gospodarskih naložb. Resolucijske usmeritve za skladnejši razvoj tudi
v prihodnje ne omogočajo hitrejšega razvoja občin, ki stagnirajo in imajo
razvojne programe. Če v prihodnje ne bo možno intenzivno povečati investicij,
je območje idrijske občine na najboljši poti, da postane manj razvito. Zato je
treba ukrepe za pospešen razvoj manj razvitih in manj razvitih obmejnih območij razširiti tudi na preprečevanje nastajanja novih manj razvitih območij,
kajti le tako bo dosežen skladnejši razvoj vseh območij v Socialistični republiki
Sloveniji. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Naslednji prosim! Besedo ima Božidar
Samec, gospodarsko področje, 29. okoliš!
Božidar Samec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Skupščina občine Ljubljana-Bežigrad je dne 24. 11. 1975 na zasedanju vseh treh
zborov obravnavala osnutek resolucije o družbenoekonomski politiki SR Slovenije za leto 1976 in daje naslednje pripombe:
1. V naslednjem letu bo potrebno ob sprejemanju ukrepov za reguliranje
odnosov v mednarodni menjavi posegati po manj linearnih ukrepih, saj so
dosedanji linearni ukrepi močno prizadeli nekatere temeljne organizacije združenega dela.
2. Resolucija omenja novo vlogo Gospodarske zbornice pri preprečevanju
podvojitev investicijskih naložb. Skupščina meni, da je to nalogo Gospodarska
zbornica že imela, predvsem s predpisi s področja prijavljanja investicij. Torej
ne gre za neko novo nalogo, ampak gre za dosledno izvedbo le-te v letu 1976.
3. Republiška resolucija v poglavju IV, »Smernice in ukrepi na področju
proizvodne politike«, takoj na začetku navaja: »Temeljna naloga v gospodarstvu
v naslednjem letu bo vzdrževati dinamično gospodarsko rast ob bistveno večji
udeležbi produktivnosti dela pri oblikovanju družbenega proizvoda in po stopnji
stabilizacije gospodarstva.«
Menimo, da je vzdrževanje dinamične gospodarske rasti nujno, vendar
mislimo, da za njeno uresničevanje ni zagotovil. Resolucija ni upoštevala, da
naj bi stopil v veljavo s 1. 1. 1976 zakon o zagotovitvi plačil med uporabniki
družbenih sredstev, ki bo, po našem mnenju, v prihodnjem obdobju zavrl naročila za storitve in prodajo blaga.
Pri tem bo prizadeto vse gospodarstvo. Posebno velja to za. grafično industrijo, ker v založniški dejavnosti kot dejavnosti posebnega družbenega pomena, ki je glavni naročnik grafičnih uslug, ni sistemsko rešen ekonomski položaj (prenizka obratna sredstva).
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V poglavju X predvideva resolucija realne kazalce za povečanje osebne potrošnje in osebnih dohodkov. Skupščina meni, da je zaradi sprotnega zasledovanja osebne potrošnje nujno prikazati odnose v nominalnih kazalcih, saj so ti
sproti na razpolago, medtem ko so realni dosegljivi le v določenem časovnem
terminu. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima tovarišica Jolanka Vereš,
gospodarsko področje, Gornja Radgona!
Jolanka Vereš: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Skupščina občine Gornja Radgona je na svoji seji 2. 12. 1975 razpravljala o osnutku resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih
nalogah v letu 1976 in sprejela naslednja stališča:
Skupščina občine Gornja Radgona podpira resolucijo o družbenoekonomski
politiki in razvoju SR Slovenije ter meni, da je le-ta ustrezna osnova za ustavnopravno dogovarjanje in sporazumevanje ter sprejetje tistih družbenih dogovorov in sporazumov, ki so potrebni za izdelavo letnega družbenega plana. Ob
tem pa je potrebno poudariti, da osnutek resolucije vsebuje splošna načela in
da bi istočasno z javno obravnavo resolucije morali biti v javni obravnavi vsi
družbeni dogovori in samoupravni sporazumi, ki se morajo sprejeti hkrati z
resolucijo.
Skupščina občine Gornja Radgona meni, da nadaljevanje politike skladnejšega razvoja vseh območij v SR Sloveniji ne zahteva le postopno, temveč
hitrejše vzpostavljanje enakih možnosti za delo in življenje delovnih ljudi v
manj razvitih območjih. K določilom 4. točke drugega poglavja in k drugim
poglavjem meni, da resolucija ne daje nobenih zagotovil za še bolj skladen
razvoj v letu 1976 in za zmanjšanje razlik med razvitimi in manj razvitimi. Meni,
da je resolucija o tem vprašanju preveč načelna. Zmanjševanje razlik prepušča
OZD v razvitih območjih in republiškim samoupravnim interesnim skupnostim,
katerih pa ne zavezuje, v kakšni meri in na kakšen način naj pripomorejo
k razvoju manj razvitih. Posebej za našo skupščino ni sprejemljivo, kar je določeno v IX. poglavju — »Prednostne naloge na področju družbenih dejavnosti«.
Ni sprejemljivo, da bi bilo za leto 1976 družbeno zajamčeno v okviru prednostnih nalog samopokrivanje tistih potreb, ki so nepogrešljive in jih morajo biti
deležni po načelu vzajemnosti in solidarnosti vsi delovni ljudje; druge programske naloge pa naj bi se uresničevale le v obsegu, ki ga bodo dovoljevala
gospodarska gibanja in tako dalje. V taikem primeru, konkretno v naši občini,
ne bi bilo družbeno zajamčeno zbiranje sredstev za. glasbeno šolo, delavsko
univerzo, prehrano socialno ogroženih otrok in nove namestitve na področju
izobraževanja. Vse to bi bilo prepuščeno zbiranju dodatnih sredstev v občini.
Tako bi te institucije morale prenehati delovati, če naše delovne organizacije ne
bi bile sposobne zbrati ustreznih sredstev.
Na področju kmetijstva ni potrebno zagotoviti le intenzivnejše rasti, predvsem tržne proizvodnje, temveč pospešiti nadaljnjo modernizacijo proizvodnih
zmogljivosti v družbenem sektorju in kooperaciji ter hitrejšo intenzifikacijo
proizvodnje, ob tem pa z ekonomskimi ukrepi poskušati doseči enakopravnejši
položaj kmetijstva v primerjavi z drugimi dejavnostmi.
Podpiramo zamisel, da je potrebno vlagati sredstva zdomcev v odpiranje
novih delovnih mest in v malo gospodarstvo. Ob tem pa menimo, da je potrebno sprejeti najprej ustrezne predpise in dogovore na republiški ravni, med
6
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Gospodarsko zbornico, republiškimi sekretariati in poslovnimi bankami. Sele na
podlagi tako izdelanih izhodišč bi se občine vključevale v akcijo zbiranja in
vlaganja sredstev v malo gospodarstvo in druga delovna mesta.
Prav tako podpiramo usmeritev, da je potrebno tudi v letu 1976 v manj
razvitih območjih in manj razvitih obmejnih območjih z izvajanjem ukrepov
pospeševanja teh območij doseči hitrejšo rast zaposlovanja od povprečno predvidene ter s samoupravnimi sporazumi zagotoviti minimalne standarde za življenjske in kulturne pogoje pri zaposlovanju delavcev, kot tudi to, da je ob
zaostrenem gospodarskem položaju nujno vse oblike porabe vključiti v prizadevanje za stabilizacijo. Pri tem naj bo skupna realna stopnja rasti prispevkov
in dohodkov za skupno in splošno porabo za 20 % nižja od realne rasti družbenega proizvoda.
K poglavju o raziskovalnih skupnostih menimo, da bi bilo kot prednostne
projekte potrebno vključiti tudi projekte s področja turizma, glede na pomen
turizma za vso pomursko gospodarstvo, in pri tem upoštevati ugoden vpliv te
panoge na zmanjševanje negativne zunanjetrgovinske plačilne bilance.
V poglavju o zdravstvenem varstvu je potrebno iz besedila »ohranile doseženi obseg storitev« črtati besedo »ohranile«. V letu 1976 predvidevamo, sicer
v manjšem obsegu, vendarle določene investicijske posege.
Prav tako menimo, da je presplošno določilo o tem, da bodo banke »praviloma« odobravale ugodnejše kredite za vlaganje v manj razvitih območjih.
Besedico »praviloma« je potrebno črtati ter s tem doseči obveznost bank za
take ugodnejše pogoje, pri čemer je potrebno v samoupravnem sporazumu o
kriterijih investicijske politike točno navesti, kateri so navedeni ugodnejši pogoji. Ce hočemo hitrejšo modernizacijo regionalnega in lokalnega cestnega
omrežja, moramo doseči, da se zbrana sredstva ne bodo razdeljevala v skladu
z odstotkom cest v skupnem cestnem omrežju, ker je tako razdeljevanje sredstev vzrok stalnega poglabljanja razlik.
Naj še dodam, da se za enaka stališča zavzemajo ostale občine v Pomurju.
Bil je tudi določen delegat, da bi ta stališča povedal. Kaže, da je odsoten.
Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? Besedo
ima tovariš Andrej Oman, 23. okoliš — Koper, gospodarsko področje!
Andrej Oman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
.Naj bo še meni dovoljeno, da združim diskusijo o obeh resolucijah.
Predsednik Štefan Nemec: Ce je taka, da je moč stališča k eni in
drugi ločiti.
Andrej Oman: Skupina delegatov 23. okoliša s področja gospodarstva
občin Izola, Koper in Piran ter skupina delegatov občine Koper za Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta na seji dne 27. novembra 1975 obravnavali osnutek
resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v
letu 1976 in osnutek resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SRS
ter neposrednih nalogah v letu 1976.
Na podlagi razprave, ki je bila na seji skupin, delegatov, in razprave ter
predlogov, ki so bili k obravnavanemu gradivu sprejeti na skupnem sestanku
članov kluba gospodarstvenikov in društva ekonomistov obalnega področja s
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predstavniki samoupravnih interesnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij 25. novembra 1975, ter razprave in predlogov, sprejetih na skupni razpravi, ki jo je organizirala Skupščina občine Koper, v kateri so sodelovali delegati Družbenopolitičnega zbora, predstavniki delegacij Zbora združenega dela,
delegacij krajevnih skupnosti, občinskih samoupravnih interesnih skupnosti ter
družbenopolitičnih organizacij v občini Koper, sta skupini sprejeli naslednje
pripombe in stališča.
K osnutku slovenske resolucije: Temeljne cilje, ki jih osnutek resolucije
opredeljuje, podpiramo. Menimo, da je osnutek republiške resolucije korak
naprej v primerjavi z osnutkom zvezne resolucije, ker je pritegnil združeno
delo, da s samoupravnim sporazumevanjem razrešuje vrsto izredno pomembnih
zadev s področja razširjene reprodukcije, delitve, cen in tako dalje.
V IV. poglavju, kjer je govora o področju prometa in zvez, naj se za
6. alineo doda nova 7. alinea, ki naj bi se glasila: »Nadaljnje naraščanje neblagovnega deviznega preliva je treba doseči zlasti s hitrejšim povečanjem, obnavljanjem in modernizacijo pomorskega in železniškega transporta ter luške dejavnosti ;«.
V IV. poglavju naj se v podtočki s področja energetike v drugem odstavku,
ki se prične z besedilom: »S sistemom in politiko cen v okviru« nadomesti besedilo »si je treba prizadevati« z besedilom »se mora zagotoviti«.
V resolucijo je treba vgraditi politiko, da sredstva za skupno in splošno
porabo rastejo v skladu s porastom realnega družbenega proizvoda v občini
oziroma regiji, zmanjšana za 20 %. Torej naj ne bi veljal poprečni porast
družbenega proizvoda v Sloveniji kot merilo za rast sredstev za skupno in
splošno porabo.
Povečanje reprodukcijske sposobnosti gospodarstva na škodo negospodarstva ima svoje meje. Sprevrže se lahko v faktor, ki bo začel zavirati gospodarski
razvoj. Zato menimo, da je treba odnose v delitvi družbenega proizvoda še
enkrat proučiti. Ugotavljanje dohodkovnih odnosov na tem področju pa bo
spravilo programe dejavnosti skupne porabe v realne in pa tudi v potrebne
okvire.
V prizadevanju za znižanje deficita v plačilni bilanci, tudi pri preusmerjanju na uporabo domačih surovin, moramo paziti, da to ne bo šlo na račun
slabše kvalitete, ker bi zmanjšali konkurenčno sposobnost na zunanjih tržiščih.
Premalo je vgrajenih ukrepov za pospeševanje izvoza na konvertibilna
področja. Zajeti bi morali maloobmejno gospodarsko sodelovanje s svobodno
cono pri Sežani. Problem reprodukcijskega materiala bi moral biti temeljiteje
zajet, in to z vidika podpiranja dinamične proizvodnje.
K zvezni resoluciji: Temeljne cilje, ki jih osnutek resolucije opredeljuje,
podpiramo, ob tem pa poudarjamo, da osnutek resolucije ohranja predvsem
možnosti za administrativno urejanje zadev. Premalo so konkretizirani ukrepi,
zlasti na področju pospeševanja izvoza, kvalitativnih sprememb v gospodarstvu,
vključno z znižanjem zalog. Zlasti manjka opredelitev nalog z nosilci in roki
in prav tako niso vgrajeni ukrepi za pospešitev izvoza na konvertibilno področje. V prizadevanju za znižanje primanjkljajev v plačilni bilanci tudi z večanjem uporabe domačih surovin moramo paziti, da to ne bo šlo na račun slabše
kvalitete, ker bi se tako zmanjšala konkurenčna sposobnost gospodarstva na
zunanjih tržiščih.
Za leto 1976 bi morala resolucija omogočiti, da izvzame iz kontrole cen tisto
blago, glede katerega je ponudba večja od povpraševanja.
6*

84

Zbor združenega dela

Besedilo prvega odstavka pod točko 3.3.2.1 naj se smiselno nadomesti z
naslednjim besedilom: »Ob upoštevanju zaostrenega gospodarskega položaja
in nujnosti, da se vse oblike porabe vključijo v prizadevanje za stabilizacijo, bo
skupna realna stopnja rasti prispevkov in dohodkov za skupno in splošno porabo za 20 % nižja od realne rasti družbenega proizvoda republike.«
Pod točko 3.4.1, »Politika investici jin spreminjanje gospodarske strukture«, naj se v prvem odstavku za besedilom »večji obseg sredstev za investicije
v osnovna sredstva« doda besedilo »in za potrebe obratnih sredstev«.
V četrti alinei točke 3.4.2.4 naj se v petem stavku za besedilom »graditev
ladij za pomorski in rečni promet v domačih ladjedelnicah« doda še naslednje
besedilo: »ter modernizacija in hitrejši razvoj pomorskega in rečnega prometa.«
Pri tem menimo, da je nujno potrebno, da se s konkretnimi ukrepi za izvajanje
resolucije zagotovijo domačim ladjarjem pri nabavi plovbnih objektov enaki
pogoji kot tujim ladjarjem. Ob tem ne vidimo direktne zveze med dokončanjem
proge Beograd—Bar, ki je navedena v zadnji alinei petega odstavka točke
3.4.2, oziroma z izboljšanjem naše plačilne bilance.
Osnutek resolucije je na drugih mestih ustrezen, menimo pa, da bi k izboljšanju naše plačilne bilance s tujino zlasti prispeval nadaljnji razvoj luškega
tranzita. Zato predlagamo, da se v omenjeno alineo ta ugotovitev tudi vnese, in
sicer v besedilu »nadaljnja modernizacija luških zmogljivosti«.
V resoluciji naj bi bilo zajeto maloobmejno gospodarsko sodelovanje v zvezi
s svobodno cono »Sežana«. Temeljiteje bi moral biti obravnavan problem
•reprodukcijskega materiala, in to z vidika pospeševanja dinamične proizvodnje.
Prioritetne investicije naj bi se zožile na področje energetike, na proizvodnjo hrane, osnovne probleme infrastrukture in na izvozno usmerjene dejavnosti. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Prosim, besedo ima tovariš
Štefan Pintarič iz Murske Sobote, delegat 15. okoliša, gospodarsko področje!
Štefan Pintarič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Naj povem še pripombe drugih pomurskih občin. V Pomurju podpiramo
usmeritev družbenoekonomskega razvoja v Socialistični republiki Sloveniji,
zlasti dogovorjene prioritete za leto 1976, ki so navedene v drugem poglavju.
Menimo pa, da je potrebno med prioritetne naloge v drugem poglavju dodati še
proizvodnjo hrane, glede katere ima naša občina in pomurska regija posebno
pomembno mesto.
Glede politike skladnejšega razvoja vseh območij Socialistične republike
Slovenije, kot je določena v 4. točki drugega poglavja in v drugih poglavjih,
imamo pripombo, da resolucija ne daje nobenega zagotovila, da se bo skladnejši razvoj v letu 1976 tudi uresničil in da se bodo zmanjševale razlike med
razvitimi in manj razvitimi. Mnenja smo, da je resolucija na tem področju
preveč načelna in to pomembno odločanje prepušča organizacijam združenega
dela v razvitejših občinah in republiškim samoupravnim interesnim skupnostim, katerih ne zavezuje, koliko in na kakšen način naj pripomorejo k pospešenemu razvoju manj razvitih.
V poglavju IV, kjer je govora o energetiki, bi želeli imeti jasnejše stališče
glede izkoriščanja domače energetske osnove, zlasti pa energetske osnove, ki je
na razpolago v občini in v Pomurju (izkoriščanje reke Mure, nafte in plina).
Mnenja smo, da mora resolucija vsebovati najpomembnejše energetske objekte,
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ki se bodo gradili v naslednjem letu, saj gre za osnovo, na kateri so izdelani
možni okviri razvoja v letu 1976 (na primer tako, kot je navedena Luka Koper).
Podpiramo zamisel, da je potrebno vlagati sredstva zdomcev v odpiranje
novih delovnih mest in v malo gospodarstvo. Mnenja pa smo, da je potrebno
najprej sprejeti ustrezne predpise in dogovore na republiški ravni med Gospodarsko zbornico, republiškimi sekretariati in poslovnimi bankami. Sele na
podlagi tako izdelanih izhodišč bi se občine vključevale v akcijo zbiranja in
vlaganja sredstev v malo gospodarstvo in druga delovna mesta.
Ne strinjamo se z rastjo zaposlovanja, določeno v VIII. poglavju, ki govori,
da bi se zaposlovanje v manj razvitih območjih povečalo med 5 in 6 fl/o. Ta
odstotek je za naše razmere prenizek, ker komaj absorbira naravni, prirast
prebivalstva, ne rešuje pa naše manjše razvitosti, to je latentne zaposlenosti
v kmetijstvu (približno 1500 oseb) in vračanja naših zdomcev iz tujine (približno 4000 oseb). Predlagamo, da se ta odstotek v resoluciji črta in namesto
tega navede odstotek zaposlenih od vsega prebivalstva, ki se želi doseči v manj
razvitih občinah in v posameznih manj razvitih območjih.
Ne strijamo se tudi z določili v XI. poglavju, kjer resolucija govori, da
bodo poslovne banke z ustrezno politiko odobravale ugodnejše kreditne pogoje
za vlaganja v manj razvitih območjih.
To ustrezno politiko bi morali definirati oziroma naj resolucija predvidi
izdelavo posebnega družbenega dogovora med Gospodarsko zbornico in vsemi
poslovnimi bankami v Sloveniji o višini in načinu odobravanja kreditov za manj
razvita območja.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? Prosim! Besedo ima Milan Anželj, socialho-zdravstveno področje, 1. okoliš — Ljubljana-Center!
Milan Anželj : Delegacija 1. okoliša socialno-zdravstvenega področja, s
sedežem v občini Ljubljana-Center, je na svoji seji dne 2. 11. 1975 razpravljala
o osnutku resolucije in sprejela naslednja mnenja in pripombe:
Delegati so v razpravi menili, da bi morala resolucija dati več poudarka
znanstveno-raziskovalnemu delu in njegovemu neposrednemu vključevanju v
gospodarstvo.
Delegati so zahtevali, da se stalno preverja izvajanje resolucije ter se o
tem občasno poroča delegatom.
Glede kadrovske politike so delegati mnenja, da bi morali v resoluciji bolj
konkretno opredeliti dolžnost usmerjanja mladine za izobraževanje deficitarnih
poklicev in temu prilagoditi štipendijsko politiko.
Kultura bi morala v resoluciji dobiti takšno mesto, da bo imela zagotovljena sredstva za opravljanje svojega programa. Postavljeno je bilo vprašanje,,
zakaj resolucija posebej ne obravnava tudi področje socialnega skrbstva.
Resolucija pri predvidevanju porasta sredstev na' področju skupne porabe
za 11 o/u najbrž ne upošteva dejstva, da bo treba v vseh negospodarskih dejavnostih, torej tudi v zdravstvenih delovnih organizacijah, opraviti valorizacijo
osnovnih sredstev z dnem 31. 12. 1975. Opravljena valorizacija bo v povprečju
povečala vrednost osnovnih sredstev za 60 do 70'/» in temu ustrezno povečala
tudi amortizacijo za leto 1976. Ob takem izračunu bo velik del predvidenega
povečanja odpadel na povečano amortizacijo. Le majhen del povečanja pa bo
mogoče uporabiti za povečanje osebnih dohodkov in za porast cen. Hvala lepa.
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Predsednik Štefan Nemec: Želi še kdo razpravljati? Besedo ima
Alojz Naglost, gospodarsko področje, 5. okoliš!
Alojz Naglost: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Delegati 5. okoliša za Zbor združenega dela in Skupščina občine Velenje so na
skupni seji vseh treh zborov 2. 12. 1975 obravnavali osnutek resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične republike Slovenije ter neposrednih nalogah za leto 1976 ter sprejeli naslednja stališča in pripombe:
Skupščina se z globalnimi načeli glede usmeritve strinja, vendar pa bi bilo
potrebno v bodoče sistematično opredeliti enotna merila, tako da bi lahko
združeno delo spremljalo dogajanja in svoje dosežke primerjalo z dosežki na
nacionalni ravni. Predvsem pa bi morali opredeliti merila produktivnosti.
K posameznim poglavjem resolucije pa so bile sprejete naslednje pripombe:
K poglavju II: Predvsem nas zanima vprašanje, na kakšni osnovi se bodo
oblikovale in razvijale dohodkovno soodvisne reprodukcijske celote. Osnova za
to je ustava, manjka pa nam zakon o združenem delu, ki bi posamezne pojme
določneje opredelil.
K poglavju III: Ko govori resolucija o ukrepih in smernicah na področju
energetike, nas zanima, kakšna je vloga občinskih skupščin pri plinifikaciji
Slovenije. Ali naj bodo posredniki interesov združenega dela in občanov na
svojem področju?
Formulacija glede racionalnejše porabe energije ni dovolj točna, ko pravi,
da naj poraba primarne energije raste počasneje od rasti koriščene energije
in družbenega proizvoda. Mislimo, da je racionalizacija v tem, da je porast
porabljene energije manjši, kot je porast družbenega proizvoda. Realizacija porabe primarne energije in koriščene energije je zelo dolgoročna ter zahteva
znanstven pristop.
Glede racionalizacije stanovanjske gradnje menimo, da je izpuščen eden
bistvenih elementov, to. so občinske skupščine, ki lahko na to področje bistveno
vplivajo (na primer s politiko zazidave, s komunalno opremljenostjo zemljišč),
K poglavju VI: Formulacija, da se v cene ne bo mogla vgrajevati razvojna
komponenta, je po našem mnenju v nasprotju z določili poglavja X, kjer ugotavlja resolucija, da je krepitev reprodukcijske sposobnosti osnova za nadaljnji
razvoj.
K poglavju VII: Za stališče, da bo stopnja rasti kreditov posameznih bank
za obratna sredstva lahko nekoliko zaostajala za rastjo družbenega proizvoda,
ne vidimo prave razlage, ker na drugi strani ugotavlja poglavje, da bodo morali
upravljalci posameznih bank v letu 1976 zagotoviti ustrezen delež 'kreditov
za izvoz in pripravo proizvodnje za izvoz. V obeh primerih gre za obratna
sredstva.
K poglavju VIII: Smotrnejše zaposlovanje, višja produktivnost dela, boljši
življenjski pogoji so nujni pogoji za racionalizacijo načel stabilizacije, vprašanje
pa je, ali je 3'% povečanje števila zaposlenih za absorbcijo naravnega prirasta
delovne sile zadostno. Če ni, kako bo zagotovljena socialna varnost občanov.
K poglavju IX: V okviru prednostnih nalog bo družbeno zajamčeno pokrivanje tistih potreb, ki so nepogrešljive in jih morajo biti, po načelu vzajemnosti
in solidarnosti, deležni vsi delovni ljudje in občani. To pomeni, da bi morali v
okviru republike predvsem izenačiti pogoje. Vprašanje je, ali je solidarnostno
pokrivanje vseh potreb v celoti izpeljano. Izboljšanje pogojev za delo osnovnih
šol, kar je naloga občinskih izobraževalnih skupnosti, naj ne bo ovira za celotno
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zadovoljevanje osnovnih pogojev. Na področju zdravstvenega varstva predlagamo, da se med prednostne naloge vključi tudi preventivno zdravstveno varstvo otrok.
K poglavju X: Opredelitev gibanja osebne in skupne potrošnje v odvisnosti
od bruto dohodka se nam zdi zelo rigorozna. Ce pravilno razumemo, naj bi se
sredstva za osebne dohodke smela gibati v okviru za približno 25 '%• nižje
stopnje rasti, kot pa bo porast bruto dohodka. Takšna usmeritev je sprejemljiva le, če bo gibanje porasta življenjskih stroškov z ustreznimi ukrepi usklađena s predvidevanji resolucije. Glede stališča, da morajo biti izhodišča za
oblikovanje splošne porabe na nivoju družbenih političnih skupnosti obravnavana sočasno s programi samoupravnih interesnih skupnosti, ugotavljamo,
da je republika predlog izhodišč že dala, da pa ustreznih izhodišč skupnosti
še ni.
K poglavju XII: Na koncu poglavja, ko resolucija našteva dogovore in sporazume, ki bi jih morah sprejeti vzporedno z resolucijo, menimo, da bi veljalo
v ta krog vključiti sporazume o oblikovanju cen energije in prometnih uslug,
ker menimo, da so to bistveni elementi za oceno gibanj v določenem obdobju.
Končno meni Skupščina občine Velenje, da ni pravilno, da se stabilizacijski, restrikcijski in podobni ukrepi, ki jih prinaša resolucija, nanašajo predvsem na občinske skupnosti, in zahteva, da se prav tako v okviru republike
in zveze dosledno spoštujejo stabilizacijski ukrepi, ki so že bili sprejeti. Pri
tem mislimo predvsem na obseg in vsebino republiškega in zveznega proračuna za leto 1976 ter na izhodišča za financiranje interesnih skupnosti na nivoju
republike. Hvala.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati?
Prosim! Besedo ima tovarišica Zdenka Jurančič, delegatka gospodarskega področja iz Kranja.
Zdenka Jurančič : Tovarišice in tovariši! Z zvezi z razpravo o predlogih obeh resolucij bi rada opozorila na problem, ki otežuje izvajanje določenih aktivnosti v delovnih sredinah ob sprejemanju gospodarskih načrtov za
prihodnje leto.
Skupini za pošiljanje delegatov v Zbor združenega dela in Zbor občin iz
občine Kranj in druge skupine v zvezi s temi dokumenti opozarjajo, da pri
družbenem dogovarjanju za prihodnje leto kasnimo. Zaradi tega je resna nevarnost, da gospodarstvo ne bo pravočasno seznanjeno s svojimi družbenimi
obveznostmi. To mu onemogoča pravočasno planirati dejavnost v prihodnjem
letu, pravočasno vključitev v mednarodno tržišče ter v stabilizacijska prizadevanja, za katera vemo, da so še kako pomembna naloga. Ugotavljamo, da že
od polletja naprej, od julijske seje zbora dalje slišimo različne podatke o višini
zbranih sredstev v samoupravnih interesnih skupnostih. Prejeli smo podatke o
velikih presežkih sredstev v nekaterih samoupravnih interesnih skupnostih,
kasneje pa podatke, ki govore o tem, da prav te samoupravne interesne skupnosti ne bodo do konca leta realizirale planiranih sredstev. Vprašanje je, kateri
podatki so točni in hkrati lahko podlaga za načrtovanje smernic in proporcev
družbenega razvoja za naslednje leto.
Ta pojav različnih oziroma pomanjkljivih informacij obenem opozarja tudi
na odgovornost tistih služb, ki so zaradi takšnih ali drugačnih razlogov posredovale različne podatke. Danes imamo na klopeh predlog intervencijskega
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zakona, ki naj bi ga sprejela Skupščina za realizacijo ene od nalog iz julija
meseca. Ko bomo pri tej točki, bomo verjetno slišali argumentacijo, potrebno
za našo odločitev. Samo opozarjam na nekajmesečno zakasnitev realizacije te
naloge. Verjetno so za to določeni, morda tudi zelo tehtni razlogi, vendar menim, da moramo biti delegati o takih problemih sproti obveščeni. Predpostavljam, da prihaja tudi zaradi pomanjkljivosti pri zbiranju podatkov do takih
občutnih zakasnitev pri izdelavi programov in finančnih kvantifikacij, predvsem pa do zakasnitve tako nujno potrebnega usklajevanja v horizontalni in
vertikalni smeri v samoupravnih interesnih skupnostih. Ker pri tem delu kasnijo republiške samoupravne interesne skupnosti, zlasti tiste, s katerimi naj bi
se občinske skupnosti dogovor j ale glede sistema solidarnosti in vzajemnosti,
prihaja do zastojev. Na področju splošne in skupne porabe bi morali predvsem
republiški organi zagotoviti kompleksen pregled prelivanja in na njegovi podlagi vplivati na obseg in način zagotavljanja solidarnosti in vzajemnosti v posameznih družbenih dejavnostih. Pri sklepanju dogovorov je značilno predvsem
parcialno nastajanje predlogov znotraj posameznih področij družbenih dejavnosti, ki povzroča bistveno različen pristop k reševanju tega problema.
Ker bi morali biti v procesu družbenega dogovarjanja delovni ljudje sproti
seznanjeni s tem, katere naloge na posameznih področjih so take narave, da
jih je nujno uresničevati s skupnimi sredstvi, bi bilo potrebno, da ta vprašanja pravočasno rešimo, saj je z rešitvijo tega problema tesno povezano vprašanje kvantifikacije programov samoupravnih interesnih skupnosti. Poznati
bi morali pravočasno bilančne okvire oziroma orientacijsko delitev po področjih,
če želimo, da bi prišle samoupravne interesne skupnosti pred delovne ljudi s
kolikor toliko uskladenimi in finančno sprejemljivimi programi.
Za uresničitev družbenega dogovarjanja o skupni porabi, ki pravkar poteka
že tretjič, pa je značilno, da v času, ko so bile organizirane javne razprave,
še ni bilo orientacijsko znano, s kolikšnimi finančnimi sredstvi bo skupna poraba lahko sploh razpolagala, koliko sredstev določeno področje nujno potrebuje, da bi zagotovili izpolnitev minimalnih obveznih nalog v občini in republiki.
Povedati moramo, da še tako zahtevni programi samoupravnih interesnih
skupnosti sami po sebi vsebinsko verjetno niso sporni, saj je razumljivo, da si
ljudje vedno prizadevajo za višji standard. Sele ko se taki programi povežejo
s konkretnimi finančnimi obveznostmi, ki jih programi povzročijo, lahko pride
do pravega tehtanja in odločanja. Prav ob pomanjkanju pravočasno pripravljenih republiških finančnih okvirov pa se dogaja, da prve kvantifikacije programov posameznih samoupravnih interesnih skupnosti, izdelane po enotnih
merilih, prinesejo indeks 160 oziroma 150, kot je bilo danes slišati v ekspozeju.
To že na prvi pogled ni sprejemljivo.
Nadaljnja pripomba: Pri vertikalnem usklajevanju oziroma pri oblikovanju
sredstev za skupno porabo in solidarnost se je doslej premalo upoštevalo, da
imajo razvitejše občine z večjim odstotkom zaposlenih žena ter večjo koncentracijo ustanov s področja družbenih dejavnosti, kot je na primer Kranj, nekoliko večje potrebe, ki so običajno iznad republiškega povprečja. Smo za solidarnost, vendar v razumnih mejah. Naš sistem solidarnosti pa je tak, da je več
občin, ki prejemajo pomoč, kot pa tistih, ki jo dajejo. Menimo, da je o tem
treba še najti dogovore.
Iz vsega tega sledi, da je skrajni čas, da dogradimo sistem dogovarjanja
in ga takega tudi izvajamo. Opozorili bi lahko še na vrsto nerazčiščenih vprašanj, na primer na določanja prispevnih stopenj. Da ne zavlačujem s to disku-
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sijo, bi še enkrat poudarila nujnost čim hitrejše izdelave ustreznih predlogov
programov in pa prispevnih stopenj, o katerih naj bi samoupravi j alci v združenem delu odločali hkrati s sprejemom gospodarskih načrtov za prihodnje
leto. Nevzdržen je dosedanji način, po katerem se morajo tudi zaradi časovno
neusklađenih programov š področja samoupravnih interesnih skupnosti delavci
večkrat sestajati na zboru v razmeroma kratkih obdobjih.
Samo dva, tri stavke bi pa spregovorila o tej isti problematiki s stališča
člana delegacije v Zboru republik in pokrajin.
V zvezni resoluciji predlagatelj predvideva drugačne indekse gibanj sredstev za splošno in skupno porabo, kot so po. stališču predlagatelja republiške
resolucije in po stališčih, ki so bila tudi že danes in pa v prejšnjih razpravah
slišati v odborih. Torej, če hočemo uveljaviti v postopku usklajevanja stališča
slovenske skupščine, moramo biti temeljito oboroženi s podatki o gibanjih teh
sredstev. Moramo biti prepričani, da imamo doma vse sproti v redu urejeno.
Zaradi tega ponovno tudi s tega stališča osebno apeliram na sestavljalce, da
čim hitreje pripravijo te programe za naše delo, pa tudi pripravijo določene
podatke, s katerimi bomo argumentirano, kvantificirano prihodnji teden, ko
se začne usklajevanje, lahko uveljavili stališča slovenske skupščine. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Želi še kdo razpravljati? Ugotavljam, da
ne želi nihče več! Potem lahko preidemo k zaključevanju te točke.
Ugotavljam, da smo razpravo o analizi o izvajanju politike družbenoekonomskega razvoja v Socialistični republiki Sloveniji v letu 1975 in tendence
v gospodarskih tokovih v prehodu v letu 1976 vključili v obravnavo o osnutku
resolucije Socialistične republike Slovenije.
Kot dopolnilni dokument smo dobili tudi poročilo o izvajanju stališč in
predlogov ukrepov k oceni družbenoekonomske politike in razvoja Socialistične
republike Slovenije ter o neposrednih nalogah v letu 1975, ki jih je naš zbor
obravnaval 24. julija tega leta. Razprava se je tega poročila manj dotaknila. Ze
uvodoma smo sklenili, da bomo razpravo o analizi izvajanja družbenoekonomskega razvoja Slovenije za 1975 vključili v stališča o osnutku resolucije, tako kot
je razprava tudi potekala. Izvajanje stališč in predlogov bo še naprej spremljal Odbor za družbenoekonomske odnose. V to njegovo nalogo sodi tudi informacija o izvajanju investicijske politike.
Razpravo o osnutku resolucije je spremljala komisija in bo po obravnavi
4. točke dala poročilo. Zato prekinjam to točko dnevnega reda.
Razprava je zadevala tudi že 4. točko. Mislim, da je komisija tudi to spremljala in da jo bo upoštevala pri pripravi predloga sklepov in stališč k osnutku
zvezne resolucije.
Sedaj prekinjam 3. točko dnevnega reda in prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek resolucije o skupni politiki ekonomskega in
socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976, ki jo je Skupščini Socialistične republike Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije.
Izvršni svet je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil
tovariša Jožeta Zakonjška, člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega
komiteja za družbeno planiranje.
Uvodno obrazložitev smo že poslušali. Kot gradivo pa smo prejeli okvirne
možnosti ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976, nekatere
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ocene sedanjega stanja in tendence v svetovnem gospodarstvu ter glavne kazalce
razvoja za leto 1976.
Z dopisom z dne 24. 11. 1975 pa smo prejeli tudi sklepe Zbora republik in
pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije v zvezi z
nadaljnjim delom za pripravo osnutka resolucije o skupni politiki ekonomskega
in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976 in ekspoze predsednika zveznega
izvršnega sveta L)jemala Bijediča.
Osnutek resolucije sta obravnavala odbora za družbenoekonomske odnose
našega zbora in Zbora občin, Odbor za agrarno politiko, odbora za finance
našega zbora in zbora občin ter Zakonodajno-pravna komisija. Poročila teh
teles smo prejeli. Danes smo prejeli na klop tudi predlog sklepov, ki ga predlagata Odbor za družbenoekonomski razvoj našega zbora ter Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin.
Ali žele predstavniki odborov ali predstavnik Izvršnega sveta še kaj dodati
k pismenim poročilom in k uvodni obrazložitvi? Prosim! Besedo ima tovariš
Kert, predstavnik Odbora za družbenoekonomski razvoj našega zbora!
Jože Kert: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Odbora sta na
včerajšnji seji obravnavala tudi predlog sklepa o stališčih Skupščine Socialistične
republike Slovenije k osnutku resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976, ki ga je pripravila strokovna služba
Izvršnega sveta, in sicer na podlagi razprav in poročil skupščinskih teles ter
tudi na podlagi razprav in predlogov številnih zainteresiranih dejavnikov, zlasti
v Republiškem svetu za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko.
V podrobni obravnavi tega predloga sklepa sta odbora sprejela nekatere
predloge za njegove spremembe in dopolnitve, ki pa niso vključene v besedilo,
ki je pred vami. Naše načelne pripombe se nanašajo predvsem na 2. in 4. točko,
konkretne pa na 2.4.3. in 3.3. točko.
Glede na to, da je danes imenovana komisija, ki spremlja razpravo v Skupščini, bomo te predloge pozneje vključili v predlog sklepa. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Začenjam razpravo. Kdo želi
besedo? Prosim. Besedo ima tovariš Peter Vujec, predstavnik Gospodarske
zbornice Slovenije!
Peter Vujec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V
razpravi bi se dotaknil le nekaterih vprašanj zvezne resolucije in deloma republiške resolucije, ker je večina stališč, ki jih je Gospodarska zbornica Slovenije
pripravila za to razpravo, identična z uvodnima referatoma, ki $ta ju podala
člana Izvršnega sveta tovariš inž. Mejak in tovariš Zakonjšek. Identična so tudi
z diskusijami tovarišev delegatov Zbora združenega dela. Zato mi dovolite,
da bi se v razpravi dotaknil le nekaterih vprašanj.
Delegati iz združenega dela v organih Gospodarske zbornice Slovenije so
se ob teh razpravah oprli predvsem na dosežene rezultate slovenskega gospodarstva po 9-mesečnih periodičnih obračunih za letošnje leto, kakor tudi na
izdelavo srednjeročnih programov in dolgoročnih programov Jugoslavije do
leta 1985. Glede primerjave osnutkov obeh resolucij za razvoj v prihodnjem
letu bi vas opozoril na dve vprašanji:
1. Osnutka resolucij imata različen pristop k opredeljevanju prioritetnih
nalog, osnovnih ciljev in smeri politike razvoja za prihodnje leto. Prioritetne
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naloge v II. poglavju republiške resolucije so: infrastruktura, izvoz, dejavniki, ki
spodbujajo domačo konjunkturo in selektivnost v razvoju družbenih služb.
V drugem poglavju zvezne resolucije je naštetih 11 razvojnih nalog, ki so
povzete iz dolgoročnega koncepta razvoja Jugoslavije in iz gradiv o srednjeročnem planu. Ne upoštevajo pa dovolj razvojnih trendov v letošnjem letu,
ki vodijo v stagnacijo.
2. Rad bi opozoril na dejstvo, da je združeno delo relativno malo informirano o rešitvah v osnutkih in tezah za sistemske zakone, ki se bodo sprejemali v prihoidnjem letu in jih je potrebno upoštevati pri ustavni transformaciji združenega dela oziroma pri opredeljevanju nalog v združenem delu.
Ocene gibanj v letošnjem letu so identične z ugotovitvami organov naše
zbornice, vendar pa o samih predlogih oziroma ukrepih ekonomske politike
menimo, da so preveč načelni in da dajejo mnogo pooblastil zveznim upravnim
organom, ki odločajo o sredstvih zveznih fondov, o stimulacijah itd.
Zapostavljena je odgovornost organizacij združenega dela in republik ter
pokrajin za reševanje in odpravo neskladnosti v razvoju in s tem obstoječa in
nastajajoča samoupravna organiziranost združenega dela, interesnih skupnosti
in drugih oblik povezovanja združenega dela na osnovi združevanja sredstev
in dela.
Ker je o izvozu izredno mnogo govora, mi dovolite, da bi o tem povedal
nekatera stališča zbornice. Menimo, da sistemske; rešitve ne morejo še vnaprej
temeljiti na omejitvi uvoza. Potrebno je določiti konkretne ukrepe za pospeševanje izvoza, še zlasti, da bi izvoz postal eden osnovnih faktorjev razvoja v
letu 1976. Zniževanje uvoza ima vse značilnosti plačilno-bilančno omejitev, ne
vsebuje pa elementov razvoja.
Pojem neto deviznega efekta, ki se večkrat pojavlja, ni opredeljen. Uvoz se
ureja administrativno, kar ni sistemska rešitev. Pri zadolževanju v tujini je
zanemarjena odgovornost organizacij združenega dela glede najemanja in vračanja kreditov, prav tako pa še ni o tem ustreznega družbenega dogovora republik in pokrajin. Politika do tečaja dinarja ni nakazana. Dvomljiva je predvidena 6%' rast industrijske proizvodnje ob povečanju reprodukcijskih materialov za 3,6%» ter modernizacija zmogljivosti ob zmanjšanju uvoza opreme
za 8,7 %».
Predvidena transformacija sklada za izvoz opreme in ladij na kredit še ne
omogoča povečevanja sredstev sklada. Predvideno zadolževanje v tujini in emisija Narodne banke Jugoslavije nista združljivi s stabilizacijo. Carine in takse,
kot instrumenta ekonomske politike, nista ustrezno opredeljena. Iz dohodkov
carin bi morali tekoče vplačevati izvozne stimulacije.
Pogrešamo odločna prizadevanja za nujno razbremenitev izvoznega gospodarstva davčnih in drugih družbenih dajatev. Ustrezna razbremenitev bi lahko
bistveno okrepila reprodukcijsko sposobnost in izvozno konkurenčnost. Uvozne
omejitve naj bi ne veljale za opremo za zaščito okolja.
Manjkajo stališča za boljšo organiziranost zunanjetrgovinske mreže in
naših predstavništev v inozemstvu.
'
Nadaljnje vprašanje so obratna sredstva. Zvezna resolucija poudarja potrebo po znižanju zalog, pozablja pa na zagotavljanje kvalitetnih sredstev za
obratna sredstva. Ob tem opozarjamo na probleme pri zagotavljanju trajnih
obratnih sredstev v organizacijah združenega dela ter probleme izplačil po
zaključnih računih letošnjega leta. Vprašanje visokih zalog, odpis terjatev in
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prehod na plačano realizacijo bi kazalo podrobneje obdelati tudi pri oceni
gibanj v letu 1975.
Zbornica podpira iniciativo za dopolnitev zakona o obveznem evidentiranju
investicij, pri čemer pa moramo sodelovati skupaj z zveznimi in republiškimi
organi.
Ne bi ponavljal tehtnih razprav tovarišev delegatov o cenah. Tudi mi menimo, da bi morala resolucija zavzeti stališča o cenah. Politiko cen naj v večji
meri določa združeno delo. Ce se prihodnje leto ne bo uporabljal razvojni in
stroškovni princip pri politiki cen, menimo, je potrebno določiti vsaj začasne
kriterije formiranja cen, da ne bo veliko administrativnih ukrepov z različnimi
kriteriji, še zlasti glede na dvomljivo ugotovitev, da v leto 1976 ne prenašamo
občutnejših disparitet pri cenah, na primer pri premogu, električni energiji,
železniških storitvah, stanovanjih in tako naprej.
Resolucija ne predvideva udeležbe združenega dela pri sklepanju samoupravnega sporazuma o selektivni politiki kreditiranja, čeprav lahko združeno
delo, kot upravljalec poslovnih bank, prek njenega sporazuma aktivno sodeluje pri predvideni prealokaciji akumulacije za investiranje.
Glede razvoja manj razvitih republik in pokrajin bi moral sklad poleg
sprememb dosedanjih oblik financiranja v večji meri povezati in omogočiti
aktiven vpliv združenega dela, predvsem za skupna vlaganja ter za usmerjanje
investicij v delovno intenzivne panoge. Mislimo tudi, da ni dovolj poudarjena
aktivna vloga združenega dela pri trošenju sredstev zveznega fonda za hitrejši
razvoj manj razvitih republik in pokrajin.
Glede samega dela in vloge Gospodarske zbornice Slovenije, ki je bila tudi
v današnji razpravi večkrat omenjena, mi dovolite, da bi posredoval stališča
organov zbornice. Republiška resolucija natančno opredeljuje naloge, pri čemer
večkrat zadolžuje Gospodarsko zbornico Slovenije, da sama ali v sodelovanju
z drugimi dejavniki nekaj določnega stori. Realizacija zadolžitev, ki jih je
Skupščina SR Slovenije sprejela 24. julija letošnjega leta, kaže, da taka opredelitev odgovornosti in nalog ni najbolj smotrna. Ne ve se, kdo je za kaj
odgovoren oziroma vsi čakajo drug na drugega. Ker je resolucija predvsem
dogovor o obnašanju, mora v prvi vrsti zavezovati na področju gospodarstva
vse oblike združenega dela, temeljne organizacije združenega dela, delovne
organizacije, sestavljene organizacije in druge. Zbornica kot splošna asociacija
gospodarstva pa je mesto, kjer se združeno delo dogovarja oziroma kjer se
osnovni nosilci zadolžitev povezujejo in dogovarjajo za doseganje boljših rezultatov. Tu dobijo strokovno pomoč. Izmenjavajo izkušnje, dajo iniciativo za
ustrezne spremembe, ki se ob strokovnih utemeljitvah posredujejo organom
republike in federacije. Ce realizacija zadolžitev v združenem delu zaostaja,
zbornica lahko da iniciativo ah opozorilo, ne more pa zbornica sprejemati
materialnih zadolžitev in nalog, ki so naslovljene na same organizacije združenega dela.
Teža nalog Gospodarske zbornice mora biti predvsem na organiziranju gospodarstva, njen akcijski program pa bodo izoblikovali delegati iz združenega
dela na osnovi svojih nalog in zadolžitev ter potreb in interesov. Nemogoče pa
je zbornici nalagati naloge in jo zavezovati za stvari, ki niso v pristojnosti zbornice niti republike, ampak edino v pristojnosti federacije.
Na koncu mi pa dovolite, da povem, da s tem Gospodarska zbornica Slovenije ocenjuje, da sta oba osnutka resolucije za leto 1976 sprejemljiva osnova za
uresničevanje planiranih nalog. Predlagamo, da komisija za pripravo dokonč-
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nega besedila obeh resolucij tudi prouči prispevek in predloge, ki sem jih dal
v imenu delegatov združenega dela v organih zbornice.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati?
Prosim. Besedo ima tovariš Franc Balanč, gospodarsko področje, 8. okoliš!
Franc Balanč: V razpravi na seji delegacije 8. okoliša, to je občine
Kranj, o osnutku resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja
Jugoslavije v letu 1976 je bilo uvodoma poudarjeno, da so združenemu delu
potrebne pomembne konkretne rešitve in odločitve, da bi uspešno začelo poslovati na začetku leta.
Ob nekaterih uvodnih ugotovitvah in ciljih, navedenih v osnutku resolucije,
moramo omeniti, da so bila podprta vsa tista izhodišča in cilji, s katerimi se
teži k večji stabilnosti gospodarstva, urejanju in usmerjanju cen, zmanjšanju
inflacije in k realni potrošnji. V celoti je bila dana podpora danim ciljem in
smerem razvojne politike.
Potrebno pa se nam zdi opozoriti na nekatera konkretna vprašanja in dati
mnenja ter pripombe k posameznim točkam osnutka resolucije. Konkretno k
posameznim točkam:
Točka 2.4.3: Menimo, da sodi v okvir prizadevanj za razvoj tistih zmogljivosti, ki nadomeščajo izvoz, zaščita domače proizvodnje pred dumping uvoznimi cenami, in to še zlasti takrat, ko taka proizvodnja nadomešča uvoz drugih
surovin. V tej zvezi naj navedem uvoz umetnega usnja, katerega uvozna cena
ne dosega niti cene izdelovnega materiala domače proizvodnje.
Točka 2.7: Daje se prednost investicijam v osnovna sredstva in zmanjšanju
zalog. Potrebno je opozoriti na potrebna vlaganja v obratna sredstva, zlasti zaradi ugotovitve, da so proizvodne zmogljivosti prav zaradi pomanjkanja obratnih sredstev čestokrat le delno izkoriščene.
Točka 3.7.7: Tu se omenja, da dejanski obseg uvoza v celoti ne bo določen
vnaprej, ampak šele takrat, ko bodo znane možnosti deviznega plačevanja.
Predstavniki gospodarstva so opozorili na znan problem spreminjanja uvoznih režimov, ki so poleg vsega vedno v zamudi. To je tudi ovira za realno planiranje v temeljnih organizacijah združenega dela in pri tem izvoza, ki je pogojen z ustreznim uvozom reprodukcijskih materialov. Obseg uvoza in uvozni
režim bi morala biti znana v mesecu decembru za naslednje leto, da bi tako
zagotovili enakomeren proizvodni proces vse leto in odpravili kampanjsko proizvodnjo z nadurnim delom, ki povečuje proizvodne stroške.
V točki 2.4.3 je rečeno, da bo dana največja prednost razvoju tistih zmogljivosti, s katerimi je mogoče v smotrnih okvirih nadomestiti uvoz. Poudarjeno
je bilo, da k izvajanju takšne politike sodi pravočasno odobravanje deviznih
sredstev za povečan obseg proizvodnih zmogljivosti ter ustrezna carinska politika.
Iz točke 3.3.3.10 izhaja za delegate logičen zaključek, da znižanju stroškovnih cen sledi ustrezno znižanje cen domačih proizvodov, ki so iz uvoženih surovin. Poudariti pa je potrebno pri tem tudi kompletno strukturo kalkulacije,
torej tudi cene domačih surovin, in treba je ustrezno spremljati sporazume.
Bili so primeri, ko smo za določene grupacije predlagali znižanje cen končnim
proizvodom in so zvezni izvršni organi obljubili ustrezno znižanje cen domačim
surovinam, vendar je ostalo le pri obljubah. Cene domačih surovin niso bile
znižane, nasprotno, pojavili so se celo zahtevki nekaterih domačih proizvajalcev
surovin za zvišanje cen, še celo za nazaj.
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V točki 3.4.5, ki govori o politiki financiranja stanovanjske graditve in o
potrebi relativnega zmanjševanja prispevkov za stanovanjsko graditev, je bilo
zavzeto stališče, da stopenj prispevka ni mogoče zmanjševati, ker bi to zavrlo
razreševanje stanovanjskih vprašanj delovnih ljudi, in tudi ne zaradi pravilne
ocene v materialu »okvirne možnosti ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije za leto 1976«. 39. točka tega gradiva navaja, da se bodo nadaljevala
prizadevanja za povečanje stanovanjske gradnje, in sicer ne le zaradi hitrejšega zadovoljevanja stanovanjskih potreb, temveč tudi zaradi dejstva, da stanovanjska gradnja podpira stabilizacijo, povečuje družbeni produkt in odpira
nova delovna mesta v gradbeništvu in v drugih gospodarskih panogah.
Poudarek je, da je treba bolj aktivirati tudi druge vire sredstev, na primer osebna sredstva prebivalstva. Pri tem ima osnutek resolucije dva kriterija.
Tisti, ki potrebujejo stanovanja, naj dajo večji lastni delež za stanovanja, tisti
pa, ki imajo najemna stanovanja, pa naj še naprej po predlogu v točki 3.8.5.
plačujejo nizke nerealne stanarine. Poudariti bi bilo potrebno, da ta vprašanja
samostojno rešujejo republike, ker imamo izdelan sistem in sredstva za družbeno pomoč pri delni nadomestitvi stanarine.
V točki 3.8.5.1 je dana pobuda za sklepanje samoupravnih sporazumov za
usmeritev 20'°/o hranilnih vlog za kreditiranje razvoja komunalnih dejavnosti,
vštevši tudi osnovnih objektov družbenega standarda. Takih in podobnih določil tudi v preteklosti ni bilo mogoče realizirati, ker je bila vedno dilema, ali
naj za to zmanjšujemo kredite za obratna sredstva v gospodarstvu, in ker
seveda upravi j alci banke niso imeli sredstev za tako preusmeritev.
Pri kreditiranju izgradnje komunalnih naprav pa je prisoten problem varstva človekovega okolja, ki ga je treba čimprej razrešiti.
K poglavju 3.10: Družbene obveznosti v obliki samoprispevkov se glede
na stališča, izražena v točki 37, ne morejo nanašati na organizacije združenega
dela, temveč samo na občane. Vprašanje je, kako naj se izvajajo določbe ustave
glede financiranja potreb v krajevni skupnosti. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Prosim, inž. Rudi KropiVnik, delegat
Zbora republik in pokrajin!
Rudi Kropivnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Dovolite mi, da bi uvodoma podprl pristop Izvršnega sveta v takšnemu načinu
izdelave pripomb, kot ga je uporabil ob tej resoluciji. Na ta način so pripombe
konkretne in omogočajo:
1. Ob usklajevanju stališč v zvezi z resolucijo v Zboru republik in pokrajin
je potrebno imeti ustvarjalen odnos. To se pravi, da ne zadošča, da samo zavračamo predlagane rešitve, marveč moramo tudi predlagati, za kar mislimo,
da je bolj pravilno.
2. Ker se je veliko število delegatov, delavcev in občanov vključilo v razpravo o zvezni resoluciji, je prav, da le-ti vidijo vse svoje pripombe. Namreč
konkretne pripombe, ki so bile sprejete, so veliko bolj razumljive, kot pa neke
splošne ocene. To metodo je treba uporabiti tudi pri bodočih razpravah, ker bo
spodbujala aktivnejšo udeležbo. Ljudje bodo videli, da konkretne pripombe
prispevajo tudi k večji konkretizaciji same resolucije in vseh njenih določb.
Toliko za uvod. V skladu s takšnim konceptom mi dovolite, da bi dal nekaj
konkretnih pripomb.
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Prvo glede ocene sedanjega stanja: V stališčih Izvršnega sveta so poudarjena gospodarska gibanja. Pomembno mesto ima organiziranost združenega
dela, da bi prevzelo od države naloge v zvezi z določanjem in izvajanjem gospodarske politike. Lahko ugotovimo, da v točkah 1.4 in 1.5, kjer naj bi bila
ocena že doseženega na tem področju, ni veliko napisanega, razen če smo mnenja, da je organiziranje združenega dela proces, ki pa že dolgo časa traja. Ali
smo s tem lahko zadovoljni? Res je, da je to organiziranje proces, ne samo
proces v zvezi z uveljavljanjem ustave, marveč živ organizem, ki se neprestano
dopolnjuje, usklajuje in spreminja, vseeno pa moramo imeti neke mejnike, neke
bliže postavljene cilje, če hočemo doseči konkreten uspeh. V resoluciji za letošnje leto je bilo določeno, da bosta Gospodarska zbornica Jugoslavije in zvezni
izvršni svet podpisala sporazum o ustvarjanju pogojev za hitrejše organiziranje
združenega dela. Ta odgovor je bil res podpisan,, vendar ni nikjer niti z besedo
omenjeno, kaj je bilo v zvezi s tem dogovorom realizirano.
Zato mislim, če že posvečamo veliko pozornost uresničevanju ustave, da bi
morali tudi v resoluciji za leto 1976 oceniti, kaj smo napravili in česa nismo
napravili v letu 1975 in zakaj ne.
S tem v zvezi je v načelnih stališčih v enem stavku izražena naslednja
misel: »Zaradi prepočasne izgradnje gospodarskega sistema na ustavnih osnovah je tekoča ekonomska politika večkrat posegla po administrativnih ukrepih,
ki so morda bili potrebni v določenem trenutku . . .« Mislim, da ta ocena ni
točna, vsaj ne povsem. Težko bi trdili, da so bili administrativni ukrepi na
področju zunanjetrgovinske menjave posledica nezadostne organiziranosti združenega dela. Dejstvo je, da gospodarski sistem še ni usklađen z ustavo, da imamo
še starega. Ta sistem mora delovati toliko časa, dokler ne bo začel veljati novi
sistem. Zaradi tega mislim, da ne moremo soglašati s tem, da lahko zaradi neorganiziranosti združenega dela sprejemamo kakršnekoli administrativne
ukrepe. Z druge strani pa je v novi ustavi predvideno, da .se šele takrat, ko
odpove z ustavo predvideni sistem, sprejmejo administrativni ukrepi. Tudi takrat, ko bomo imeli izdelan sistem po novi ustavi, bodo od časa do časa potrebni
administrativni ukrepi, ki pa ne bo posledica neorganiziranosti združenega dela,
ampak lahko tudi česa drugega. Zato predlagam, da bi enostavno ta stavek
črtali.
Med splošnimi pripombami je predlog, da je treba navesti medrepubliške
dogovore, ki morajo biti sprejeti istočasno z resolucijo, in katere probleme bodo
urejali ter kako. Predlagam, da bi medrepubliške dogovore našteli. Najbrž je to
medrepubliški dogovor o osebni, skupni in splošni porabi, potem mogoče še
o cenah. Za druge pa že ne vem več. Razen tega mislim, da ni bistveno, da napišemo v resoluciji tiste stvari, za katere že sedaj vemo, da ne bodp mogle biti
sprejete hkrati z resolucijo. Bistveno je, da postavimo točne roke, do kdaj
morajo biti sprejete.
Potem je v zvezi s točko 2.2 dan predlog, da naj se ne glede na podaljšani
rok za sprejem srednjeročnega plana na kratko vnesejo tiste smernice, ki so že
jasno dogovorjene za obdobje 1976—1980. V osnutku resolucije je rečeno, da
naj bi te smernice vpisali po sprejemu srednjeročnega načrta. Pripominjamo,
da tega ni mogoče realizirati, ker še niso stališča do srednjeročnega plana tako
usklađena, da bi lahko nekatere stvari vnaprej vnesli v resolucijo. Zato predlagam, da se ta predlog črta.
V poglavju 3.6 je precej napisanega o spodbujanju kvalitetnega gospodarjenja. Ob tem mislim, da bi bilo treba najprej našteti vse pomanjkljivosti, za-
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radi katerih je danes gospodarjenje manj kvalitetno. Ce vzamemo kot primer
samo rast produktivnosti dela. Na rast produktivnosti dela v letošnjem letu
je gotovo vplivala tudi organizacija gospodarstva kot celote. Tu mislim predvsem na omejitev uvoza in na druge ukrepe tekoče ekonomske politike, ki so
vplivali na gibanje povpraševanja po domačem in uvoženem blagu. Ce so ti
ukrepi bistveno vplivali na kvaliteto gospodarjenja, potem bi jih bilo potrebno
v resoluciji ustrezno poudariti. Ce si v delovnih organizacijah velik del strokovnega in vodilnega kadra prizadeva bolj povečati cene, taka njihova usmerjenost ni nekak njihov hobi. Delovne organizacije so postavljene objektivno v
takšen položaj, da se morajo tako obnašati.
Zaradi naštetih razlogov predlagam, da bi v poglavju 3.6 dopolnili prvo
točko tako, da naj bi vsi tisti, ki ustvarjajo splošne pogoje gospodarjenja in ki
sprejemajo ukrepe tekoče ekonomske politike, pa tudi tisti, ki sprejemajo
ukrepe za delovanje samih temeljnih organizacij, neprestano in povsod spremljali, kako njihovi ukrepi vplivajo na kvaliteto gospodarjenja: jo spodbujajo
ali pa zavirajo. Poleg tega bi predlagal, da se v točki 3.6.3 tega poglavja črtajo
določbe o posebnih stabilizacijskih programih in posebnih varčevalnih programih. Namreč če se zavzemamo za kvalitetnejše delo, za nov odnos do dela in
sredstev, potem ni prav, da v tem istem poglavju pišemo stvari, ki nas od tega
pravzaprav odvračajo. V normalne letne načrte morajo temeljne organizacije
in delovne organizacije vgraditi vse tisto, kar lahko prispeva k večji stabilnosti.
To je tudi odnos do varčevanja itd.
V teh osnovnih dokumentih moramo to tako urediti, ne pa da sprejemamo
posebne dokumente in imamo potem toliko teh dokumentov, da več ne vemo,
katerega naj gledamo.
V vezi s politiko delitve v točki 3.4.2 predlagam, da se izloči vprašanje
razporejanja dohodka, ki se ureja že v točki 2.7.7, od politike delitve osebnih
dohodkov, ki naj bi se tukaj uredilo. Pri tem pa mislim, da je pri uveljavljanju
načela delitve po delu ena od osnovnih težav v tem, da pri nas splošni pogoji
gospodarjenja niso takšni, da bi bile pri delitvi po delu v enakopravnem položaju vse temeljne organizacije združenega dela. To se pravi, da bi bilo treba
izenačevati pogoje gospodarjenja v tem smislu, da bi se sploh to načelo lahko
povsod uveljavilo. Stopnja organiziranosti temeljnih organizacij in drugih organizacij je ponekod še takšna, da onemogoča uveljavitev načela delitve po
delu. Denimo, če ne vemo točno, kaj kdo dela, kaj mora delati, potem ne moremo ocenjevati njegovega dela. Tega ni tako malo. Zato je bilo ob sklepu
ustavnega sodišča v zvezi s formalno izobrazbo tolikšno število dilem. Enostavne organizacijske stvari niso tako rešene in postavljene, da bi se to načelo
lahko uveljavilo. Zato predlagam, da je treba predvsem opozoriti na organizacijsko usposobitev za delitev po delu. Predlagam tudi, da v zadnjem odstavku
te točke črtamo, da se delovna disciplina lahko ureja z delitvijo osebnih dohodkov. Ze precej časa je minilo, odkar smo podpisali konvencijo mednarodne
organizacije dela o odpravi denarnih kazni za prekrške delovne discipline. Zaradi tega predlagam, da se to besedilo črta.
Druge pripombe v gradivu pa podpiram. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo želi še razpravljati? Ne
želi nihče več? Prosim! Besedo ima tovariš Adolf Pust, gospodarsko področje,
12. okoliš!
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Adolf Pust: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov iz 12. okoliša, občina Skofja Loka, za Zbor združenega dela je
na predlog Izvršnega odbora Sindikata delavcev tekstilne in usnjarske industrije pripravila prispevek k osnutku resolucije o skupni politiki ekonomskega
in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976.
Delavci v tekstilni industriji sprejemamo nujne omejitve pri uvozu, ker se
zavedamo, da je to potrebno. Zavedamo pa se tudi, da ne moremo živeti samo
od uvoza in nič izvažati. Čeprav ob tej priložnosti poudarjamo, da uvažamo
skoraj vse primarne surovine, pripominjamo, da nosimo tudi breme oblačenja
vseh prebivalcev Jugoslavije. Strinjamo se z vezavo uvoza z izvozom v okviru
dogovorov panoge. Prek dosedanjega nivoja in prek dogovorov povečan izvoz
pa naj bi bil stimuliran. Primarni proizvajalec v tekstilni industriji so predilci;
zato so tudi največji uvozniki surovin. Če bi poenostavljeno zahtevali od njih
kritje vsega uvoza, bi morali tudi največ izvažati. Paziti pa moramo, da ne
bi od vsakega terjali izvoz za vsako ceno. V preteklosti se je že dogajalo, da so
predilci izvažali tolikšne količine preje, da jo je primanjkovalo na domačem
tržišču. Proizvajalci metraže in trikotaže pa so bili zato prisiljeni prejo uvažati.
To je povzročalo nesmotrno usklajevanje uvoza in izvoza, konfekcionarji pa so
uvažali blago in izvažali konfekcijo. Zato predlagamo, da bi ugotavljali prispevek predilcev in »metražerjev« v izvozu konfekcionarjev. S tem bi odpravili izvoz primarnih surovin, ki doma primanjkujejo.
Gospodarno bi bilo voditi stopničasto zaščito domačega proizvajalca po
stopnjah obdelave. Konkretno: Uvoz surovin za predilnice naj bi imel najnižjo
carinsko zaščito, uvoz konfekcije pa najvišjo. Ob tej priložnosti moramo povedati, da si je domača industrija surovin izposlovala maksimalno zaščito, tako
da je za proizvajalce polizdelkov in izdelkov nič več ne ostane. Omeniti moramo tudi vrsto soglasij, ki so bila uvedena lani tudi za uvoz barv, ki jih skoraj ne proizvajamo doma. Barve rabimo pri končni izdelavi in predstavljajo
minimalne stroške v proizvodnji. Organizacije združenega dela so morale čakati
tudi po dva in več mesecev na soglasje. Tako je nastal izpad proizvodnje, ki
je bil večkrat vezan tudi na izpolnitev izvoznih pogodb. Tem izpadom so sledili
tudi izpadi dohodka, na kar delavec v združenem delu ni mogel vplivati.
Izvozne premije so dogovorjeni del stimulacije in bi bilo prav, da se izplačujejo v roku in ne z 8 in večmesečno zamudo. Tekstilna industrija se bo še
morala modernizirati, predvsem zato, da odpravi nočno delo žena. Zato pričakujemo od uvozno-izvoznega režima za leto 1976, da nam bo to omogočil. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Želi še kdo razpravljati? Prosim! Besedo
ima tovarišica Marinka Pavlin, gospodarsko področje, 12. okoliš!
Marinka Pavlin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Delegati družbenopolitičnega zbora skupaj s predsedstvom skupščine občine, izvršnim svetom skupščine občine, člani skupin delegatov za zbore Skupščine Socialistične republike Slovenije, predsedniki samoupravnih interesnih
skupnosti v občini in predstavniki družbenopolitičnih organizacij so na 9. seji
družbenopolitičnega zbora občinske skupščine 26. novembra 1975 obravnavali:
a) osnutek resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja
Jugoslavije v letu 1976;
b) osnutek resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične
republike Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976
7
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in sprejeli do teh dokumentov naslednja stališča:
K zvezni resoluciji: Ocene gospodarskih gibanj v letošnjem letu so preveč
optimistične, še posebno zato, ker so nekateri uspehi na področju cen in uvoza
posledica administrativnih ukrepov, ki teh problemov dolgoročno ne rešujejo.
Zavzemamo se za dinamično gospodarsko rast, ki bo posledica kakovostnih
faktorjev (produktivnost, ekonomičnost, učinkovitost) in takega obsega investicijske dejavnosti, ki bo prispevala k zmanjšanju stopnje inflacije.
Večji izvoz je pogoj za dinamičen razvoj, za zmanjšanje čezmernih zalog
končnih izdelkov in je pomemben faktor za izboljšanje plačilne bilance Jugoslavije. V okviru ekonomskega pospeševanja izvoza mora dobiti pomembnejše
mesto neblagovni izvoz, še posebno turizem. Tudi uvoz mora biti prilagojen
povečanju izvoza. Resolucija bi morala bolj jasno opredeliti mehanizem in
ekonomske instrumente na področju politike ekonomskih odnosov s tujino.
Zavzemamo se za realno načrtovanje politike cen, v okviru temeljne naloge obvladovanja inflacije. Vprašljivo je stališče v osnutku resolucije, da bi
smele cene pri proizvajalcih industrijskih izdelkov, cene na drobno in življenjski stroški porasti v prihodnjem letu največ do polovice letos dosežene rasti.
Resno opozarjamo na nastala razmerja v delitvi družbenega proizvoda, ki
ima še posebno negativne posledice v predelovalni industriji, ki bi morala nositi
tudi glavno breme povečanja izvoza. Zaradi tega podpiramo rešitev, da se mora
skupna in splošna poraba gibati 20 *>/» pod realno rastjo družbenega proizvoda.
Menimo, da osnutek resolucije sloni še preveč na dosedanji praksi, da prepušča preveč ključnih problemov dogovarjanju in sporazumevanju in da se
opredeljuje za preveč široko fronto priorietet. Prioritete bi se morale omejiti
na področja hrane, energetike in osnovne dele prometne infrastrukture.
Še nekaj pripomb k slovenski resoluciji: Ocenjujemo, da osnutek resolucije
o družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične republike Slovenije ter
neposrednih nalogah v letu 1976 temelji na novem pristopu. Vanj so primerno
konkretno vključeni nosilci odgovornosti za njeno izvajanje. Vrsta naših kritičnih stališč k zvezni resoluciji velja tudi za slovensko resolucijo. Vprašanje je,
ali je v sedanjih razmerah Gospodarska zbornica sposobna uresničiti vse naloge,
katere ji nalaga resolucija.
Menimo, da bi resolucija morala opredeliti odnos do rudnika urana, ker je
to pomemben problem v okviru energetike v Sloveniji.
Glede ocenjevanja zaposlovanja menimo, da bi morala resolucija določiti
tudi odnos do potrebne kvalifikacijske strukture, ki je doslej kvalitetno padala
s številom na novo zaposlenih.
Podpiramo metodologijo kvartalnega določanja višine skupne in splošne
porabe.
V zvezi z gornjimi stališči sprejemamo naslednje sklepe:
Dajemo soglasje k osnutku resolucije o skupni politiki ekonomskega in
socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976.
Dajemo soglasje k osnutku resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične republike Slovenije ter nalogah v tem letu.
Pooblaščamo delegate za zbore Skupščine Socialistične republike Slovenije,
da na zasedanjih zborov posreduje naša stališča do obeh osnutkov resolucij in
da glasujejo za osnutek resolucije. Hvala.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati?
Prosim! Besedo ima delegat Karel Franko, kmetijska dejavnost!
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Karel Franko: Nepripravljen sem, pa vendar mi vest ne dopusti,
da se ne bi oglasil. Dobili smo gradivo k osnutkoma resolucij in poslušali člane
Izvršnega sveta. O vsem tem smo bili delovni ljudje obveščeni prek številnih
občil, zato tudi ob raznih priložnostih o teh problemih razpravljamo. Kaj pravimo k temu? Dokumenti poudarjajo predvsem potrebo' po višji storilnosti, da
bi se tako povečala proizvodnja, predvsem pa pocenila. Neposredni proizvajalci v gospodarstvu, industriji in kmetijstvu se tega popolnoma zavedamo,
sprašujemo pa se; ali je vse to odvisno le od naše delavnosti. Najbrž smo vsi
enotni, da ne! Imamo celo verigo udeležencev zunaj proizvodnega procesa, ki
dostikrat neupravičeno bremenijo končni proizvod, da ne govorim o mnogih
posrednikih, katere smo že večkrat javno kritizirali. Vendar pa ni nikoli nihče
ukazal, da bi te nepotrebne posrednike izključili iz delovnih procesov oziroma
iz cene, ker pravzaprav bremenijo potrošnike. V to se nočemo sp.uščati, vsi se
raje pogovarjamo, namesto da bi se spopadli s takimi ljudmi.
Po mojem mnenju in mnenju baze o varčevanju še ne moremo govoriti.
Od zveze navzdol vse do družine nikjer ne varčujemo. Varčujemo tam, kjer
denarja ni. Vendar to ni varčevanje, marveč zategovanje pasu v škodo družbenega standarda.
Govorimo o uvozu, ki je za nas veliko breme. Pred leti smo ugotavljali, ko
smo imeli največji problem z mesom, da je neko podjetje uvozilo iz Italije goveje gobce, ki so bili v Murski Soboti predelani v krmilo. Nihče ni povedal,
katero je bilo tisto podjetje in koga je pristojni organ poklical na odgovornost
Nihče o tem ne govori.
Vemo za probleme, ki jih je nam živinorejcem povzročila Evropska gospodarska skupnost z blokado izvoza mesa. In v istem času smo iz te skupnosti
na veliko uvažali. V Murški Soboti čakajo na kupce pod milim nebom stotine
traktorjev. Kupcev ni od nikoder, ker so ti traktorji najdražji; kmetje pa ne
jemljejo denarja z neba. Tudi oni premislijo, kaj bodo kupili! Nihče se ne
vpraša, kdo je dovolil ta uvoz in kdo bo na to vprašanje odgovoril. Lahko bi
naštel še vrsto takšnih primerov.
Govorimo o investiciji. Gradimo super luksuzne zgradbe, ki jih vidimo v
Ljubljani in v vseh večjih centrih. Tu je denar! Vemo pa, da se tako ne bi gradilo, če bi bil naš dohodek, ki ga mi ustvarimo, kolikor toliko pravilno razdeljen. Nekateri gradijo, drugi siromašijo in stiskajo. Omenil bi samo investicije na področju zdravstva. Vemo, da gradijo v določenih območjih iz marmorja, da pa v drugih območjih nič ne gradijo. Soboška zdravstvena "skupnost
ima že 4 leta v kleti rentgenski aparat in nima toliko denarja, da bi si zgradila
primerno zgradbo. Take anomalije so že politično nevzdržne, ker ljudje vidijo,
kakšne ugodnosti in možnosti imajo v zdravstvenem varstvu nekateri in kako
so drugi, predvsem v manj razvitih območjih zapostavljeni. Zato bi bilo prav,
da o teh stvareh razmislimo; tudi sedaj, ko razpravljamo o teh resolucijah, ko
prihajamo v novo obdobje, za katerega bi se morali dogovoriti, kaj bomo naredili, da se te anomalije ne bodo več ponovile. Ljudem nikoh ne povemo, kaj
so pristojni organi štorih. Preveč pričakujemo od človeka, ki dela v neposredni
proizvodnji. Ta naj bi vse postavil na noge, ta naj bi vse uredil. Vse gradimo
samo na njegovih žuljih, na njegovih sposobnostih in na njegovih prizadevanjih.
Vemo pa, da imamo tu mnogo več faktorjev, ki so bolj odločujoči, ki odločajo
o izvozu, o uvozu, o investicijah in od drugih pomembnih zadevah. Ti ostajajo
v ozadju in nikoli ne govorimo, kaj bodo štorih, da bo to bolje.
7»
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Mislim, da smo enotni v tem, da smo ogromno zgradili, da smo zgradili
preveč, da "tudi zdaj več gradimo, kot zmoremo, vendar pa ne smemo prezreti
anomalij, za katere vsi vemo, da so. Zoper te moramo ukrepati, da ne bi bile
več kamen spotike in cokla našemu nadaljnjemu razvoju. (Ploskanje.)
Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Zeli še kdo razpravljati? Nihče?
Ce ne, gremo k zaključevanju te točke. Kot smo se dogovorili, le prekinjamo
to točko, tako kot prejšnjo. Komisija bo medtem pripravila dokončni predlog
sklepov.
Prekinjam to točko dnevnega reda in odrejam polurni odmor.
(Seja je bila prekinjena ob 14. in se je nadaljevala ob 14.45.)
Predsednik Štefan Nemec: Nadaljujemo delo Zbora združenega dela.
Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog izhodišč
za sestavo republiškega proračuna za leto 1976, ki ga je Skupščini Socialistične
republike Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine Socialistične
republike Slovenije.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Vlada Tanceta, namestnika republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. Ali je tovariš Vlado Tance navzoč? (Ne.)
Prehajam na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog programa
dela Zbora združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije za obdobje september 1975 — julij 1976.
Predlog programa dela ste prejeli z dopisom dne 21. 10. 1975. Obravnavali
so ga odbori našega zbora in Zakonodajnopravna komisija, ki so predložili pismena poročila. Glede predloga programa bom povedal naslednje:
Delegatski sistem daje programu dela Zbora združenega dela Skupščine
SR Slovenije širši pomen. Za delo pa je zlasti pomembno to, da je ta program
temelj, na podlagi katerega se lahko delegati in delegacije načrtno in pravočasno vključijo v obravnavo posameznih tem oziroma aktov ter sistematično in
poglobljeno oblikujejo stališča, izhajajoč iz interesov in smernic temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti.
Pri sestavi programa so si sestavljalci prizadevali, da bi program kot pristojnosti Skupščine vseboval le tiste prednostne teme oziroma akte, na družbeno
aktualnost katerih so posredno ali neposredno opozarjale razprave v zboru in
na drugih sestankih. To velja zlasti za ves tematski del programa, v katerem
ima obravnava vsake teme namen prispevati k rešitvi določenih aktualnih družbenoekonomskih in družbenopolitičnih problemov. Te vsi dobro poznamo in
jih ni potrebno posebej utemeljevati. Skratka, gre za izbor takih zadev, za
rešitev katerih so delovni ljudje in občani življenjsko zainteresirani.
Drugi del programa, ki se nanaša na zakonodajno področje, je razdeljen na
4 dele, pri čemer se naj omejim zlasti na dela A in B. V delu A so navedeni
republiški zakoni, ki so prednostnega značaja; v delu B pa zakoni, ki niso prednostnega značaja. Taka razdelitev upošteva številne pripombe iz našega dosedanjega dela o preobsežnosti naših dnevnih redov oziroma obremenitvi delegatov.
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Če smo pri sestavi programa glede vsega navedenega uspeli, smo s tem
spodbudili tudi občinske skupščine, da se bodo glede na svoje razmere, probleme
in izvajanje določene politike in aktov vključevale v svojem območju v razprave o posameznih temah oziroma aktih tudi kot konference delegacij za delegiranje delegatov v naš zbor. To bo omogočilo po eni strani, da bodo občinske
skupščine v okviru svojih pristojnosti tudi same prispevale k rešitvam določenih problemov v svojem območju, po drugi strani pa, da bodo delegati v zboru
imeli za odločanje kakovostnejše informacije. O tem je bilo tudi govora na
posvetu s predsedniki občinskih skupščin.
Torej gre dejansko za to, da bi tudi občinske skupščine, ko načrtujejo svoje
dnevne rede oziroma sestavljajo svoj program, lahko vključile v program dela
tudi obravnavo tistih zadev, ki jih obravnavamo v zborih Skupščine SR Slovenije, in da bi se tudi sestajale kot konference delegacij. Mislim, da bi bilo
treba, da se kot delegati zavzamemo za to, ker vidimo, da so te razprave bolj
poglobljene in učinkovite, če se to obravnava v okviru konference, kot pa če
se to obravnava le v skupini delegatov, kot se v večini primerov dejansko še
sedaj dogaja.
V želji, da bi program obsegal najpomembnejše naloge in da bi bil realen,
je bil poslan vsem občinskim skupščinam in drugim zainteresiranim dejavnikom. Obravnavali pa so ga tudi vsi odbori. Na podlagi tega programa bo zbor
v skladu s poslovnikom sprejel periodični delovni načrt, ki ga bomo obravnavali na naslednji seji zbora, torej konec meseca decembra 1975. leta. Seja je
namreč predvidena 29. decembra. Periodični načrti bodo vsebovali naloge, ki
jih bo imel zbor na dnevnih redih v posameznih trimesečjih. V zvezi s periodičnimi načrti bodo lahko delegacije in zbori združenega dela občinskih skupščin
predlagali, kaj naj se uvrsti na dnevni red zbora oziroma bodo lahko predlagali
prednost in vrstni red obravnavanja posameznih zadev.
Program dela obvezuje Izvršni svet in upravne organe, da pri svojem tekočem delu upoštevajo uresničitev posameznih nalog tako, da pripravijo ustrezna
gradiva, kolikor so zanje zadolženi.
Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo o tem? Prosim! Besedo ima Miran
Šlajmer, delegat s socialno-zdravstvenega področja, 4. okoliš!
Miran Šlajmer: Tovarišiče in tovariši delegati, tovariš predsednik!
Na zadnjem sestanku delegatov iz 4. okoliša so me pooblastili, da dam načelno
pripombo k pristopu za izdelavo tega programa, ki so ga pripravile strokovne
službe Skupščine SR Slovenije.
Namreč, lahko ugotovimo, da je program, ki ga bomo sprejemali za prihodnje obdobje, sestavljen po prioriteti, kar je sicer prav. Pogrešamo pa poleg
elementov, ki so v programu, še: predlagatelja, rok, pristojnost in tisti element,
na podlagi katerega se bi lahko odločali za prioriteto. Namreč v programu niso
navedene finančne obremenitve oziroma iz programa ni razvidna materialna
plat programa. Brez tega se ne moremo določno opredeliti in ne moremo v celoti
spoznati, v čem je prioriteta zakonov, ki jih bomo sprejemali v prihodnjem letu.
Ko posamezne zakone sprejemamo, moramo zagotoviti finančna sredstva in vire
financiranja. To lahko znese 0,25 °/o, na primer pri zakonu o usposabljanju in
zaposlovanju invalidnih oseb, oziroma 128,8 milijona ah pa še več pri drugih
zakonih. Posamezne delne zneske lahko ugotovimo, ne moremo'pa tega ugotoviti, če gre za veliko število novih zakonov. Ce to seštejemo, lahko spoznamo,
da nismo sposobni na podlagi načel, ki smo jih že sprejeli, sprejeti vseh teh
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zakonov. Če pa sprejemamo program v celoti v taki obliki, da v njem niso navedene obremenitve, ki jih ta program prinaša, se pravzaprav zdi, kot da kupujemo mačka v vreči, ker nas ta program obvezuje. Ce hočemo res načrtno pristopiti k izvedbi programa, predlagam, to je že utemeljila še bolj kot jaz tovarišica, ki je govorila v zvezi s 3. točko dnevnega reda, o programih samoupravnih
interesnih skupnosti, kolikor sprejemamo finančno neopredeljene programe —
naj se vsaj nakažejo predvidena sredstva, da lahko ocenimo, kakšno obremenitev bo ta program pomenil za gospodarstvo in druge dejavnosti. Torej predlagam, da ne sprejmemo programa v predloženi obliki, ampak da ga dopolnimo
z navedbo predvidenih finančnih sredstev in virov financiranja.
V programu je tudi zakon, ki sem ga že omenil, o usposablianiu in zanoslovanju invalidnih oseb. Ta pomemben zakon je predviden v prednostnem delu.
Ugotovil sem, da sta odbora za finance predlagala, da naj se zbirajo sredstva
tako, da se iščejo rezerve iz prispevkov drugim samoupravnim interesnim
skupnostim. To ni prav. To so nestalni, negotovi, predvsem pa nezadostni viri,
če bomo zagotavljali izvajanje zakona na takšen način, da bomo iskali rezerve
v skladih sosednih samoupravnih interesnih skupnosti. Če k temu tako pristopimo, zakon že sam po sebi ni resen. Če tega. prej ne predvidimo, pride do
takih nesmislov. Tako iščemo finančna sredstva prek kazenskih sankcij — nekdo plača denarno kazen, če tega ne izvaja, in iz teh sredstev nato oblikujemo
sklad za izvajanje zakona. Tako smo seveda vezani na kršitelje zakona, da bi
sploh lahko izvajali zakon. Gre namreč za varianto k 20. -členu omenjenega
zakona.
Predlagam torej, da bi v programu navedli predvidena sredstva' in katere
sklade bremenijo, da bi lahko bolj celovito spoznali, kaj bo to pomenilo v prihodnjem letu.
Predsednik Štefan Nemec: Če sem prav razumel, je delegat Miran
Slajmer dal pobudo, da bi se že v tem programu povedalo tudi, kakšne obremenitve bodo nastale po sprejemu zakonov. Načeloma s tem soglašam. Ne vem
pa, ali je delegat mislil, da bi morali obravnavo vseh obremenitev, tako gospodarstva kot tudi delovnih organizacij z drugih področij, vključiti v eno točko
dnevnega reda in ne bi tega parcialno obravnavah? (Da.)
Zakon je sicer že tako sestavljen, da mora prikazati višino obremenitev.
Mislim, da je bolj problematično to, da prejemamo včasih brez spremljajočih
dokumentov zakone, ki prinašajo določene obremenitve. Nekaj smo o tem že
govorili v zvezi z osnutkom resolucije, in sicer ko je bilo rečeno, naj se ob
predlogu resolucije predložijo tudi vsi spremljajoči dokumenti, to je samoupravni sporazumi in družbeni dogovori, ki v glavnem vsebujejo celotne obremenitve. Mislim, da gre za podporo sklepu, ki je že naveden v stališčih k osnutku resolucije. Mislim, da bo komisija to podprla in upoštevala pri sestavi dokumenta v zvezi s 3. točko dnevnega reda.
Druga stvar pa se ne nanaša toliko na same zakone kot na izgube v
elektrogospodarstvu in v železniškem gospodarstvu. Ugotavljam, da je delegat
tudi to upošteval. To področje obravnavamo sedaj v okviru osnutka resolucije in je tudi zagotovljeno, da bo to v tem osnutku v celoti zajeto.
Mislim, da resolucija nakazuje določene rešitve. Moje osebno mnenje pa
je tudi, da je nemogoče, da iz leta v leto predlagamo določene rešitve, da pa
tega sistemsko ne rešujemo, saj delavci v organizacijah združenega dela, ki plačujejo prispevke, ne poznajo obremenitev.
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Ta pobuda je sicer pozitivna. Ne morem pa, po mojem mnenju, česa konkretno dodati navedbam v predloženem programu, razen da to upoštevamo v
periodičnem delovnem načrtu. Ali je to tako mišljeno, ali gre morda za kaj
več, ali je to sedaj izvedeno po rokih, ali lahko kdo od Izvršnega sveta kaj več
pove o tem? Osebno tudi sam ne vem povedati kaj več o tem.
Predlagam, da ta okvirni program sprejmemo, da pa ob periodičnem delovnem načrtu za prvo trimesečje 1976. leta to tudi navedemo in takrat tudi
upoštevamo pobudo delegata Mirana Šlajmerja. Ali je to sprejemljivo? (Da.)
Zeli še kdo razpravljati? Prosim, besedo ima delegat Franc Drobne iz
Šmarja pri Jelšah!
Franc Drobne: V zvezi z nalogami na področju vzgoje in izobraževanja je v programu navedeno, da bodo te naloge obravnavane in opravljene
v letih 1975 in 1976. Predlagam, naj bi bil ta rok v programu točno časovno
opredeljen na 5. strani v 13. točki.
Predsednik Štefan Nemec: Pri tem gre za več zakonov na področju
vzgoje in izobraževanja. Mišljeno je bilo, da bi se del teh zakonov obravnaval
v letu 1975, del pa v letu 1976. Gre pa za obravnavo teme iz tematskega dela
programa. Ta tema naj bi bila bolj določno opredeljena v periodičnem delov^
nem načrtu. Ker smo že proti koncu leta 1975 in ker na dnevni red naslednje
seje nismo uvrstili nobenega izmed zakonov na tem področju, lahko v tej točki
programa črtamo besedik> »v 1975, letu«.
Ali je delegat Drobne zadovoljen z odgovorom? (Da.) Zeli še kdo razpravljati? (Ne.)
Dajem'predloženi program, z upoštevanjem pobud iz razprave, na glasovanje. Kdor je za predloženi program, naj prosim glasuje! (104 delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog programa soglasno sprejet.
Vračam se na 5. točko dnevnega reda. Ugotavljam, da je tovariš
Vlado Tance navzoč. Gre za predlog izhodišč za sestavo republiškega proračuna za leto 1976, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen
izvršni svet. Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda smo deloma
slišali na skupnem zasedanju vseh zborov. Predlog izhodišč je bil objavljen
v »Poročevalcu«, številka 23, z dne 31. 10. 1975. leta. Obravnavala pa sta ga odbora za finance našega zbora in Zbora občin. Skupno poročilo ste prejeli. Ali
želi tovariš Vlado Tance še'kaj dodatno obrazložiti? (Ne.)
Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.)
Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje naslednji sklep:
1. Predlog izhodišč za sestavo republiškega proračuna za leto 1976 se
sprejme.
2. Predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1976 pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
3. Pri pripravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih
skupščinskih teles.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (104 delegati glasujejo za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet.
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Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo
zakona o določitvi zavarovanega območja za reko Sočo s pritoki, z osnutkom
zakona, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni svet.
Za svoja predstavnika je Izvršni svet določil Borisa Mikoša, člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za urbanizem, in dr. Mira Sajeta.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR Slovenije, naj v
smislu drugega odstavka 250. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije združi
prvo in drugo fazo, tako da bi se hkrati obravnavala in sprejemala predlog
za izdajo zakona in zakonski osnutek.
Besedo ima tovariš dr. Miro Saje!
*
Dr. Miro Saje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 2e
dolgo se je kazala potreba, da kot organizirana družba, ki visoko ceni naravne
vrednosti, s katerimi upravljamo, le-te zavarujemo.
Doslej je nekatera konkretna zavarovanja na predlog pristojnih republiških upravnih organov izpeljal z odloki o prepovedi graditve Izvršni svet sam.
Novi republiški zakon o vodah pa določa, da se na predlog Zveze vodnih skupnosti Slovenije, v kateri so združeni neposredni upravljalci voda, lahko z zakonom določijo območja zaradi zavarovanja voda v vodotokih ter podtalnicah
na širšem območju. Predlog za izdajo zakona o določitvi zavarovanega območja
za reko Sočo s pritoki je prvi predlog, da se na podlagi republiškega zakona o
vodah določi posebno zavarovano območje. Prepričan sem, da se boste, tovarišice in tovariši, strinjali s predlagateljem, da je za zavarovanje kot prvo predlagal reko Sočo in njene pritoke. K temu ga niso vodili emocionalni nagibi, čfeprav
ni dvoma, da se pomemben del naše narodne zgodovine veže na to lepo reko.
Vodili so nas predvsem racionalni razlogi, ki več ne dovoljujejo odlašanja pri
zavarovanju tega lepega vodotoka.
Gospodarski razvoj je segel tudi v to dolino in začel spreminjati njeno
prvobitnost. Nadaljnjemu gospodarskemu razvoju teh krajev ne le da se ne
moremo upirati, ampak je naš še kako utemeljen interes, da se ti kraji gospodarsko krepijo in razvijejo hitreje, kot so se doslej.
Spoznanje, da se krajem ob gornji Soči morajo odpreti nove razvojne možnosti. postaja vedno realnejša sestavina družbenega načrtovanja v naši republiki.
V zadnjem času smo se energično lotili modernizacije cest v tem območju;
gradi se velik alpski center; pripravlja se modernizacija tovarne v Srepenici itd.
Moramo se torej dogovoriti, kako zasnovati gospodarski razvoj te doline,
da bodo ostale neprizadete nekatere enkratne lastnosti, ki jih ne bo mogoče
nikoli več obnoviti, če jih uničimo.
S tem zakonom varujemo samo vodni režim Soče in njenih pritikov od
Mosta na Soči navzgor. Nižje je na tej reki že ustvarjeno tako stanje, ki ga
ni več mogoče spremeniti do te mere, da bi obnovili nekdanje stanje.
Predloženi zakon se ne nanaša na varovanje krajine, njenih značilnosti in
lepot. Ta vprašanja bomo morali urediti na primeren način v zakonu o Triglavskem narodnem parku, ki ga bomo po programu Skupščine SR Slovenije predložili v razpravo v prvem četrtletju prihodnjega leta.
Z novim zakonom uvajamo obveznost, da je tudi sedanje stanje treba
sanirati. Pri tem moramo opozoriti, da se sanacijski ukrepi nanašajo predvsem
na obvladovanje hudournikov, ker smo v zavarovalna dela vsa leta nazaj pre-
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malo vlagali. Urediti pa bomo morali tudi čistilne naprave za nekatera naselja,
ki se hitreje razvijajo.
Pomembna je določba zakona, s katero se na zavarovanem območju navzdol
od Trnovega lahko dovoli pod določenimi pogoji gradnja umetnih jezer za
energetsko izrabo. Tako zakon omogoča, da se v skladu z urbanističnim programom občine Tolmin lahko nadaljuje razprava o primernosti ali neprimernosti gradnje takih jezer, ne da bi bilo treba ob zavarovanju reke Soče odločiti o
tem vprašanju. To je še posebej pomembno sedaj, ko je »Soškim elektrarnam«
izdano lokacijsko dovoljenje za izgradnjo elektrarne v Solkanu in ko se po podpisu Jugoslovansko-italijanskega sporazuma lahko na nov način in z drugačno
perspektivo kot doslej vrednoti tudi energetska izraba Idrijce in srednje Soče.
Namen tega zakona zato ni odločiti o gradnji umetnih jezer na Soči, ampak zavarovati vodni režim na tej reki, dokler je to še mogoče, in hkrati omogočiti, da
se vodnoenergetske možnosti zahodne Slovenije v miru in neovirano analizirajo, upoštevajoč nove vidike.
Socialistična republika Slovenija bo, izvajajoč določbo 102. oziroma 103.
člena ustave SR Slovenije, morala postopoma zavarovati še nekatere druge
gornje tokove vodotokov, na primer Save Dolinke in Bohinjke, Savinje, Kolpe
in Krke, da bi obvarovala njihove naravne prvine ali jim postopoma vrnila nekdanji značaj in kakovost.
Pri tem moram ponovno poudariti, da visoka kakovost naravnih vodotokov
ob naravnih lepotah, ki jih nudijo, pomeni vedno večjo gospodarsko vrednost
in potencialno življenjsko rezervo pitnih in kakovostnih voda, ki so vedno bolj
potrebne velikemu delu industrije in velikim krajem.
Tovarišice in tovariši delegati! Prosim, da razpravljate o predlogu za izdajo
in osnutku tega zakona in da se zavzameta za to, da ga skupno čim bolje oblikujemo in čim prej sprejmemo!
Predsednik Štefan Nemec: Želi še kdo razpravljati oziroma ima kdo
kakšno mnenje glede postopka? (Nihče.) Tako menim, da soglašate, da hkrati
obravnavamo predlog za izdajo in osnutek zakona.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo. Prosim, besedo ima tovariš Tomaž
Vuga, predsednik Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo
okolja našega zbora!
Tomaž Vuga: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Poročilo s seje našega odbora ste dobili. Vendar bi poudaril dvoje stališč odbora, ki
se mi zdita bistveni v zvezi z obravnavo in sprejemanjem tega zakona:
1. Poudarim naj, da je zakon sicer potreben, vendar pa parcialno pristopa
k varovanju porečja Soče. Tako s prostorskega vidika obravnava samo vodotok, medtem ko zakon pušča preostale varstvene in socialno ekonomske probleme prebivalstva Zgornjesoške doline ob strani. Prav tako z vidika vodnega
režima obravnava samo gornji tok reke Soče, medtem ko sta spodnji tok Soče
in Idrijca zaenkrat nezavarovana. V zvezi s tem bi se dotaknil prejšnjega izvajanja dr. Mira Sajeta, ki je glede tega poudaril, da bo zgornji del doline Soče
obravnavan v okviru zakona o Triglavskem narodnem parku, na podlagi katerega bo narava v tem območju v celoti zavarovana. Mislim pa, da bi bilo treba
v zvezi s tem pričeti pripravljati dokumentacijo oziroma projekte tudi za celoten družbeni razvoj tega dela naše domovine, tako z vidika varstva narave kot
tudi z gospodarskega vidika.
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2. Odbor je še posebej poudaril, da predlog za izdajo in osnutek zakona
nimata realne finančne osnove, saj nalaga predlagani finančni načrt večino
bremena za izvedbo tega zakona občini in področni vodni skupnosti, ki pa teh
finančnih sredstev nimata. Ker je varstvo reke Soče širšega pomena, menimo,
da ne bi bilo prav večjega dela bremena za izvedbo tega zakona naložiti že
tako pasivni in nerazviti občini, ampak da bi bilo treba v zvezi s tem angažirati
širšo družbeno skupnost oziroma našo republiko v celoti.
S teh dveh stališč izhaja večina konkretnih pripomb k posameznim členom
osnutka tega zakona, ki so navedene v našem poročilu, ki ste ga prejeli.
Predsednik Štefan Nemec: Poleg Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja našega zbora je predlog za izdajo in osnutek
tega zakona obravnavala še Zakonodajno-pravna komisija.
Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo in predlagam, da zbor
sprejme naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o določitvi zavarovanega območja za reko Sočo
s pritoki z osnutkom zakona se sprejme.
2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije.
3. Pri pripravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih
skupščinskih teles in preostalih gradivih ter predloge, dane v razpravi na današnji seji zbora.
Kdor je za ta predlog, naj prosim glasuje! (105 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predloženi sklep sprejet z večino glasov.
Prehajam na 8. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju federacije, ki ga je Skupščini
Socialistične republike Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije.
Izvršni svet je določil, in sicer od 8. do 23. točke dnevnega reda, za svojega
predstavnika tovarišico Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta in republiško sekretarko za finance.
Osnutek zakona so obravnavali: odbora za finance našega zbora in Zbora
občin ter Zakonodajno-pravna komisija. Njihova poročila ste prejeli. Prav tako
ste prejeli mnenje Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije,
ki soglaša s tem, da sprejmemo akt o soglasju.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in
predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep:
1. Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije daje
soglasje k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju
federacije.
2. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v
Zboru republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije. da da v imenu Skupščine Socialistične republike Slovenije soglasje k
predlogu tega zakona.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (103 delegati glasujejo za.) Je
kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je predloženi sklep sprejet z večino glasov.
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Prehajam na 9. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka o
spremembah odloka o določitvi skupnega obsega proračunskih izdatkov federacije za leto 1975, ki ga je Skupščini Socialistične republike Slovenije predložil
v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije.
Dopolnilno informacijo v zvezi z osnutkom predlaganih sprememb in dopolnitev proračuna federacije za leto 1975 ste prejeli z dopisom z dne 29. oktobra 1975. Dopolnilni predlog k osnutku odloka ste prejeli z dopisom z dne 21.
novembra 1975, Obravnavali so ga: odbora za finance našega zbora in Zbora
občin ter Zakonodajno-pravna komisija. Njihova poročila ste prejeli. Prav
tako ste prejeli mnenje Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije, ki soglaša, da se sprejme akt o soglasju.
Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Besedo ima tovariš Viktor Štupar,
delegat z gospodarskega področja, 3. okoliš!
Viktor Štupar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Predlagani proračun federacije naj bi se v absolutnem znesku povečal od.
po rebalansu veljavnih 61 986 000 000 dinarjev na zadnji predloženi znesek
78 537 000 000 dinarjev ali za dobrih 26 %. Ta predlog je pogojen s soglasjem
republik in avtonomnih pokrajin.
Najbrž smo preveč odmaknjeni od kvalificiranega ocenjevanja posameznih
postavk zveznega proračuna, vemo pa to, da se bo tako zajetna obveznost republike do zveznega proračuna krepko odražala v proračunih občin in da bo
s tem onemogočeno solidno izvrševanje tistih nalog, ki so nam naložene z
ustavo ah pa kako drugače.
Razmišljamo tudi o tem, ali je takšno gibanje zveznega proračuna v
duhu naših stabilizacijskih prizadevanj oziroma ah veljajo ta prizadevanja in
disciplina le za nas v temeljnih organizacijah združenega dela, v krajevnih
skupnostih in v občinah. Razumemo stvar politično in ekonomsko tako, da naj
bo breme in prizadevanje za stabilizacijo in varčevanje breme vseh in na vseh
ravneh. Vprašujemo se, ali se delegati v zborih Skupščine SFR Jugoslavije tega
dovolj zavedajo, ah se tega zavedajo dovolj tudi tisti, ki soglašajo s tako povečano rastjo splošne porabe na ravni federacije iz vrst izvršilnih političnih in
drugih usklajevalcev.
Naj bodo prizadevanja po omejevanju pretirane porabe breme in naloga
vseh, na vseh ravneh in v vseh okoljih. Tako razumemo naša politična in družbenoekonomska izhodišča in temu se mora v prihodnje podrediti tudi zvezni
proračun.
Predsednik Štefan Nemec: Želi še kdo razpravljati? Tudi k tej točki
dnevnega reda je več različnih poročil. V prvem poročilu Odbor za finance zavrača soglasje. V dodatnem poročilu Odbor soglaša, da zbor da soglasje. Govorim sedaj o 9. točki dnevnega reda. Prosim predstavnika Odbora za finance, da
točno pove, kakšno je mnenje odbora glede soglasja ah nesoglasja, ker smo prejeli nasprotna predloga v dveh poročilih.
Obravnavamo 9. točko dnevnega reda, tovariš delegat Viktor Štupar, pa je
razpravljal o 10. točki dnevnega reda.
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Zalka Kovač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Odbor za finance je osnutek odloka o spremembah odloka o določitvi skupnega obsega proračunskih izdatkov federacije za leto 1975 obravnaval na
sejah 5. in 18. novembra 1975. leta. Takrat je odbor predlagal, da se k skupnemu obsegu proračunskih izdatkov federacije za leto 1975 ne da soglasje. Ko
je Skupščina SR Slovenije prejela dopolnitev osnutka tega odloka, je Odbor
za finance osnutek tega odloka ponovno obravnaval in predlagal, da se da soglasje.
Razlogi, da se da soglasje, so utemeljeni. V prvotnem osnutku tega odloka
je bilo namreč določeno, da se pretežni del povečanih izdatkov federacije pokriva s povečano kotizacijo republik. V dopolnitvi pa je to odpravljeno in se
v glavnem vsi povečani izdatki federacije pokrivajo tako, kot je to predlagal
odbor. Zato odbor meni, da naj se da to soglasje.
Predsednik Štefan Nemec: Slišali smo mnenje Odbora. Sedaj nam
je jasno, da Odbor predlaga, da se da soglasje. Tako predlaga tudi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije.
Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.)
Zaključujem razpravo in predlagam zboru naslednji sklep:
1. Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije daje
soglasje k dopolnjenemu osnutku odloka o spremembah odloka o določitvi skupnega obsega proračunskih izdatkov federacije za leto 1975.
2. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v
Zboru republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu tega odloka.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (92 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (5 delegatov.)
Ugotavljam, da je ta sklep zbor sprejel z večino glasov.
Prehajamo na 10. točko dnevnega r e d a , to je na osnutek zakona o
določitvi skupnega obsega izdatkov proračuna federacije za leto 1976, ki ga
je Skupščini SR Slovenije predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR
Jugoslavije.
Osnutek zakona ste prejeli 10. 11. 1975. Z dopisom z dne 2. 12. 1975 pa ste
prejeli tudi dopolnilni predlog k osnutku tega zakona. Odbora za finance našega
zbora in zbora občin ter Zakonodajno-pravna komisija so razpravljali o osnutku tega zakona in dopolnilnem predlogu. Njihova poročila ste prejeli.
Prosim. Besedo ima predstavnik Odbora tovariš Vlado Sanca!
Vlado Sanca: Odbora za finance obeh zborov sta na današnji skupni
seji ponovno razpravljala o osnutku zakona o določitvi skupnega obsega izdatkov proračuna federacije za leto 1976. Sklenila sta predlagati zboroma, da dasta soglasje k osnutku zakona o določitvi skupnega obsega izdatkov proračuna federacije za leto 1976, hkrati pa predlagata, da se ne pooblasti delegacija v zboru republik in pokrajin, ker so bile dane v razpravi tehtne pripombe,
ki tako pooblastilo ovirajo. Vendar pa iz poznejše razlage po seji odborov
izhaja, da je treba dati tako pooblastilo, drugače postopek usklajevanja tudi ne
more teči.
Zato Odbor predlaga, da se da soglasje k osnutku zakona in da se da pooblastilo delegaciji.
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V razpravi sta odbora ugotovila, da predloženi osnutek zakona ni v skladu
s predlaganimi ukrepi za stabilizacijo vseh oblik porabe, kakor tudi ni v skladu
s politiko, ki je predvidena v osnutku resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976, niti ne z realnimi gibanji v
gospodarstvu. V osnutku zakona predvideni obseg proračunskih izdatkov za
leto 1976 bi namreč terjal dodatno obremenitev organizacij združenega dela,
tako da bi te obremenitve presegale dopustno stopnjo in da bi se zmanjšala že
tako skromna reprodukcijska sredstva gospodarstva.
Zaradi tega odbora predlagata, naj zbor sprejme soglasje k osnutku tega
zakona in pooblasti delegacijo v Zboru republik in pokrajin, da se bo lahko
osnutek zakona obravnaval v okviru medrepubliškega usklajevalnega postopka
na ravni federacije.
Predsednik Štefan Nemec: Zeli predstavnik Izvršnega sveta k temu
kaj dodati? (Ne želi.)
Začenjam razpravo! Pri tem upoštevajmo razpravo, ki jo je imel delegat
Viktor Stupar k prejšnji točki dnevnega reda, se pa je nanašala na to točko
dnevnega reda.
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da zbor
sprejme naslednji sklep:
1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku
zakona o določitvi skupnega obsega izdatkov proračuna federacije za leto 1976.
2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, predloge in stališča, navedena v
poročilih skupščinskih teles, v pismu Izvršnega sveta Skupščine Socialistične
republike Slovenije in pripombe, dane v razpravi na seji zbora, ki naj jih
predlagatelj upošteva pri izdelavi predloga zakona.
3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije, da da v imenu Skupščine Socialistične republike Slovenije in v skladu z njenimi pripombami soglasje k predlogu tega zakona.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (70 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (12 delegatov.) Se je kdo vzdržal (18 delegatov.)
Ugotavljam, da ta sklep ni sprejet.
Prehajam na 11. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka
o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije, republik in avtonomnih pokrajin za leto 1976, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje
Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije.
Osnutek odloka so obravnavali: Odbor za finance našega zbora, Odbor za
finance Zbora občin in Zakonodajno-pravna komisija. Prejeli ste tudi mnenje
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? Želijo predstavniki še kaj ustno
dodati k poročilom? (Ne želijo.) Zaključujem razpravo in predlagam zboru naslednji sklep:
1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku
odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije, republik in
avtonomnih pokrajin za leto 1976.
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2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da da v imenu Skupščine SR Slovenije
soglasje k predlogu tega odloka.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (95 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (6 delegatov.)
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep.
Prehajam na 12. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka o
določitvi skupnega zneska sredstev za financiranje programa po zakonu o zagotavljanju sredstev za financiranje programa integracije in modernizacije skupnih služb za vodenje civilnih in vojaških zrakoplovov, ki ga je Skupščini SR
Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične
federativne republike Jugoslavije.
Z dopisom z dne 13. 11. ste prejeli osnutek in dopolnitev osnutka odloka,
predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona ter sklep, s katerim je Skupščina
Socialistične republike Slovenije odložila sklepanje o soglasju k osnutku odloka.
Osnutek odloka so obravnavali: Odbor za finance našega zbora, Odbor za finance Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, in Zakonodajno^pravna komisija,
ki je dala poročilo. Poročila ste prejeli. Prav tako ste prejeli tudi mnenje
Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije, ki se strinja s tem,
da se da soglasje. Ah želita predstavnika Odbora in Izvršnega sveta še kaj
ustno dodati k poročilom? (Ne želita.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep:
1. Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije daje
soglasje k osnutku odloka o določitvi skupnega zneska sredstev za financiranje
programa po zakonu o zagotavljanju sredstev za financiranje programa integracije in modernizacije skupnih služb za vodenje civilnih in vojaških zrakoplovov.
2. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v
Zboru republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije, da da v imenu Skupščine Socialistične republike Slovenije in v
skladu z njenimi pripombami soglasje k predlogu tega odloka.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (98 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (3 delegati.)
Ugotavljam, da je zbor sprejel ta sklep z večino glasov.
Prehajam na 13. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o spremembah zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje programa modernizacije službe za opravljanje notranjih zadev iz pristojnosti federacije v obdobju od leta 1974 do leta 1979, ki ga je Skupščini Socialistične republike Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije.
Osnutek zakona so obravnavali: odbora za finance našega zbora in Zbora
občin in Zakonodajno-pravna komisija. Njihova poročila ste prejeli. Prejeli ste
tudi mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Zeli kdo besedo? (Ne.)
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da zbor
sprejme naslednji sklep:
1. Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije daje
soglasje k osnutku zakona o spremembah zakona o zagotovitvi sredstev za fi-
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nanciranje programa modernizacije službe za opravljanje notranjih zadev iz
pristojnosti federacije v obdobju od leta 1974 do leta 1979.
2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, predloge in stališča, navedena v
mnenju Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije, ki naj jih
predlagatelj upošteva pri izdelavi predloga zakona.
3. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v
Zboru republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije, da da v imenu Skupščine Socialistične republike Slovenije in v skladu
z njenimi pripombami soglasje k predlogu tega zakona.
Kdor je za predloženi sklep, naj prosim glasuje! (100 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (2 delegata.)
Ugotavljam, da je zbor sprejel predlagani sklep z večino glasov.
Prehajam na 14. točko dnevnega r e d a, to je na osnutek zakona o
spremembah zakona o sredstvih obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega
razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomne pokrajine
Kosovo, ki ga je Skupščini Socialistične republike Slovenije predložil v soglasje
Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike
Jugoslavije.
Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomski razvoj ter
Zakonodajno-pravna komisija. Njuni poročili ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje
Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije.
Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep:
1. Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije daje
soglasje k osnutku zakona o spremembah zakona o sredstvih obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik
in avtonomne pokrajine Kosovo.
2. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v
Zboru republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu tega
zakona.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (95 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (6 delegatov.)
Ugotavljam, da je zbor sprejel predlagani sklep z večino glasov.
Prehajam na 15. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o
spremembah zakona o merilih za razporeditev sredstev sklada federacije za
kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in
avtonomnih pokrajin v obdobju od leta 1971 do leta 1975, ki ga je Skupščini
SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR
Jugoslavije.
Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomski razvoj in
Zakonodajno-pravna komisija. Njuni poročili ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
Pričejam razpravo! Zeli kdo besedo? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati,
zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep:
1. Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije daje
soglasje k osnutku zakona o spremembah zakona o merilih za razporeditev
sredstev sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko ne-
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zadostno razvitih republik in avtonomnih pokrajin v obdobju od leta 1971
do leta 1975.
2. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu tega zakona.
Kdor je za predloženi sklep, naj prosim glasuje! (Prosim delegate, da ne
odhajajo, ker smo že precej na meji sklepčnosti. Kot ste opazili, sprejemamo
odločitve z absolutno večino, na kar lahko močno vpliva slaba sklepčnost.)
(96 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (2 delegata.)
Ugotavljam, da je zbor sprejel predloženi sklep z večino glasov.
Če za odločitev glasuje 70 ali 75 delegatov, taka odločitev ni sprejeta. Zato
prosim, da ostanete v dvorani dO konca seje, da bomo lahko to sejo v redu
izpeljali.
Prehajam na 16. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o spremembi zakona o republikah in pokrajini, ki se štejejo za gospodarsko
nezadostno razvite, ki ga je Skupščini Socialistične republike Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne
republike Jugoslavije.
Tudi osnutek tega zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomski
razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila poročili. Prejeli ste
tudi mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Ali želi kdo razpravljati o tem? (Ne.)
Zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep:
1. Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije daje
soglasje k osnutku zakona o spremembi zakona o republikah in pokrajini, ki se
štejejo za gospodarsko nezadostno razvite.
2. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v
Zboru republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije, da da v imenu Skupščine Socialistične republike Slovenije soglasje k
predlogu tega zakona.
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (94 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (7 delegatov.)
Ugotavljam, da je zbor sprejel predlagani sklep z večino glasov.
Prehajam na 17. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o spremembah zakona o merilih za določitev dopolnilnih sredstev gospodarsko
nezadostno razvitim republikam in Socialistični avtonomni pokrajini Kosovo
za financiranje nujnih družbenih služb v obdobju od leta 1971 do leta 1975, ki
ga je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFR Jugoslavije.
Tudi osnutek tega zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomski
razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila poročili. Prejeli ste
tudi mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Zeli kdo besedo? (Nihče.)
Predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep:
1. Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije daje
soglasje k osnutku zakona o spremembah zakona o merilih za določitev dopolnilnih sredstev gospodarsko nezadostno razvitim republikam in Socialistični
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avtonomni pokrajini Kosovo za financiranje nujnih družbenih služb v obdobju
od leta 1971 do leta 1975.
2. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v
Zboru republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije, da da v imenu Skupščine Socialistične republike Slovenije soglasje k
predlogu tega zakona.
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (95 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (3 delegati.)
Ugotavljam, da je zbor sprejel ta sklep z večino glasov.
Prehajam na 18. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o spremembi in dopolnitvi zakona o izdaji obveznic federacije za leto 1975, ki
ga je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFR Jugoslavije.
Odbor za družbenoekonomski razvoj ter Zakonodajno-pravna komisija sta
o osnutku tega zakona razpravljala in dala poročili. Mnenje je dal Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije. Poročili in mnenje ste prejeli. Zeli kdo besedo? (Nihče.)
Zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep:
1. Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije daje
soglasje k osnutku zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o izdaji obveznic
federacije za leto 1975.
2. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v
Zboru republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu odloka tega
zakona.
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (99 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (3 delegati.)
Ugotavljam, da je zbor sprejel ta sklep z večino glasov.
Prehajam na 19. točko dnevnega reda, to je osnutek zakona o
spremembi zakona o posebni uporabi določenih obveznic in drugih vrednostnih
papirjev, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije.
Osnutek tega zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomski razvoj
in Zakonodajno-pravna komisija ter Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, katerih poročila in mnenje ste prejeli.
Zeli kdo besedo? (Nihče.)
Zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep:
1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku
zakona o spremembi zakona o posebni uporabi določenih obveznic in drugih
vrednostnih papir j ev.
2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da da v imenu Skupščine SR Slovenije
soglasje k predlogu tega zakona.
Kdor je za predloženi sklep, naj prosim glasuje! (102 delegata glasujeta za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor ta sklep sprejel soglasno.
Prehajam na 20. točko dnevnega r e d a , to je na predlog zakona o
ratifikaciji sporazuma o spremembi sporazuma med vlado Socialistične federa8
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tivne republike Jugoslavije in vlado Zveze sovjetskih socialističnih republik o
ekonomskem in tehničnem sodelovanju pri graditvi in rekonstrukciji industrijskih podjetij in drugih objektov v Socialistični federatvni republiki Jugoslaviji, ki ga je Skupščini Socialstične republike Slovenije predložil v soglasje
Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije.
Z dopisom z dne 24. 11. 1975. leta ste prejeli popravke besedila predloga
zakona. Ta zakon so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose, Odbor
za agrarno politiko, Zakonodajno-pravna komisija in Komisija za mednarodne
odnose. Njihova poročila ste prejeli. Prav tako ste prejeli predlog odloka o
soglasju k predlogu tega zakona in mnenje Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije.
Zeli kdo besedo? (Nihče.)
Prehajam na glasovanje. Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju
k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma o spremembi sporazuma med vlado
Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlado Zveze sovjetskih socialističnih republik o ekonomskem in tehničnem sodelovanju pri graditvi in
rekonstrukciji industrijskih podjetij in drugih objektov v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji.
Kdor je za predlagani odlok, naj prosim glasuje! (94 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (5 delegatov.)
Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog tega odloka z večino glasov.
Prehajam na 21. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih
bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin, ki ga je Skupščini SR
Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije.
Osnutek tega zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajnopravna komisija. Njuni poročili ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije.
Pričenjam razpravo! Prosim. Besedo ima tovariš Miran Šlajmer, delegat
s socialno-zdravstvenega področja, 4. okoliš!
Miran Šlajmer: Tovarišice in tovariši delegati, tovariš predsednik!
Pravzaprav bi se moral oglasiti v razpravi o osnutku tega zakona eden izmed
tovarišev iz Maribora, ker smo v Skupščini občine Maribora sprejeli nekatere
pripombe. Ker pa se ni oglasil, bom poskušal jaz obrazložiti te naše pripombe.
Namreč, kot je razvidno iz uvodnih členov osnutka tega zakona, je koncentracija dejanske oblasti v rokah peščice oziroma Sveta guvernerjev. Moti nas,
da v takšnih zadevah, kot je na primer po 72. členu osnutka tega zakona
vodenje poslov Narodne banke Jugoslavije, ki se nanaša na izvajanje skupne
emisije, denarne in devizne politike ter na uresničevanje temeljev skupne
kreditne politike, Svet guvernerjev odloča z 2/3 večino glasov svojih članov.
Sprejeli smo načelo, če gre za vitalne interese vseh republik in vseh narodov
in narodnosti,, da se medsebojno usklajujejo stališča. V osnutku tega zakona
pa je diskriminacijska določba, ki pravi takole: »Odločbo, proti kateri glasuje
Vs članov Sveta guvernerjev, pošlje Svet guvernerjev zveznemu izvršnemu
svetu, da da svoje soglasje. Taka odločba postane pravnomočna, ko da k njej
svoje soglasje zvezni izvršni svet.« Ni pa sploh obravnavana možnost, da ena
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ali dve republiki s tem ne soglašata. Dejansko to ni v skladu z vsemi našimi
načeli, ki smo jih sprejeli. Mislim, da bi morali to popraviti. Dobro bi bilo, da
slišimo mnenje, ali gre pri tem za koncentracijo dejanske oblasti. Za posredovanje te pripombe nisem bil neposredno zadolžen, ampak je bilo sklenjeno, da
jo bo posredoval delegat s področja gospodarstva.
Druga pripomba je ta, da so v osnutku tega zakona določene kazenske
določbe le za druge banke. Za neizvajanje zakona pa ni za Narodno banko v
zakonu določena nikakršna odgovornost. Moti nas, da za tako ogromna denarna
sredstva in za tako koncentrirano moč ni določene odgovornosti. Kazenske
sankcije veljajo le za nižje banke. Ne soglašamo s tem.
Predsednik Štefan Nemec: Želi še kdo razpravljati? Prosim! Besedo
ima tovariš Adolf Jurše, delegat z gospodarskega področja, 13. okoliš!
Adolf Jurše: Tovarišice in tovariši delegati! Delegat, ki je govoril
pred mano, me je prehitel. Sam sem se nameraval oglasiti k besedi. Ne bi
ponavljal tega, ker je tovariš, ki je govoril pred mano, pripombe pravilno
interpretiral. Pač pa me zanima, kakšno mnenje ima Odbor za finance, ki predlaga, da naj se ne da soglasje, in sicer kot orientacijo za odločitev delegatov,
ki bodo glasovali o osnutku tega zakona.
Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Prosim! Besedo
ima tovariš Sveto Kobal, guverner Narodne banke Slovenije!
Sveto' Kobal: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Delegata, ki sta razpravljala o osnutku tega zakona, sta se seveda dotaknila le
zelo majhnega dela problematike, ki se nanaša na osnutke teh zakonov.
Za proučitev celotnega gradiva bi bilo treba seveda žrtvovati ogromno časa,
kar verjetno na današnji seji ni možno. Nesrečna ali pa srečna okoliščina je
v tem, da je v tem času, ko sta bila poslana osnutek tega zakona in osnutek
naslednjega zakona v Skupščino SR Slovenije, prišlo do precejšnjih sprememb,
tako da bo pomembno razpravljati o novih besedilih zakonov, ki bodo predložena Skupščini SFRJ in republiški skupščini. Namreč že iz pisma Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije je razvidno, da sta v tem času zasedala zvezna
sveta in sprejela določene sklepe, ki bistveno spreminjajo celoten koncept
teh zakonov. Sveta sta zasedala, kot veste, prejšnji teden. Razpravljala sta tudi
o temah, o katerih je bilo sedaj precej govora. Zvezna sveta sta sprejela popolnoma nov koncept teh zakonov oziroma sta v bistvu obravnavala prejšnje
besedilo enotnega zakona o temeljih denarnega in kreditnega sistema, kar je
bilo naše izhodišče. S tem sta po eni strani v veliki meri upoštevala pripombe
Odbora za finance tega zbora, po drugi strani pa sprejela številne nove dopolnitve, ki se sedaj vključujejo v predloge teh dveh zveznih svetov. Skupščini
SR Slovenije bodo zato v kratkem času predloženi naslednji zakoni, ki ne
bodo obravnavani le v tem zboru, in sicer: zakon o temeljih denarnega sistema,
zakon o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin, zakon o osnovah
bančnega sistema in dva dodatna zakona, ki sta bila oblikovana na podlagi
dogovora na Brionih na zasedanju teh dveh zveznih svetov, to je zakon o posebni specializirani banki za pospeševanje izvoza, ki zajema preoblikovanje
dosedanjega sklada za izvoz opreme ladij in izvajanje investijskih del v tujini,
8«
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in pa poseben zakon o tako imenovanih skupnih bankah, s katerim naj bi se
zakonsko uredile tako imenovane mešane banke, kar pomeni banke, v katere
so vložena denarna sredstva združenega dela iz Jugoslavije in denarna sredstva
tujih partnerjev.
Nova besedila teh zakonov se intenzivno pripravljajo, zato sedaj Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije ni imel druge možnosti kot to, da v tem trenutku
predlaga Skupščini SR Slovenije, da ne da soglasje k osnutku teh dveh zakonov.
Delegati v Skupščini SR Slovenije bi zahtevali odložitev teh navedenih zakonskih osnutkov, če bi bili vključeni v dnevni red Skupščine SFRJ. Verjetno pa
bo tako ah tako Skupščina SFRJ dosedanja besedila osnutkov teh zakonov
umaknila iz razprave.
Prav gotovo pa bo izredno pomembno, da si bo ta skupščina, ko ji bodo
predložena nova besedila teh zakonov, vzela dovolj časa za razpravo o globljih vsebinskih vprašanjih tako pomembnega področja združenega dela, kot
je celotni kompleks denarno-monetarnega poslovanja vseh institucij.
Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? (Ne.)
Zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep, ki
se nanaša na mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in tudi na dosedanjo razpravo:
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije odlaga sklepanje o soglasju
k osnutku zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem
poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin,
dokler se ne razrešijo vprašanja, navedena v poročilih Odbora za finance in
mnenju Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
Ali ima kdo kakšno pripombo k temu sklepu? (Ni pripomb.) Dajem ta
sklep na glasovanje. Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (103 delegati
glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je zbor sprejel predlagani sklep z večino glasov.
Prehajam na 22. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o temeljih denarnega sistema, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije.
Kot gradivo ste prejeli tudi predlog za izdajo zakona o temeljih kreditnega
sistema, z osnutkom zakona, ki ga ne bomo obravnavali, ker bomo obravnavali
le osnutek zakona o temeljih denarnega sistema. Celotno gradivo sta obravnavala Odbor za finance našega zbora in Zakonodajno-pravna komisija. Njuni
poročili ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in pripombe Narodne banke Slovenije.
Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? Delno je o tem že razpravljal guverner Narodne banke Slovenije, v zvezi s prejšnjo točko dnevnega reda. Ker ne
želi nihče razpravljati, predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep:
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije odlaga sklepanje o soglasju
k osnutku zakona o temeljih denarnega sistema, dokler se ne razrešijo vprašanja, navedena v poročilih Odbora za finance in mnenju Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije in vprašanja, o katerih je tekla razprava v zvezi s
prejšnjo točko dnevnega reda.
Ali ima kdo kakšno pripombo k temu sklepu? Če ne, dajem na glasovanje
ta sklep. Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (99 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 delegat.)
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Ugotavljam, da je ta sklep sprejet z večino glasov.
Prehajam na 23. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o
financiranju federacije, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije.
Tudi ta osnutek so obravnavali: odbora za finance našega zbora in Zbora
občin ter Zakonodajno-pravna komisija. Njihova poročila ste prejeli. Prejeli
ste tudi mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
Kdo želi besedo? Prosim! Besedo ima tovariš Vlado Šanca, predstavnik
Odbora za finance!
Vlado Šanca: Po pooblastilu Odbora za finance umikam predlog
Odbora zboru, da da soglasje k osnutku tega zakona. Pridružujemo se mnenju
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da naj se ne da soglasje k osnutku
zakona o financiranju federacije. Namreč odbora za finance sta že v prvotnem
poročilu, ki ste ga prejeli septembra tega leta, dala številne pripombe, na
podlagi katerih bi težko dali soglasje, čeprav sta predlagala, da naj se da
soglasje.
Financiranje federacije bo v prihodnje treba čim bolj zagotavljati s prispevki republik in avtonomnih pokrajin. S tem bo omogočen večji vpliv repu^
blik in avtonomnih pokrajin na porabo sredstev zveznega proračuna. Prav
tako bo na ta način mogoče v večji meri porabo sredstev iz zveznega proračuna
usklajevati z realnimi gospodarskimi gibanji. Številne rešitve, ki naj jih vsebuje
novi zakon o financiranju federacije, bodo vsebovane v drugih, sistemskih
zakonih, ki so v pripravi, predvsem v tistih, ki bodo urejali pospeševanje izvoza,
razvoj manj razvitih republik in Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo,
kakor tudi v tistih, ki bodo urejali področje družbenoekonomskih odnosov
s tujino. V zakonu o financiranju federacije torej ni mogoče prejudicirati
rešitev, ki bodo predmet teh zakonov. To je mnenje Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije, ki ga sprejema tudi Odbor. Odbor za finance zato predlaga, da
se ne da soglasje k osnutku tega zakona.
Predsednik Štefan Nemec: Želi še kdo razpravljati? Če nihče, predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep:
Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije odlaga
sklepanje o soglasju k osnutku zakona o financiranju federacije, dokler se ne
razrešijo vprašanja, navedena v poročilu Odbora za finance in mnenju Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Ima kdo kakšno pripombo k temu sklepu?
(Ne.) Dajem ta sklep na glasovanje.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (99 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je ta sklep zbor sprejel z večino glasov.
Prehajam na 24. točko dnevnega reda, to je na osnutek carinskega zakona, ki ga je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFR Jugoslavije.
Osnutek tega zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose ter Zakonodajno-pravna komisija ter Izvršni svet Skupščine SR Slovenije,
katerih poročila in mnenje ste prejeli.
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Pričenjam razpravo. Ali želi kdo od poročevalcev še kaj dodati k poročilom? Namreč osnutek je bil obravnavan šele včeraj in zato ste prejeli nekatera
poročila na klopi. Želi kdo razpravljati? Prosim! Besedo ima tovariš Ivan Zelenšek, delegat z gospodarskega področja, Celje!
Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Skupina delegatov za gospodarsko področje občine Celje je v pismeni obliki
posredovala pripombe k osnutku carinskega zakona v dveh alineah. Vendar se
delegati ne moremo strinjati s tem, da je bila spuščena pripomba k 29. členu
carinskega zakona, in sicer v 2. točki, ki jo bom v celoti prebral. V 2. točki
29. člena naj bi se za besedo »socialne« dodale besede »in humane namene«,
tako da bi se ta točka glasila:
»Državni organi, organizacije združenega dela in druge organizacije za
blago, ki ga brezplačno dobijo iz tujine za znanstvene, prosvetne, kulturne,
zdravstvene, socialne in humane namene.«
Obrazložitev: Taka oprostitev bi se nanašala na primer na gasilsko opremo,
ki jo dobijo prostovoljna gasilska društva brezplačno iz tujine. Za to opremo
je Zvezni sekretariat za finance izdal tolmačenje, da ne sodi med blago, na
katerega se nanaša carinska oprostitev. V upravnih sporih pa je Zvezno
vrhovno sodišče zavzelo stališče, da sodi navedena oprema med socialnohumanitarne stvari in da je zato oproščena plačila carine. Zvezna carinska
uprava pa je na podlagi omenjene sodne prakse za gasilsko opremo izdala
tolmačenje, da je oproščena plačila carine. Vendar bi bilo pravilno, da se
zaradi jasnosti ti »humani nameni« navedejo v samem carinskem zakonu.
Podobne primere smo imeli, ko so razne mednarodne organizacije poslale
»Mednarodni otroški vasi« razna manjša darila, trenuno pa je tak primer »Razstava miru 1975« v Slovenj Gradcu. Namreč gre za to, da carinski zakon ni
dovolj jasen, kadar gre za vprašanje humanitarnih namenov. Ta svetovna »Razstava miru 1975« v Slovenj Gradcu dela precejšnje težave predvsem organizatorjem te razstave. Dobili so celo' kopico slik svetovnih mojstrov. Ti mojstri
bi te slike radi podarili Slovenj Gradcu, vendar jih ne morejo, ker je zanje
treba plačati carino. Nekaj teh slik bi ostalo Slovenj Gradcu, nekaj pa bi jih
Slovenj Gradec podelil drugim kulturnim institucijam. Zato menimo, ker se to
dogaja v našem območju, da bi to moralo biti v carinskem zakonu jasno opredeljeno. Druge naše pripombe so bile upoštevane, ta pripomba pa ni bila upoštevana.
Leta 1974 je bila v Velenju organizirana tako imenovana »Mednarodna
otroška vas«. Tudi takrat so iz celega sveta pošiljali razna darila, obleke in
druge stvari. Pri tem se je znašla uprava carine v Celju pred problemom, ali
naj za te otroke, ki so prišli iz vseh vetrov in koncev, ocarini obleke, jopice,
čevlje in druge stvari. Zato je carinarnica sama predlagala, naj se to vključi
v osnutek novega carinskega zakona tako, da bi lažje izvedli postopek pri teh
stvareh. V razgovoru, ki sem ga imel dopoldan v avli pred dvorano, so nekateri
menili, da bi lahko kdo izkoristil določbo o »humanem namenu«. Zato naj bi
zakonodajalec točno opredelil, kaj ima za »humane namene«, da se ne bi znašli
pred tem, kot je nekdo rekel, »da bi se organizacija Romov v svetu zbrala in
poslala našim Romom cel kup oblek ali kaj podobnega«. Mislim, da bi bilo
treba v carinskem zakonu določiti tako: »Kadar gre za prireditve ali za razstave v okviru Organizacije združenih narodov ali za pomoč Organizacije
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združenih narodov, se to šteje za humane namene in se to blago v takih primerih oprosti carine.«
Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? Prosim! Besedo
ima tovariš Jože Petrič, delegat z gospodarskega področja, 17. okoliš!
Jože Petrič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov 17. okoliša za gospodarsko področje, s sedežem v Novem mestu,
je na svojem sestanku obravnavala med drugim tudi osnutek carinskega zakona. Po obravnavi vsebine le-tega je sprejela sklep, da predlaga Zboru združenega dela še naslednjo dopolnitev točke 2/1 27. člena, ki se nanaša na oprostitev carin. Predlagamo namreč, naj bo carine oproščena tudi oprema, namenjena za varstvo okolja.
Skupina delegatov svoj predlog utemeljuje s tem, da se pretežni del tovrstne opreme ne izdeluje doma in ga je zato potrebno uvažati. Glede na
pomembnost dejavnosti varstva človekovega okolja je stalno prisoten problem
zbiranja finančnih sredstev za investicije v tovrstno opremo in dejavnost. Zato
menimo, da je predlog za oprostitev plačila carine za to opremo upravičen.
Predsednik Štefan Nemec: Želi še kdo razpravljati? Ker ne želi
nihče, zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep:
1. Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije daje
soglasje k osnutku carinskega zakona.
2. K osnutku tega zakona daje zbor pripombe, predloge in stališča, navedena v poročilih skupščinskih teles, v mnenju Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije in pripombe, dane v razpravi na seji zbora, ki naj
jih predlagatelj upošteva pri izdelavi predloga zakona.
3. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v
Zboru republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije, da da v imenu Skupščine SR Slovenije in v skladu z njenimi pripombami soglasje k predlogu tega zakona.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (98 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je zbor' sprejel ta sklep z večino glasov.
Sedaj se moramo povrniti na 10. točko dnevnega reda, to je na
osnutek zakona o določitvi skupnega obsega izdatkov proračuna federacije za
leto 1976.
Mi sklepa o soglasju nismo sprejeli, sprejel pa ga je Zbor občin. To moramo
med zboroma uskladiti, zato dajem to točko dnevnega reda še enkrat v razpravo. Če soglasja ne damo, onemogočimo sprejem proračuna.
Mislim, da ima lahko to tudi slab odmev za združeno delo, ker ne bo
mogoče pred koncem leta videti vseh obremenitev.
Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da to obrazloži. Besedo ima tovarišica Milica Ozbič, sekretarka za finance in članica Izvršnega sveta!
Milica Ozbič: Tovarišice in tovariši delegati! Ker je potrebno, da se
osnutek zakona ponovno vrne na dnevni red, mi to pot dovolite, da malo obširneje obrazložim, za kaj gre.
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Izvršni svet je predlagal Skupščini, da da k osnutku zakona soglasje in
s tem omogoči proces usklajevanja med stališči in predlogi posameznih skupščin
republik in pokrajin. Če ta proces usklajevanja onemogočimo, s tem ne napravimo drugega, kot da odložimo problem do naslednje seje oziroma do razrešitve. Zato mislim, da je razumneje, da se opredelimo že danes za to, da
damo soglasje k predlaganemu aktu in s tem omogočimo naši delegaciji v zvezni
skupščini, da sodeluje v procesu usklajevanja, da bi na koncu prišli do nekega,
tudi za nas sprejemljivega predloga proračuna.
Res je, da je številka, ki vam je predložena, izredno visoka, res pa je tudi,
da to še ni dokončna številka in da danes ni mogoče vedeti, kakšen bo rezultat razprav in kakšna bo po razpravah dokončna številka. Zvezni proračun se
sestavlja tako, da se v njega vnašajo postavke, ki o njih sklepa kot o posameznih postavkah ali kot o celotnih grupnih postavkah zvezna skupščina. To se
pravi, da trošenja iz zveznega proračuna ni brez skupščinskih sklepov.
Za največji del sklepov Zvezne skupščine je tudi naša skupščina dala
soglasje. Če torej po tem avtomatizmu napravljeni izračuni prinesejo visoke
številke, praktično ne bi smeli biti začudeni, saj smo sami dajali soglasja
zanje.
Ob tem je potrebno neko pojasnilo1. Največje postavke zveznega proračuna,
največji izdatki zveznega proračuna so tisti, ki se izračunavajo po avtomatizmu na podlagi zakonov in predpisov, sprejetih za celotno 5-letno obdobje
in za katere ste se danes izrekli, da veljajo' še za prihodnje leto.
Po teh 5 let veljavnih in za prihodnje leto podaljšanih zakonih in predpisih
se izračunava višina dajatev iz zveznega proračuna za potrebe armije, namenska in splošna dopolnilna sredstva za manj razvite republike in pokrajino Kosovo, višina invalidsko-borčevske zaščite in dvojnih penzij, ki se, kot veste,
s takim in takim procentom valorizirajo v odnosu na gibanje osebnih dohodkov. Po dogovorih in po sprejetih predpisih se izračunavajo potrebni zneski
za intervencije v gospodarstvu; predvsem se to nanaša na kmetijstvo. Za
obseg smo dali tukaj soglasje. Po dogovorih se pripravljajo zneski za izvozne
subvencije in refakcije, ki so v tem predlogu predvideni nekaj višji, pa še vedno
ne v zadostni višini. Zaradi občutnega pomanjkanja sredstev po dosedaj sprejetih sklepih so izračunani zneski, ki jih je potrebno zagotoviti za gospodarske
in negospodarske investicije v prihodnjem letu. Za slehernega od njih je
Skupščina dala soglasje. Poleg tega so v proračunu vsebovani še zneski za delo
zveznih organov in družbenopolitičnih organizacij, ki pa so v odnosu na prve
tri postavke, o katerih sem govorila, seveda daleč nižji.
Poleg tega zvezni proračun vsebuje še stroške za SDK in podobno ter
zneske za proračunsko rezervo, kar sicer prakticiramo vsa leta. V osnutku
proračuna federacije za prihodnje leto so poleg teh postavk na novo tudi zneski,
ki jih predlagatelji namenjajo obema zveznima blagovnima direkcijama in ki
so dejansko novi, čeprav bi v smislu zakona oziroma zakonov, ki urejajo problematiko zveznih blagovnih rezerv, tako prehrambenih kot tržnih industrijskih proizvodov, to moralo biti vsebovano v proračunu federacije. Sporne so
višine in namen teh zneskov, no in to je stvar, ki spada v proces razčiščevanja in
usklajevanja v Skupščini. Če pogledamo osnutek proračuna federacije, kako je
sestavljen, in kontroliramo od postavke do postavke vse izdatke in primerjamo
njihovo primernost ali neprimernost, potem moramo reči, da je malo takih
postavk, o katerih bi lahko kaj več povedali oziroma za katere bi lahko rekli,
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da morda niso potrebne, pa še to velikokrat težko, če smo predtem sami dali
soglasje zanje.
Kar se tiče glavnih postavk, so zajete v zakonih. Kot veste, velja zanje
avtomatizem, grajen na gibanjih družbenega proizvoda, na gibanjih nacionalnega dohodka in inflacijskih gibanjih. To velja za JLA, velja za dopolnilna
sredstva za nerazvite republike in pokrajino Kosovo. Inflacijski faktor je vgrajen v obe drugi največji postavki, to sta invalidsko-borčevska zaščita in vojne
penzije, ki se plačujejo prek proračuna zveze. Tako moram ugotoviti, da bi se le
malo takih postavk dalo spraviti iz obsega proračuna. Seveda se postavlja vprašanje, kako poravnati potrebne zneske za zvezni proračun. Dogovori in ustava
pravijo, da se krije proračun iz izvirnih dohodkov federacije, kar so predvsem
carine in uvozne dajatve, vso ostalo razliko pa poravnajo republike in pokrajine s svojimi prispevki. Od tod tudi vsa naša skrb za to, da se proračun izčisti
vsega, kar vanj ne spada, da bi se ti zneski, torej zneski, ki jih namenjamo prek
prispevka republik in pokrajin za pokrivanje proračuna, zmanjšali na tisto
mero, ki bi jo republike in pokrajine še zmogle, ne da bi bilo treba zajemati
v dohodek gospodarstva. Zato na strokovnih nivojih že mesec dni potekajo
razprave o raznih predlogih in se iščejo rešitve, seveda pa niso organi uprave
tisti, ki o teh stvareh odločajo. O tem odloča in dokončno predlaga ustfezne
rešitve Skupščina. Nekaj takih predlogov je pripravljenih. Po njih naj bi se
prispevki republik in pokrajin spravili na razumen nivo, na nivo, ki bi se
pokrival z dosedanjimi, za to pripravljenimi viri, to je predvsem s temeljnim
prometnim davkom in v manjšem obsegu z drugimi viri kot korektivnim
faktorjem.
Mislim, da bi morala v tej fazi ta pojasnila zadoščati, zato vas z ostalimi
podrobnostmi, glede na pozno uro in vašo utrujenost, ne bom več obremenjevala.
Seveda imam vse podrobne podatke s seboj in na razpolago, če so komu še
potrebni. Moram pa še enkrat poudariti, da se v tej fazi, ko teče razprava o
osnutku, posamezni detajli lahko še velikokrat spremenijo, tako da lahko tudi
poglobljena razprava o posameznih sestavnih delih osnutka proračuna izveni
v prazno.
Vse moje pojasnjevanje si torej prizadeva, da bi vi dali soglasje k aktu,
ki je predložen. S tem bi nam vsem, upravi po strokovni plati in delegaciji po
skupščinski plati, omogočili, da bi nadaljevali delo in da bi se pripravil predlog
proračuna federacije. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala. Želi še kdo razpravljati? Prosim!
Tovarišica Zdenka Jurančič, delegatka v Zboru republik in pokrajin!
Zdenka Jurančič: Tovarišice in tovariši! Konec preteklega meseca
smo imeli o tem vprašanju razpravo v Odboru za finance. Takrat so nam bila
na razpolago prva stališča delegatov, ki so jih dali v okviru razprav o osnutku
resolucije v odborih v Skupščini. Zahteve po stabilizacijskem ravnanju smo
prenesli in vztrajali, da ravnamo stabilizacijsko na vsej fronti, če je to sploh
mogoče v danih razmerah. V imenu delegacije vam lahko dam zagotovilo, da
bomo poskušali v tem času maksimalno znižati številke, ki so v tem osnutku.
Seveda bomo morali ob tem upoštevati stališča vseh in na koncu dobiti neko
za vse sprejemljivo stališče. Že s prejšnjo razpravo smo nakazali, da bodo naši
napori usmerjeni v nižanje izdatkov, v stabilizacijsko obnašanje. Tudi vnaprej
nameravamo zastopati taka stališča. Hvala lepa.
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Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati?
Prosim! Besedo ima Aleksander Ilič, 23. okoliš!
Aleksander Ilič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Osnutek proračuna federacije smo zavrnili tisti, kateri imamo najboljši pregled o
obremenjenosti gospodarstva. Nismo ga zavrnili zato, ker nam ni všeč ali pa
želimo nagajati. Zavrnili smo ga samo zaradi tega, da bi začela zveza trezno
stabilizacijsko misliti. Najenostavneje je reči za 23 ali 26 % bomo povečali
zvezni proračun, ne oziraje se, ali je naše gospodarstvo sposobno to pokriti
ali ne. Zavrnili smo ga samo zato, da bi zveza ta proračun vključila v našo
stabilizacijsko akcijo, s katero želimo naše gospodarstvo stabilizirati, mu pustiti
določena sredstva za razširjeno reprodukcijo, da bi drugo ali pa naslednje leto,
če bo treba, obveznosti tudi za 40 %> povečali. Jasno nam mora biti, da smo mi
kot Zbor združenega dela po ustavi dolžni, če se gre za obremenitev gospodarstva, trezno premisliti. To smo v ustavi plebiscitarno zapisali in plebiscitarno
sprejeli. Ne želim polemizirati, želim samo to, da bi začeli misliti stabilizacijsko
do vrha. Govorimo, da bomo gospodarstvo 'razbremenjevali, dejansko pa
delamo drugače. Pravijo, da gre za vojsko. Meni je jasno, da moramo imeti
vojsko v redu. Samo to je del sredstev. Tu ne bomo postavili nobenih vprašanj. So pa druge zadeve. Ko smo sprejeli novo ustavo, smo rekli, da bo zveza
prepustila vse administrativne institucije republikam. Koliko jih je prepustila?
Poglejte v Beogradu, koliko jih je in še vedno se povečujejo. Mi moramo enkrat
začeti. Mi smo tisti, ki ustvarjamo sredstva, mi smo tisti, ki bomo rekli, kakšne
naj bodo obremenitve. Imamo institucije v zvezi, imamo institucije v republiki,
naj izračunajo, koliko naše gospodarstvo v sedanjem času, prostoru in situaciji
lahko prenese. Toliko zaenkrat. Hvala lepa. (Ploskanje.)
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Tovariš Sanca ima besedo!
Vlado Šanca: Odbor za finance predlaga zboru, da sprejme osnutek
zakona oziroma da da soglasje, vendar s pogoji, ki so zelo ostri. Mislim, da bi
ta predlog morali sprejeti in s tem omogočiti nadaljevanje dela pri usklajevanju
proračuna. Tako bo lahko slovenska delegacija v Zboru republik in pokrajin
uskladila probleme, ki jih načenjamo z ostalimi sodelujočimi republikami.
Predsednik Štefan Nemec: Naj se tudi jaz prijavim k razpravi. Mislim, da je potrebna ostra razprava o teh stvareh, vendar pa se moramo zavedati, kaj povzročimo s tem, če nekaj blokiramo. Poleg tega mislim, da lahko
zaupamo delegaciji v Zboru republik in pokrajin, da bo stvari uredila, zlasti
ker ima po poslovniku možnost, da lahko sama vrne pooblastilo in predlaga,
naj pristojni zbori ponovno razpravljajo o teh rešitvah in odločajo o soglasju
k predlogu zakona in drugega splošnega akta.
Zeli še kdo razpravljati? Ce nihče, bi zaključil razpravo in prešel na ponovno glasovanje, in sicer s predlogom, ki ga je sprejel tudi Zbor občin, to je, da:
1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku
zakona o določitvi skupnega obsega izdatkov proračuna federacije za leto 1976.
2. K osnutku zakona se dajejo pripombe, predlogi in mnenja, ki so jih
predlagala delovna telesa v zborih v svojih poročilih in Izvršni svet v svojem
mnenju, ter tista, ki so bila dana na današnji seji zbora.
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3. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v
Zboru republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona o
določitvi skupnega obsega izdatkov proračuna federacije za leto 1976.
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (74 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (5 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (18 delegatov.)
Torej sklep še vedno ni sprejet. Glede na to bomo morali imenovati komisijo, ki bo z Zborom občin to usklajevala. Tovariš sekretar bo pripravil predloge.
Med tem časom pa še popravek k 21. in 22. točki dnevnega reda. Predlagal
sem sklep oziroma smo sprejeli sklep, da odlagamo sklepanje. Ker imamo zakon
pred seboj in glede na razpravo, ki smo jo vodili, je bolje, da ne damo soglasja.
Zato predlagam naslednji sklep:
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije ne daje soglasja k osnutku
zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republik in pokrajin ter avtonomnih pokrajin.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (91 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.)
Ugotavljam, da je sklep z večino glasov sprejet.
K 22. točki dnevnega reda, to je k osnutku zakona o temeljih denarnega
sistema je obrazložitev ista, kot smo jo slišali, zato predlagam, da sprejmemo
naslednji sklep:
Zbor Združenega dela Skupščine SR Slovenije ne daje soglasja k osnutku
zakona o temeljih denarnega sistema.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (94 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se. je kdo vzdržal glasovanja? (4 delegati).
Ugotavljam, da je sklep z večino glasov sprejet.
Prehajamo na 25. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o omejitvi stopenj prispevkov iz dohodka za financiranje zdravstvenih skupnosti
v letu 1975, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša dr. Fazarinca, sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo. Prosim!
Dr. Anton Fazarinc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Dovolite, da podam k obrazložitvi predloženega zakona še nekaj dodatnih
najnovejših informacij o dosedanjem poteku postopkov za zniževanje prispevnih stopenj in da vam posredujem stališče, ki ga je glede nadaljnje usode tega
predloga sprejel na današnji seji Izvršni svet Skupščine SRS.
V zadnjih tednih, zlasti pa v zadnjih predprazničnih dneh in po sklepu Izvršnega sveta, da predloži intervencijski zakon, ter po v Zdravstveni skupnosti
Slovenije sprejetih sklepih in pozivih o znižaju prispevnih stopenj je bilo izvršeno intenzivno razčiščevanje in usklajevanje diskrepantnih podatkov o presežkih med Zavodom socialistične republike za družbeno planiranje in regionalnimi zdravstvenimi skupnostmi. V le-teh so pospešeno stekli postopki za
zniževanje prispevnih stopenj, ki so do sedaj že dali rezultate. Ti rezultati so
razvidni iz informacije, ki vam je bila danes dopoldne posredovana na klop.
Prosim, da bi zato, ker smo zadnjo informacijo sprejeli šele pred dobro uro
in ker se ta informacija nanaša na nekatere korekture v pregledu ocenjenih
presežkov na področju Regionalne zdravstvene skupnosti Maribor, te popravke

124

Zbor združenega dela

vnesli v pregledno tabelo na strani 3. Namesto 21 milijonov 66 tisoč din presežkov je treba vnesti znesek 16 milijonov 727 tisoč. V isti vrsti v zadnji koloni
je treba namesto 9 066 000 dinarjev vnesti številko 5 227 000 dinarjev. To pomeni, naj bi bilo po oceni Zavoda SRS za družbeno planiranje pri regionalnih
zdravstvenih skupnosti ob koncu leta imobiliziranih skupno 163 milijonov 208
tisoč dinarjev, če ne bi prišlo do znižanja prispevnih stopenj-. Na podlagi do
sedaj sprejetih ali predvidenih samoupravnih odločitev bo znižanje prispevnih
stopenj znižalo te presežke za 150 milijonov 727 tisoč dinarjev, ki bodo takoj
vrnjeni gospodarstvu. To pomeni, da bi bilo v naslednje leto prenesenih približno 12 milijonov 481 tisoč dinarjev imobiliziranih presežkov.
Glede na te podatke, ne navajam podatkov za vsako regijo posebej, ker
so v informaciji podani in jih lahko razberete tudi sami, sem dolžan povedati
naslednje:
Ta skupščina in ta zbor sta v juliju sprejela sklepe o imobilizaciji presežkov in zniževanju prispevnih stopenj. Na vseh regionalnih posvetih o spremljanju skupne porabe v letu 1975 in o programih za leto 1976 smo poudarjali obveznost zniževanja prispevnih stopenj in usklajevanja porabe.
Odbor za družbene dejavnosti Izvršnega sveta in Koordinacijski odbor za
spremljanje izvajanja družbenega dogovora o razporejanju dohodka v letu 1975
sta večkrat opozorila udeležence tega dogovora na obveznosti zniževanja prispevnih stopenj. In končno, Izvršni odbor Zdravstvene skupnosti Slovenije in
Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije sta večkrat pozivala vse regionalne
zdravstvene skupnosti, naj uvedejo postopek za zniževanje prispevnih stopenj.
Kljub vsem tem stališčem in opozorilom pa so v regionalnih zdravstvenih
skupnostih vse te priprave za znižanje prispevnih stopenj pričeli žal zelo pozno,
z vso resnostjo dejansko šele potem, ko je Izvršni svet Skupščine SRS sklenil
izpolniti svojo obveznost do Skupščine in predložiti zakon, o katerem tečejo razprave.
Zaradi skrajno neodgovornega zavlačevanja priprav in zamujanja pri razčiščevanju odprtih vprašanj smo prišli v časovno stisko, tako da je Izvršni svet
šele danes zjutraj pred sejo zborov lahko obravnaval poročila iz vseh regionalnih zdravstvenih skupnosti. Kot rečeno, zadnje informacije smo dobili šele pred
dobro uro.
Na podlagi vseh teh informacij, ki sem vam jih posredoval, Izvršni svet
ocenjuje, da postopek za zniževanje prispevnih stopenj sicer še ne poteka povsem zadovoljivo, meni pa, da je doseženo stanje takšno, da intervencijski zakon
zaenkrat ni potreben, da pa je nujno potrebna nadaljnja intenzivna politična
akcija, ki naj bi privedla do pravočasnih samoupravnih odločitev o znižanju
prispevnih stopenj v vseh tistih občinskih in regionalnih zdravstvenih skupnostih, ki tega postopka še niso izpeljale. Zato se je Izvršni svet odločil, da
predlog zakona o omejitvi stopenj prispevkov iz dohodka za financiranje zdravstvenih skupnosti v letu 1975 z današnje seje Zbora združenega dela umakne.
Pričakuje pa, da bo današnja razprava in iz nje izhajajoči zaključki zadolžili vse
tiste občinske in regionalne zdravstvene skupnosti, ki do sedaj tega še niso storile, da takoj izpeljejo vse postopke, ki so potrebni, da bi se zagotovil pravočasen sprejem samoupravnih odločitev o znižanju prispevnih stopenj in vrnitvi
presežkov gospodarstvu. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati?
Prosim! Besedo ima tovariš Vlado Sanca, predstavnik Odbora!
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Vlado Sanca: Prejeli ste poročilo Odbora za finance vašega zbora in
Zbora občin k temu vprašanju. Poročila ne bom v celoti bral. Pridružujemo se
mnenju Izvršnega sveta, da zakon ni potreben, obenem pa predlagamo dva
sklepa, in sicer:
Kolikor bo Izvršni svet do 25. decembra 1975 ugotovil, da nekatere regionalne zdravstvene skupnosti niso sprejele sklepa o znižanju stopenj prispevka
iz dohodka TOZD za leto 1975, naj Skupščini SR Slovenije predloži korigiran
predlog zakona o omejitvi stopenj prispevkov iz dohodka za financiranje zdravsvetnih skupnosti v letu 1975 in sicer za zasedanje zborov dne 29. 12. 1975.
Izvršni svet naj Skupščini SR Slovenije predloži podobne zakone o omejitvi stopenj prispevka za tiste samoupravne interesne skupnosti družbenih
dejavnosti, ki ne bi sprejele ustreznih sklepov o znižanju stopenj prispevkov, in
sicer v primerih, kadar gre za bistveno odstopanje od predvidenega obsega planiranih sredstev za posamezne samoupravne interesne skupnosti.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Zeli še kdo razpraljati? Prosim!
Besedo ima tovariš Drago Bencina, predstavnik Interesne skupnosti za zdravstvo
in socialno varstvo!
Drago Bencina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Dovolite mi, da vas na kratko informiram o nekaterih ukrepih, ki jih je sprejela
Zdravstvena skupnost Slovenije, da bi se izvršili sklepi, ki so bili sprejeti na
zasedanju zborov 24. julija. Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije je že
naslednji dan, 25. julija, potem ko je bila informirana o stališčih in sklepih
Skupščini SR Slovenije, sprejela svoje sklepe in stališča glede zniževanja prispevnih stopenj. Sprejela je stališče, da je treba prispevne stopnje znižati takoj,
ko bodo ugotovljeni dejanski presežki v letošnjem letu. Res je, da se te akcije
in te naloge regionalne in občinske zdravstvene skupnosti, ki so za to kompetentne, niso lotile z enako vnemo. Zaradi tega sta Skupščina, zlasti pa še Izvršni
odbor vztrajala, da se ta sklep dosledno izvrši, poleg tega pa je Izvršni odbor
sprejel tudi dolžnost, da bo izvajal določene ukrepe in sankcije proti tistim
skupnostim, ki te naloge ne bodo dosledno izvršile. Organi naše skupnosti so
namreč mnenja, da moramo biti tudi znotraj zdravsvetnih skupnosti dosledni
in da ne smemo dopustiti, da bi nekatere skupnosti izvršile to nalogo v celoti,
druge pa ne.
Obenem menimo, da je to tudi obveza drugih interesnih skupnosti. Zaradi
tega težko razumemo predlog zakona, ki ga je pripravil Izvršni svet in ki se
nanaša izključno na zdravstveno področje, vseh ostalih interesnih skupnosti pa
pri tem ne upošteva. Moram vas informirati, da je bilo po ocenah Zavoda SR
Slovenije za družbeno planiranje predvideno, da bo v vsej Sloveniji 264 milijonov presežkov. Ce torej odštejemo presežke v zdravstvenih skupnostih, bi ostalo Se vedno prek 190 milijonov sredstev, ki predstavljajo presežke drugih interesnih skupnosti. S tem se ne bi mogli strinjati, zaradi tega ne, ker je prav
zdravstveno področje specifično in je pravzaprav glede na neugodna gospodarska
gibanja najbolj prizadeto. Povečanje števila zaposlenih delavcev v gospodarstvu
in družbenih dejavnosti, ki kot veste, znaša prek 5 %, čeprav je bilo predvideno 3 %, v nekaterih regijah, kot na primer v Ravnah na Koroškem, celo 8!°/o,
v Celju 6 Vo in tako naprej, prinaša zdravstvu dodatne stroške, ki se nanašajo na
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aktivnega zavarovanca, ki potrebuje zdravstveno varstvo, zlasti takrat, ko je
odsoten z dela. Vi veste, da je po zadnjih podatkih, ki jih imamo v Sloveniji,
več zavarovanih oseb, kot je prebivalcev. Imamo 200 tisoč zavarovanih oseb več
kot prebivalcev. To pomeni seveda dodatno obremenitev zlasti takrat, ko se pri
nas zaposlujejo delavci iz drugih republik, ker koristijo zdravstvene storitve
tudi njihovi družinski člani v drugih republikah.
Sami veste, da so neugodna gospodarska gibanja vplivala na dvig cen
materialnih stroškov. To v bolnišnicah pomeni že prek 50 fl/o vseh potrebnih
sredstev. Tako je zdravstvo praktično ostalo, ne glede na te povečane izdatke,
pri istih sredstvih, kot so bila predvidena z družbenim dogovorom. Zaradi tega
so nekatere zdravstvene skupnosti upravičeno pričakovale, da bo prišlo do valorizacije družbenih dogovorov oziroma programov. Ce gledamo izključno s tega
stališča, bi bile zdravstvene skupnosti upravičene do valorizacije, upoštevajoč, da
družbeni proizvod v Sloveniji ne bo dosežen. Tudi od teh stališč smo odstopili
in na zadnji seji Zdravstvene skupnosti Slovenije jasno povedali, da ni pričakovati valorizacije. Zavzeli smo se oziroma bomo predlagali Odboru podpisnikov,
da se taka valorizacija opravi za celjsko zdravstveno regijo, ker je ta regija
v izredno težkem položaju. Ne bi vam jemal časa s tem, da bi vam podrobno
razlagal, zakaj. Dejstvo je, da je v izredno težkem položaju zaradi tega, ker je
letos imela bistveno nižjo prispevno stopnjo od lanskega leta in ker so tudi
gospodarska gibanja negativna. Vendar po podatkih Zdravstvene skupnosti in
občin v območju te regije družbeni proizvod raste hitreje kot v Sloveniji in
bo torej, po teh podatkih, poraste! za 33 %, to se pravi nad predvidenim republiškim nivojem. Menimo tudi, da je treba zdravstvenim skupnostim priznati
tudi tiste stroške, ki so jih letos prevzele iz splošne v skupno porabo, pa sredstva niso bila upoštevana pri bilanci sredstev v začetku leta. Kot je razvidno iz
zadnjih podatkov, ki jih je tovariš dr. Fazarinc povedal, je ob velikem prizadevanju Zdravstvene skupnosti Slovenije, Komiteja za zdravstvo in Zavoda za
planiranje prišlo do bistvenih premikov, žal seveda v zadnjem času. Te stvari
bomo še raziskali, ker menimo, da gre delno tudi za krivdo strokovnih služb,
ki niso prikazovale realnih podatkov. Moram pa poudariti, da ti podatki niso
usklađeni z Zavodom za plan oziroma Službo družbenega knjigovodstva. Ker
gre v bistvu vendarle za oceno do konca leta, ni mogoče trditi, da številke
držijo v celoti. Mislim, da ni interes gospodarstva ali kogarkoli, da se do zadnjega dinarja ta sredstva vrnejo že sedaj. Vsem je znano, da se ta sredstva ne
uporabljajo za zdravstvo, ampak so imobilizirana in jih uporablja gospodarstvo
v obliki kratkoročnih kreditov za obratna sredstva. Zaradi tega mislim, da bi
bilo nesmiselno, da se sedaj sprejme tak zakon. Mislim, da zanj tudi ni več pravne osnove. 112. člen ustave Slovenije pravi, da se tak zakon sprejema takrat,
če pride do bistvenih odstopanj od začrtane ekonomske politike, kar pa v tem
primeru ni slučaj. Ce bi to veljalo samo za zdravstvo, bi bila to diskriminacija.
Zato se strinjamo s stališčem odborov za finance, da naj, če bo potrebno, to
velja za vse skupnosti. Poleg tega mislimo, da bi bil tak zakon v sedanjem
trenutku, ko smo šele na začetku izgrajevanja interesnih skupnosti, nezaupnica
zborom uporabnikov in izvajalcev zdravstvenega varstva v občinskih in regionalnih zdravstvenih skupnostih in verjetno ne bi prispeval ali pa bi zelo malo
prispeval k nadaljnjemu razvoju in poglabljanju teh samoupravnih odnosov v
zdravstvenih skupnostih. Mislim, da se lahko delegati tega zbora zanesete na
našo doslednost in mislim, da bodo vsi organi prispevali svoj delež, da bo ta
naloga izvršena, čeprav zakon ne bo sprejet. Hvala lepa.
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Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Preden nadaljujemo to točko
dnevnega reda, predlagam, da v uskla je valno komisijo izvolimo naslednje delegate: tovariša Šanco, tovariša Šlajmerja in tovariša Zelenška. Ali ima kdo
kakšne spreminjevalne predloge? Če ne, dajem predlog na glasovanje. Kdor je
za, naj prosim glasuje! (89 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Prosim člane usklajevalne komisije, da gredo
v sobo 84, kjer so že člani komisije iz Zbora občin.
Kdo še želi razpravljati o predlogu zakona o omejitvi stopenj prispevkov iz
dohodka za financiranje zdravstvenih skupnosti? (Nihče.) Če ne želi nihče več,
lahko zaključim razpravo. Predstavnik Izvršnega sveta je predlog zakona
umaknil, imamo pa predlog odborov za finance, da sprejmemo naslednji sklep:
Kolikor bo Izvršni svet 25. decembra ugotovil, da nekatere regionalne zdravstvene skupnosti niso sprejele sklepa o znižanju stopenj prispevka iz dohodka
TOZD za leto 1975, naj Skupščini SR Slovenije predloži korigiran predlog zakona o omejitvi stopenj prispevkov iz dohodka za financiranje zdravstvenih
skupnosti v letu 1975, in sicer za zasedanje zborov z dne 29. decembra. Izvršni
svet naj Skupščini SR Slovenije predloži podobne zakone o omejitvi stopenj
prispevka za tiste samoupravne interesne skupnosti, ki ne bi sprejele ustreznih
sklepov o znižanju stopenj prispevkov, in sicer v primerih, kadar gre za bistveno
odstopanje od planiranih sredstev za posamezne samoupravne interesne skupnosti.
Sprašujem predstavnika Izvršnega sveta, kakšno mnenje ima do tega predloga! (Izvršni svet se s tem predlogom strinja.)
Ali Odbor vztraja pri tem predlogu? (Vztraja.) Zeli še kdo razpravljati?
(Ne.) Kolikor ne želi nihče več razpravljati, predlagam, da sprejmemo predlagani sklep. Kdor je za, naj prosim glasuje! (88 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je sklep z večino glasov sprejet.
Vidim da je komisija zaključila svoje delo.
Prosim predstavnika komisije tovariša Jožeta Kerta, da da poročilo glede
sklepov in stališč k 2. in 3. točki dnevnega reda!
Jože Kert: Tovarišice in tovariši! Bom čisto kratek. Moram povedati,
da je bila naša komisija' postavljena pred težko nalogo. Predvsem k republiški
resoluciji smo imeli zelo veliko predlogov. Te predloge smo pogledali ni ugotovili, da se v glavnem nanašajo na osnutek resolucije, manj pa na stališča, ki
so vam bila posredovana danes zjutraj na mizo. Ko smo pregledali vso razpravo
in predloge, smo ugotovili, da se ti predlogi ne razhajajo z predlaganimi stališči.
Zato sta naša komisija in komisija Zbora občin mnenja, da naj dodamo v tretji
točki predloga sklepa naslednji odstavek:
»Predlog resolucije pripravi Izvršni svet v roku, ki bo omogočal njeno obravnavo in sprejem na seji zbora dne 29. 12. 1975. Pri pripravi predloga naj
upošteva stališča zbora ter pripombe, predloge in mnenja, vsebovana v poročilih skupščinskih teles, skupin delegatov in pripombe, predloge in mnenja iz
razprave na seji zbora ter pripombe drugih zainteresiranih družbenih dejavnikov.-«
Predsednik Štefan Nemec: Ali ima kdo kakšno pripombo k predlogu,
ki ga je dala komisija za usklajevanje? (Ni pripomb.) Ah lahko preidemo na
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glasovanje? Ce ni pripomb, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog sklepov. Prosim, da glasujemo! (88 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je z večino glasov sprejet sklep Odbora oziroma sedaj tudi
komisije.
Prehajam na obravnavo zvezne resolucije, torej k 4. točki dnevnega
reda.
Prosim, besedo ima poročevalec komisije!
Jože Kert : K resoluciji je bilo danih več vrst predlogov, ki so zajeti v
teh konkretnih pripombah. Komisija je bila mnenja, da ni sama tisti arbiter,
ki bi lahko na podlagi dokumentov, s katerimi razpolaga, na podlagi vseh poročil skupščinskih teles in družbenopolitičnih organizacij presodil, kateri od teh
predlogov je primeren, zato predlagamo:
1. Daje se načelno soglasje k osnutku resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976.
2. Predlagatelj naj pri izdelavi predloga resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1970 upošteva načelna stališča in pripombe ter konkretne predloge, ki so jih k osnutku resolucije dala
delovna telesa zborov Skupščine SR Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in delegati na sejah zborov Skupščine SR Slovenije, ki so v prilogi in so
sestavni del tega sklepa.
3. Skupščina SR Slovenije pooblašča delegacijo v Zboru republik in pokrajin, da v nadaljnjem postopku priprave resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976 upošteva navedena stališča,
pripombe in predloge in da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k
predlogom resolucije. Komisija hkrati predlaga zborom, da sprejmejo sklep
o imenovanju redakcijske komisije, ki naj prouči predloge delegatov, ki so bili
dani na današnji seji zbora, in upošteva tiste, ki dopolnjujejo načelna stališča
predloga sklepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Zeli kdo razpravljati? Če ne želi
nihče, potem zaključujem razpravo. Mislim, da bo komisija, ki je sedaj delala
pri teh sklepih, sodelovala toliko časa, da bo sklep dokončno formuliran.
Dajem ta sklep na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (88 delegatov
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je sklep sprejet z večino glasov.
Prehajamo na 26. točko dnevnega reda, na volitve in imenovanja.
Dajem v razpravo predlog odloka o ustanovitvi, nalogah, sestavi in izvolitvi Komisije Skupščine SR Slovenije za proučitev samoupravnih sporazumov in
statutov visokošolskih organizacij, ki ga je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Ali želi predstavnica Komisije za volitve,
imenovanja in administrativne zadeve tovarišica Šentjurčeva obrazložiti predlog
Komisije? (Ne želi.)
Izvršni svet se s predlogom strinja. Zeli kdo razpravljati? Če ne želi nihče
razpravljati, zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje.
Kdor je za predlagani odlok, naj prosim glasuje! (86 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (3 delegati.)
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Ugotavljam, da je predlog odloka z večino glasov sprejet. V Komisijo za proučitev samoupravnih sporazumov in statutov visokošolskih zavodov so izvoljeni
v Zboru združenega dela: za predsednika Vladimir Gošnik, za podpredsednika
Marjan Šiftar, za člane Elica Jelen, Vilma Manček, Miroslav Nakrst, Branimir
Popovič, Edo Roblek, Emil Roje in Oto Straser. Izmed znanstvenih, strokovnih
in javnih delavcev pa so v Komisijo imenovani: Tilka Blaha, Jože Deberšek,
Majda Poljanšek in Mitja Rotovnik.
Predlog odloka o izvolitvi sodnika za prekrške Republiškega senata za
prekrške je tudi predložila v obravnavo Komisija za volitve, imenovanja in
administrativne zadeve.
Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Za sodnika za prekrške Republiškega senata za prekrške se znova izvoli tovariš Marjan Golob, dosedanji sodnik
za prekrške Republiškega senata za prekrške. Ne želi nihče razpravljati? Lahko
zaključim razpravo? Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog
odloka o izvolitvi sodnika za prekrške Republiškega senata za prekrške.
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (89 delegatov glasuje za.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet.
Predlog odloka o imenovanju namestnika in pomočnika družbenega pravobranilca samoupravljanja Socialistične republike Slovenije je prav tako predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve naše skupščine. Prejeli smo tudi predlog družbenega pravobranilca za imenovanja namestnika in pomočnika družbenega pravobranilca samoupravljanja v SR Sloveniji. Izvršni svet je dal k odloku pozitivno mnenje. Pričenjam razpravo. Zeli
kdo razpravljati? Gre za odlok o imenovanju namestnika in pomočnika družbenega pravobranilca samoupravljanja, in sicer da se za namestnika družbenega
pravobranilca samoupravljanja v Sloveniji imenuje Milutin Mužič, diplomirani
pravnik, vršilec dolžnosti družbenega pravobranilca samoupravljanja, za pomočnika družbenega pravobranilca samoupravljanja pa Silva Bauman, diplomirana
ekonomistka. Dajem predlagani odlok na glasovanje.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (90 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(1 delegat.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet z večino glasov.
Četrta zadeva je predlog odloka o imenovanju republiškega javnega pravobranilca, ki ga je prav tako predložila Komisija za volitve, imenovanja in
administrativne zadeve.
Za republiškega javnega pravobranilca je v odloku predlagan dr. Anton
Skobir, dosedanji okrožni javni tožilec v Ljubljani. Zeli kdo razpravljati? Ce ne
želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem predlagani odlok na
glasovanje.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (88 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je odlok soglasno sprejet.
Imamo še predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki ga je predložila v obravnavo Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Zeli kdo razpravljati?
(Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje
predloženi odlok o izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani.
9
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Kdor je za predlagani odlok, naj prosim glasuje! (87 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 delegat.)
Odlok je z večino glasov sprejet.
Zaključujem 26. točko dnevnega reda in prehajam na 27. točko dnevnega r e d a, to je na delegatska vprašanja.
Na delegatsko vprašanje Skupščina občine Šentjur pri Celju bo odgovoril
tovariš Boris Mikoš, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za urbanizem!
Boris Mikoš: Tovarišice in tovariši! Skupščina občine Šentjur pri Celju je 18. novembra razpravljala o položaju na potresnem območju in ob tej priliki obravnavala tudi potek in možnosti za pomoč prizadetim po potresu na Kozjanskem in hkrati naročila svoji delegaciji, da postavi naslednje delegatsko
vprašanje: Kako se izvaja zbiranje sredstev solidarnosti, koliko je zbranih
sredstev, koliko sredstev je že nakazanih za odpravo posledic potresa na Kozjanskem in kako je z načinom in obsegom sredstev, ki bodo za odpravo posledic
potresa na razpolago v letu 1976?
Naš odgovor je naslednji: Skupščini občini Šentjur pri Celju je dobro znano-, da je že več mesecev v teku široka družbena akcija za sklenitev posebnega
družbenega dogovora, ki naj omogoči operativno izvajanje zakona o solidarnosti. Družbeni dogovor je doslej podpisalo 49 občin. Pričakujemo, da bodo v
prihodnjih dneh podpisale družbeni dogovor še nekatere občine. 49 občin je
hkrati sprejelo in podpisalo tudi sklep, da se lahko 3/4 sredstev, zbranih v
letošnjem letu za intervencije ob naravnih nesrečah, uporabi kot pomoč pri
odpravljanju posledic potresa na Kozjanskem. Vsi republiški podpisniki družbenega dogovora so svoje predstavnike v Odbor podpisnikov že imenovali. Sedaj
čakamo še na občinske skupščine, da imenujejo svoje predstavnike v ta odbor.
Nujno je, da z dogovarjanjem o imenovanju teh predstavnikov pohitimo, ker
celotna procedura sprejemanja tega družbenega dogovora traja že več kakor
šest mesecev.
Samo odbor podpisnikov družbenega dogovora pa lahko sprejme sklep o
odlivu 75 °/o sredstev, zbranih po zakonu o solidarnosti. Edino ta odbor lahko
podrobneje določi njihovo namensko rabo ter jih dodeli porabnikom za pomoč
pri odpravljanju posledic potresa, kakor to natančneje določa družbeni dogovor,
ki bo objavljen v prihodnji številki Uradnega lista.
Ker vse doslej Odbor podpisnikov še ni oblikovan, tudi ni mogoče sklepati
o uporabi sredstev, čeprav je družbeni dogovor podpisan in čeprav je podpisan
tudi sklep o 75% izločanju sredstev za Kozjansko. Glede sredstev za pomoč v
prihodnjem letu še ni nič natančneje določeno.. Poudariti pa je treba, da je bil
sprejet politični dogovor o tem, da bodo dana na voljo za pomoč prizadetim
po potresu tudi preostala letos zbrana sredstva, če jih ne bomo potrebovali za
realizacijo svojih obveznosti po medrepubliškem dogovoru o solidarni pomoči
v primeru elementarnih nesreč oziroma za izvajanje đoločil našega družbenega
dogovora. Pri tem moramo opozoriti, da že imamo nekaj zahtevkov za intervencije doma.
Politično je bilo ob isti priliki tudi dogovorjeno, da bomo tudi v prihodnjem
letu nadaljevali s pomočjo in da bo ta pomoč dana tudi iz sredstev, zbranih
po zakonu o solidarnosti. Sklep, kolikšen del tako zbranih sredstev bo na voljo
za pomoč prizadetim na Kozjanskem, pa še ni oblikovan niti ne sprejet. V prihodnjem letu pa bo realiziran še preostali del sporazuma stanovanjskih samo-
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upravnih skupnosti o izjemnem posojilu stanovanjskima skupnostima v Šentjurju in Šmarju.
Ob tem pa moramo podčrtati naslednje: Povsem nemogoče je, da se pri
odpravljanju posledic potresa, ki so velike, usmerjamo samo in izključno na
sredstva, zbrana na temelju zakona o solidarnosti. Vse samoupravne skupnosti
bi morale v okviru solidarnosti, ki jo izvajajo v republiki, in v okviru svojih
programov upoštevati stanje na Kozjanskem in nujne sanacijske ukrepe na prizadetem območju ter z delom sredstev sodelovati pri odpravljanju teh posledic.
Popolnoma nesprejemljivo je prevaliti reševanje vseh vprašanj, ki jih
je sprožil potres, samo in izključno na breme zakonsko zbranih sredstev. To
niti ni bil namen zakona, ker smo vedno računah tudi z vsemi drugimi nujnimi
in možnimi oblikami solidarnosti, in so bila sredstva zbrana po zakonu, vedno
mišljena le kot del intervencijskih sredstev.
Zaradi tega bi si samoupravne skupnosti in obe občinski skupščini na prizadetem območju morale zagotoviti v sedanjem dogovarjanju o skupni in splošni porabi prav tako nujno potrebno solidarnostno obravnavanje vsaj nekaterih
še odprtih vprašanj. To bi tudi olajšalo sedaj težko stanje v tem smislu, da bi
s sredstvi po zakonu o solidarnosti intervenirali tam, kjer ne morejo intervenirati samoupravne skupnosti. Dograditev šolskega prostora in doma za stare,
stroške zavarovanja nekaterih kulturnih objektov, nekatere povečane stroške
v poslovanju upravnih organov in tako dalje bi lahko realizirah mimo zakona o
solidarnosti iz drugih sredstev.
Za zaključek naj vas še obvestim, da imamo zagotovilo, da bodo do 15. decembra imenovani tudi predstavniki občinskih skupščin v Odbor podpisnikov
družbenega dogovora, da bi ta lahko takoj začel svoje delo. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Ali želi kdo postaviti novo delegatsko
vprašanje? Ah lahko dobimo odgovor na delegatsko vprašanje iz 8. okoliša? Na
delegatsko vprašanje, ki ga je postavil tovariš Ivan Uršič', bo odgovoril tovariš
Kert, pomočnik sekretarja za finance!
Jože Kert: Tovariš predsednik, tovarišice. in tovariši delegati! Tbvariš
Ivan Uršič, delegat Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije je postavi1
Izvršnemu svetu naslednje vprašanje:
1. Ali so krediti za gradnjo stanovanj za trg odbitna postavka pri izračunu trajnih obratnih sredstev in
2. ali temeljna organizacija združenega dela, ki to želi, lahko izračuna poprečno vrednost zalog kvartalno ah polletno?
Na te vprašanji daje Izvršni svet naslednji odgovor:
Ker je zakon o zagotovitvi trajnih obratnih sredstev organizacij združenega dela zvezni zakon, je Zvezni sekretariat za finance po poprejšnjem mnenju
guvernerja Narodne banke Jugoslavije izdal navodilo o načinu ugotavljanja poprečne letne vrednosti zalog in o načinu ugotavljanja lastnih sredstev in kreditov za trajna obratna sredstva.
Tolmačenja v zvezi z navodilom so v izključni pristojnosti zveznega sekretariata za finance, zato Repubhški sekretariat za finance ne more dajati nikakršnih mnenj glede zakonov in navodil, ki so v zvezni pristojnosti. Delegat skupine delegatov za gospodarsko področje 6. okoliša nas je obvestil o problematiki, ki nastaja v gradbenih podjetjih v zvezi s tolmačenjem navodila o načinu
9*

132

Zbor združenega dela

ugotavljanja poprečne letne vrednosti zalog in načinov ugotavljanja lastnih
sredstev in kreditov za trajna obratna sredstva, ki ga je izdal Zvezni sekretariat
za finance. Menimo, da je treba ta vprašanja strokovno temeljito proučiti,
da bi eventualno lahko predlagali Zveznemu sekretariatu za finance drugačna
tolmačenja. Zato bomo takoj v začetku decembra v sodelovanju z gradbenimi
podjetji in Službo družbenega knjigovodstva pripravili mnenje v zvezi s tolmačenjem Zveznega sekretariata za finance in o tem obvestili Skupščino SR
Slovenije.
Po izjavah Službe družbenega knjigovodstva, centrale za SR Slovenijo,
temeljne organizacije združenega dela lahko izračunavajo poprečno vrednost
zalog tudi kvartalno ali polletno. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Na delegatsko vprašanje, ki ga je postavila
skupina delegatov za področje državnih organov, družbenopolitičnih organizacij
in društev 1. okoliša Ljubljana-Center, bo tudi odgovoril Jože Kert!
Jože Kert: Skupina delegatov za področje državnih organov, družbenopolitičnih organizacij in društev 1. okoliša Ljubljana-Center je postavila Izvršnemu svetu naslednje delegatsko vprašanje: Kateri so vzroki in razlogi, da še
vedno ni sprejet celovit odlok zveznega izvršnega sveta o oprostitvi depozitov
in kakšno stališče je pri tem zastopal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ter
kdaj lahko pričakujemo, da bo odlok dokončno sprejet?
Odgovor: Zvezni izvršni svet je dne 17. novembra 1975 sprejel na podlagi
5. člena zakona o depozitih pri investicijskih vlaganjih v negospodarske in neproizvodne investicije odlok o merilih in postopku za oprostitev zveznega depozita ter investicijskih vlaganj v negospodarske in neproizvodne investicije,
ki je objavljen v Uradnem listu št. 55/75. V odloku je zajeta glede depozita
večina stališč, ki jih je o tem vprašanju v usklajevalnem postopku zastopal
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Skladno s stališčem predstavnikov SR Slovenije so merila in postopek oblikovani tako, kot jih je zagovarjal Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije, predvsem v najpomembnejših točkah. Po obvestilih,
s katerimi razpolagamo, bo za vse točke odloka, razen za točke 1.1, 1.6, 1.5 in
1.24, v naslednjem Uradnem listu objavljena s posebnim sklepom zveznega
izvršnega sveta oprostitev od depozita za tiste investitorje, ki v skladu z merili
izpolnjujejo že v samem odloku o merilih in postopku opredeljene pogoje.
V sodelovanju predvsem s tistimi zainteresiranimi, ki so navedeni v točki
1.1 odloka, se po hitrem postopku že pripravlja osnutek predloga Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije za izdajo posebne odločbe o oprostitvi obveznega
pologa, ki mu bo priloženo poročilo Službe družbenega knjigovodstva o izpolnjenih pogojih za oprostitev točke 3 odloka.
Enote Skupščine družbenega knjigovodstva bo Republiški sekretariat za
finance, kot tudi zainteresirane investitorje oziroma financerje, obvestil s kopijo odloka zveznega izvršnega sveta takoj. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Ali je delegat iz 1. okoliša zadovoljen
s tem odgovorom? (Da.) Hvala.
Sedaj se lahko vrnemo na 10. točko dnevnega reda.
Vidim, da se je komisija vrnila, zato prosim predstavnika komisije, da
poda poročilo!
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Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Skupna komisija Zbora združenega dela in Zbora občin za usklajevanje zakona
o obsegu proračunskih sredstev federacije v letu 1976 daje naslednje poročilo:
Skupna komisija Zbora združenega dela in Zbora občin za uskladitev
osnutka zakona o obsegu proračunskih sredstev federacije za leto 1976 soglasno predlaga, da Zbor združenega dela sprejme sklep o soglasju k osnutku
zakona o določitvi skupnega obsega sredstev federacije za leto 1976 in da pooblasti delegacijo Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da uskladi predlog tega akta.
Usklajevalna komisija se je za ta predlog odločila soglasno, ker se je zavedala naslednjega:
1. Da obstaja o tem enoten politični dogovor med republikami in pokrajinama v Socialističnih federativnih republiki Jugoslaviji.
2. Ker bi se z negativno odločitvijo zavrlo nadaljnje delo pri usklajevanju obsega proračunskih sredstev federacije za leto 1976.
3. Ker po poslovniku Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFRJ obstaja
možnost, da delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin
ob eventualnem neuspešnem usklajevanju vrne dano pooblastilo Skupščini
SR Sloveniji, pri čemer se v tej skupščini ponovno prične razprava in postopek
o odločanju obsega proračunskih sredstev federacije za leto 1976.
Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine
SFRJ na tej podlagi prevzema obveznost, da bo Skupščino SR Slovenije tekoče obveščala o postopku usklajevanja in končno dala o celotnem postopku
usklajevanja tega akta poročilo na sejah zborov Skupščine SR Slovenije dne
29. 12. 1975.
Predsednik Štefan Nemec: Zeli o tem kdo razpravljati? (Ne.) Če
nihče, dajem predlog usklajevalne komisije na glasovanje.
Kdor je za predlog, ki ga je dal tovariš1 Zelenšek, naj prosim glasuje! (77 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal glasovanja?
(4 delegati.) Predlog je sprejet.
S tem smo usklađeni z Zborom občin in zaključujem 10. točko dnevnega
reda ter prehajam nazaj na 27. točko dnevnega reda, na vprašanja
delegatov.
Ali še kdo želi postaviti delegatsko vprašanje? Prosim! Delegatsko vprašanje postavlja tovariš Aleksander Ilič, gospodarstvo, 23. okoliš!
Aleksander Ilič: Tovarišice in tovariši delegati! Ko smo danes obravnavali resoluciji, smo govorili o stabilizaciji in o podobnem. Menim, da
moramo pogledati, ali tudi mi delegati v Skupščini racionalno delamo. Ugotavljam, da dobivamo na naših mizah ogromno materiala, ki bistveno ne vpliva
na potek seje. Če gre res za bistveni material, naj ga dobivamo, če pa gre samo
za to, da Izvršni svet sporoči svoje soglasje, po mojem nima to nič bistveno
skupnega niti s potekom seje niti s kompetencami določenih organov. Menim,
da bi moral Izvršni svet k vsakemu aktu vsem delegatom povedati svoje stališče. S tem bi prihranili ogromno materiala, papirja, poleg tega pa bi celotni
Izvršni svet imel boljši vpogled v delo zborov in Skupščine. Obenem pa bi
olajšali ljudem v Skupščini delo.
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Zato predlagam, tovariš predsednik, da naš zbor sprejme sklep, da se med
sejo gradiv ne razmnožuje, edino če je kaj nujnega. To pa ugotovi predsednik
zbora. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Iniciativa, ki je bila sedaj
dana, bo proučena. Mislim, da ima delegat prav, ker je potrebno tudi v tej hiši
stvari čimbolj racionalizirati. Se strinjate s takim odgovorom in s to iniciativo,
ki bo posredovana dalje? Ima še kdo kakšno vprašanje? Prosim! Besedo ima
tovariš Boris Bergant, delegat 9. okoliša — Jesenice!
Boris Bergant: V zvezi z 20. točko dnevnega reda smo sprejeli sklep,
da potrjujemo ratifikacijo sporazuma s Sovjetsko zvezo. V zvezi s tem se pridružujem predlogu Odbora za družbenoekonomske odnose, da naj delegacija
Skupščine SFRJ ob obravnavi tega zakona v Zboru republik in pokrajin postavi
predlagatelju vprašanje, zakaj v tem sporazumu oziroma seznamu objektov
niso upoštevani projekti slovenskih železarn.
Predsednik Štefan Nemec: Bomo posredovali! Hvala. Zeli še kdo
postaviti delegatsko vprašanje? (Ne.) Potem lahko zaključim to točko dnevnega
reda. Zahvaljujem se tistim, ki so vztrajali do konca! Naslednja seja Zbora
združenega dela bo 29. decembra.
(Seja je bila končana ob 17.50.)

24. seja
(29. decembra 1975)
Predsedoval: Štefan Nemec,
predsednik Zbora združenega dela
Začetek seje 9.10.
Predsednik Štefan Nemec: Tovarišice in tovariši, delegati! Pričenjam
24. sejo Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi 365. člena ustave
SR Slovenije in prvega odstavka 97. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Dnevni red 24. seje zbora sem razširil z dopisom z dne 16. 12. 1975 in z
dopisom z dne 19. 12. 1975.
Zaradi boljšega pregleda ste prejeli prečiščen dnevni red.
Predlagam zboru, da sprejme naslednji dnevni red:
1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja
ter poročilo te komisije,
2. odobritev zapisnikov 22. in 23. seje Zbora združenega dela,
3. predlog resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije
ter neposrednih nalogah v letu 1976,
4. predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1976,
5. predlog zakona o podaljšanju financiranja občinskih proračunov za leto
1975 s sredstvi iz vzajemnega prelivanja med občinami,
6. predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1976,
7. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov,
8. predlog zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v
Socialistični republiki Sloveniji,
9. predlog zakona o dopolnitvah zakona o prenosu sredstev, pravic in
obveznosti SR Slovenije za investicije v gospodarstvu na določene temeljne
organizacije združenega dela,
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10. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih
organizacij združenega dela za leto 1975,
11. predlog zakona o posebni ureditvi revalorizacije določenih družbenih
sredstev,
12. predlog za izdajo zakona o prispevku določenih porabnikov električne
energije za pokritje primanjkljaja v prometu z električno energijo, z osnutkom
zakona,
13. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela,
14. predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v
letu 1976,
15. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovah ter
načinu obračunavanja in plačevanje prispevkov za financiranje samoupravnih
interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letu 1975,
16. predlog zakona o začasnem financiranju samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v prvem trimesečju 1976,
17. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov ter o načinu, po katerem občani in
zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov
in storitev,
18. predlog zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks,
19. predlog zakona o spremembah zakona o stalnih sredstvih SR Slovenije za financiranje dejavnosti Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije,
20. predlog za izdajo zakona, o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov, z osnutkom zakona,
21. predlog odloka o pristopu k dogovoru republik in avtonomnih pokrajin
o usklajevanju davčne politike na področju samostojnega opravljanja gospodarskih in negospodarskih dejavnosti z delovnimi sredstvi v lasti občanov,
22. predlog odloka o sofinanciranju programa graditve stanovanj za delavce organov za notranje zadeve v SR Sloveniji od leta 1976 do 1980,
23. predlog odloka o pristopu k dogovoru socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin o temeljih politike obdavčevanja meničnih kreditov ter o tiskanju, prodaji, zamenjavi in izločitvi iz uporabe meničnih golic
enotne izdaje,
24. predlog zakona o davčnih olajšavah in drugih ugodnostih za kupce obveznic federacije v letu 1975,
25. predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o sodiščih splošne pristojnosti, z osnutkom zakona,
26. predlog za izdajo zakona o ustanovitvi občinskega javnega tožilstva v
Velenju, z osnutkom zakona,
27. določitev periodičnega delovnega načrta Zbora združenega dela za obdobje januar—marec 1976,
28. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično
federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obdobje in razvoj
(YU 1143),
29. volitve in imenovanja,
30. vprašanja delegatov.
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Ima kdo kakšne pripombe k predloženemu dnevnemu redu? (Ni pripomb.)
Dajem predloženi dnevni red na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko!
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predloženi dnevni red. Ker imajo
delegati v smislu 212. člena ustave SR Slovenije in v smislu 12. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije pravico govoriti v jeziku svojega naroda, vprašujem
delegate ali želi kdo na današnji seji razpravljati v italijanskem ali madžarskem
jeziku! (Nihče.)
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev Komisije
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije.
Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja
za današnjo sejo zbora izvolimo naslednje delegate: za predsednika Pavla Trstenjaka, za člana Jožico Kodelič in Štefana Bukviča. Ali so predlagani delegati
navzoči? (Da.) Hvala! Zeli kdo o tem predlogu razpravljati? (Ne.) Lahko preidemo na glasovanje? Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna
vprašanja za 24. sejo Zbora združenega dela izvoljeni: Pavel Trstenjak za predsednika, Jožica Kodelič in Štefan Bukvič za člana.
Prosim predsednika in člane Komisije, da predlagajo pooblastila delegatov
oziroma poročilo, ki ga je pripravila strokovna služba ter o njem seznanijo zbor.
Med tem. časom bomo nadaljevali z delom.
K posameznim točkam dnevnega reda so bili za današnjo sejo zbora povabljeni predstavniki Zavoda SR Slovenije za planiranje, Republiške konference SZDL Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Službe družbenega knjigovodstva Slovenije —
centrala Ljubljana, Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja SR
Slovenije, Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov, Poslovnega združenja
energetike SR Slovenije in Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva SR Slovenije.
Na sejo zbora so bili povabljeni člani delegacije Skupščine SR Slovenije v
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ.
Prosim vse vabljene, da sodelujejo v razpravi.
Preden nadaljujemo z delom zbora, vas obveščam, da smo se predsedniki
zborov na predlog Izvršnega sveta dogovorili, da bomo poslušali ekspoze k
predlogu resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter
neposrednih nalogah v letu 1976 in k predlogu zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) v letu 1976 na skupnem
zasedanju vseh treh zborov, in sicer po končani 2. točki dnevnega reda.
Ekspoze bo dal tovariš Andrej Marine, predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnikov 22. in 23. seje Zbora združenega dela.
Zapisnika 22. in 23. seje ste prejeli. Vprašujem, če ima kdo kakšne pripombe ali predloge za dopolnitev zapisnikov! (Ne.) Ugotavljam, da nihče nima pripomb oziroma predlogov za dopolnitev.
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Dajem oba zapisnika na glasovanje. Kdor je za odobritev zapisnikov, naj
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da sta zapisnika 22. in 23. seje Zbora združenega dela odobrena.
Predlagam, da odločimo še o naslednji zadevi. Doslej še nismo izvolili podpredsednika zbora. Zato je potrebno, da v smislu 102. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije izvolimo delegata, ki mi bo pomagal pri vodenju seje. Predlagam, da to nalogo zaupamo tovarišu Milanu Starmanu, če se zbor s tem strinja.
Ima kdo kakšne pripombe? (Nihče.) Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Tovariša Starmana prosim, da po ekspozeju, ko bomo končali skupno sejo,
pride za mizo predsedstva zbora.
Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja še ni pripravila
poročila. Prekinjam sejo zbora. Prosim delegate, da počakajo v dvorani, da se
zberejo še delegati ostalih dveh zborov. Verifikacijo pooblastil bomo opravili
po končani skupni seji zborov.
(Seja je bila prekinjena ob 9.25 in se je nadaljevala ob 10.40.)
Predsednik Štefan Nemec: Nadaljujemo sejo Zbora združenega dela.
Prosim predsednika Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja,
da da poročilo!
Pavel Trstenjak: Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 24 sejo
dne 29. 12. 1975.
Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo
delegatska poblastila 144 delegatov, in sicer:
z gospodarskega področja 84 delegatov, s prosvetno-kulturnega področja
18 delegatov, s socialno-zdravstvenega področja 13 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 18 delegatov, iz obrtne in podobnih dejavnosti 5 delegatov, iz delovnih
skupnosti državnih organov, družbenopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih organizacij 5 delegatov, iz delegacije aktivnih vojaških in civilnih
oseb v službi v oboroženih silah SFRJ 1 delegat.
Na današnji seji niso prisotni delegati z naslednjih področij: za gospodarsko
področje iz 5. okoliša 1 delegat, 12. okoliša 1 delegat, 13. okoliša 1 delegat, 21.
okoliša 1 delegat, 29. okoliša 1 delegat in iz 31. okoliša 1 delegat.
Skupno je odsotnih 6 delegatov z gospodarskega področja.
Komisija je pregledala vsa predložena pooblastila in ugotovila, da so vsa
pooblastila v skladu z zakoni in ustavo SR Slovenije. Zato Komisija predlaga,
da Zbor združenega dela vsa predložena pooblastila verificira.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Ali želi kdo o poročilu razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, prehajamo na glasovanje.
Kdor je za poročilo, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
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Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov za
24. sejo Zbora združenega dela.
Ugotavljam, da zbor lahko veljavno odloča, ker je na seji navzoča večina
delegatov.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga
resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih
nalogah v letu 1976, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
Ekspoze smo že poslušali na skupnem zasedanju vseh treh zborov.
Za svoje predstavnike je Izvršni svet določil: dr. Antona Fazarinca, člana
Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo, Pavla Gantarja, člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja
za delo, Jerneja Jana, predsednika Republiškega komiteja za ekonomske odnose s tujino, Iva Klemenčiča, člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja
za industrijo, Štefana Korošca, člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za tršišče in cene, Mirana Mejaka, člana Izvršnega sveta in predsednika Odbora za gospodarstvo in finance, Milana Osredkarja, člana Izvršnega
sveta in predsednika Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost, in
Draga Petroviča, člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja
za energetiko.
Predlog resolucije je bil objavljen v Poročevalcu št. 27. poleg resolucije ste
prejeli 19. 12. 1975 tudi predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za
dopolnitev predloga resolucije, ki je bil objavljen v Poročevalcu št. 28. Danes
ste prejeli tudi dodatne dopolnitve Izvršnega sveta. Predlagam, da vse dopolnitve, ki jih je dal Izvršni svet, obravnavamo kot sestavni del predloga resolucije.
Kdor je za to, da obravnavamo kot sestavni del predloga resolucije tudi
vse dopolnitve Izvršnega sveta, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da se zbor strinja, da obravnavamo vse predloge Izvršnega
sveta kot sestavni del predloga resolucije.
Predlog resolucije so obravnavali: Odbor za družbenoekonomski razvoj,
Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora, Komisija za vprašanja
borcev NOV in Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali pismena poročila. Vsa
ta poročila ste prejeli.
Danes ste prejeli na klop skupno poročilo Odbora za družbenopolitični sistem in Odbora za družbenoekonomske odnose Družbenopolitičnega zbora, ki
vsebuje predlog stališč Družbenopolitičnega zbora. Na seji so navzoči člani
Odbora za družbenoekonomski razvoj našega zbora. Ta odbor je danes pred
sejo zbora še enkrat zasedal in obravnaval vse dopolnitve, ki so predložene
k predlogu resolucije. Prosim, da Odbor spremlja razpravo in da se po končani
razpravi opredeli do eventualnih dodatnih predlogov za spremembe in dopolnitve predloga resolucije.
Pričenjam razpravo. Zeli poročevalec Odbora še kaj ustno dodati k poročilu? Besedo ima Jože Kert, predsednik Odbora- za družbenoekonomski razvoj
našega zbora!
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Jože Kert: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! K predlogu resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976 je Odbor pripravil za zbor naslednje dodatno
poročilo:
Odbor za družbenoekonomski razvoj Zbora združenega dela in Odbor za
družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin sta na današnji skupni seji
obravnavala amandmaje, ki jih je k predlogu resolucije o družbenoekonomski
politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976 predložil
Izvršni svet.
Po uvodni obrazložitvi predstavnika predlagatelja in krajši razpravi, v
kateri je bilo podčrtano, da predloženi amandmaji v celoti upoštevajo pripombe
in predloge, ki sta jih dala Odbor za družbenoekonomske odnose in Odbor za
družbenoekonomske odnose in razvoj ob obravnavi predloga resolucije na seji
dne 22. decembra 1975, odbora umikata svoje amandmaje in soglašata z vsemi
amandmaji, ki jih je predložil Izvršni svet dne 26. decembra 1975 in ki jih je
šteti za sestavni del besedila predloga resolucije.
Odbora sta hkrati obravnavala tudi amandma Kulturne skupnosti Slovenije in ugotovila, da je ta smiselno že zajet v amandmajih Izvršnega sveta, glede
amandmaja skupine delegatov 10. okoliša (Radovljica) pa sta zavzela odklonilno stališče. Enako stališče glede neopredeljenosti čistega deviznega učinka je
namreč zavzela tudi Skupščina SR Slovenije ob obravnavi zvezne resolucije za
leto 1976.
Odbora sta hkrati obravnavala tudi stališče obeh odborov Družbenopolitičnega zbora. S temi stališči sta se odbora v celoti strinjala. V zvezi z uresničevanjem nalog, ki izhajajo iz resolucije, pa sta predvsem opozorila na ugotovitve,
da vse dosedanje izkušnje kažejo, da je za uresničevanje zastavljenih ciljev in
nalog nujna stalna navzočnost zavestne in odločilne družbenopolitične dejavnosti,
ki pomeni uveljavljanje zavestnega zavzemanja delovnih ljudi za uresničevanje
postavljenih razvojnih ciljev in nalog in s tem v zvezi nujno podporo vsem
neposrednim izvajalcem konkretno opredeljenih nalog.
Pri tem sta odbora poudarila, da je predlagatelj pri pripravi predloga resolucije upošteval pripombe in predloge, ki sta jih odbora izrazila ob obravnavi
osnutka republiške oziroma zvezne resolucije, kakor tudi razpravo in predloge,
ki so jih v zvezi z resolucijo sprejeli skupščinski zbori. Odbora sta ponovno
izrazila svoje mnenje, da je predlog resolucije primerna osnova za razreševanje
tekočih vprašanj pri uresničevanju politike družbenoekonomskega razvoja v
prihodnjem letu.
V zvezi s takšno ugotovitvijo odbora opozarjata, da je sedaj glavna naloga,
da vsi nosilci družbenega razvoja že v začetku leta pripravijo konkretne programe za svoje delovanje in ukrepanje, ki pomenijo kar najuspešnejše vključevanje v napore za uresničevanje nalog in družbenoekonomskih razmerij, kakršne
predvideva resolucija.
To pomeni, da so za uspešno izvajanje dogovorjene razvojne politike v letu
1976 odgovorni vsi dejavniki družbenega razvoja, od temeljnih organizacij združenega dela, njihovih asociacij, samoupravnih interesnih skupnosti, družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij, do Izvršnega sveta in
Skupščine SR Slovenije.
Pri tem odbora še posebej poudarjata, da morajo vsi ukrepi, predpisi, proizvodni in akcijski programi, družbeni dogovori in samoupravni sporazumi za
uresničevanje sprejete politike biti selektivni ter da morajo biti družbeni do-
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govori in samoupravni sporazumi, ki urejajo skupno razvojno politiko, sprejeti v predvidenih rokih, da bodo pripomogli k razvoju samoupravnih odnosov in
k uresničevanju vodilne vloge združenega dela.
Odbor za družbenoekonomski razvoj predlaga Zboru združenega dela, da
sprejme predlog resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976 skupaj z dodatno predloženimi
amandmaji Izvršnega sveta z dne 29. decembra 1975. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo želi še razpravljati?
Prosim!
Besedo ima tovariš Marko Bule, vodja delegacije Skupščine SR Slovenije
v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ!
Marko Bule: Tovarišice in tovariši! Pred dnevi je delegacija Skupščine
SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ dala soglasje k
resoluciji o ekonomski politiki Jugoslavije za leto 1976.
Danes razpravljamo o predlogu slovenske resolucije. Glede na to, da obe
resoluciji predstavljata celoto za naše obnašanje v prihodnjem letu, dovolite,
da spregovorim nekaj besed.
Vaš zbor je na zadnjem zasedanju ob razpravi o osnutku zvezne resolucije
med drugim naložil naši delegaciji, da poroča, kako je izvršila pooblastilo o
usklajevanju stališč v Zboru republik in pokrajin. Pripravljamo pismeno poročilo, ki ga bodo dobili vsi delegati. Za današnje zasedanje ga še nismo predložili, ker smo imeli na razpolago le dva dni. Povedati moram, da so vse
delegacije v Zboru republik in pokrajin pokazale veliko pripravljenost in prizadevnost, da se zvezna resolucija o ekonomski politiki za leto 1976 uskladi tako,
da bo kar najboljša osnova za razreševanje tekočih vprašanj našega razvoja
v prihodnjem letu.
10-dnevno usklajevanje v Zboru republik in pokrajin je težko izraziti v
10 minutah, zaradi tega oprostite, če bom nekaj daljši.
Sprejeta končna ocena gospodarskih gibanj za leto 1975 in tendenc, ki se
prenašajo v leto 1976, je v končni obliki stvarnejša od prvotno predložene. Ugotavljamo namreč, da se uresničujeta dva pomembna cilja: zmanjševanje rasti
cen in zmanjševanje deficita v plačilni bilanci. Obenem pa ugotavljamo, da so tu
uspehi doseženi predvsem z zmanjševanjem stopenj prometnega davka z raznimi predpisi in restriktivnimi ukrepi in da niso zasnovani na vsebinskih spremembah, zlasti v struktri proizvodnje, da ne temeljijo na povečanju produktivnosti in na učinkovitejšem gospodarjenju, kar lahko vedno predstavlja trajne
temelje gospodarske stabilnosti.
Zato moramo tudi v prihodnjem letu posvetiti vso skrb gibanju cen in plačilni bilanci. Ugotovljeno je, da ukrepi, sprejeti za pospeševanje izvoza konec
leta 1974 in spomladi leta 1975, niso prispevali k spremembi neustreznih izvoznih gibanj. Tako je dobil trgovski deficit zaskrbljujoč obseg. Spremenila so
se razmerja v plačilni bilanci, poslabšali so se pogoji za povečan porast proizvodnje. Velik del blaga, zaradi visokih cen, ni našel kupcev ne doma in ne
v svetu, tako da je blago delano za zaloge. Vse to je vplivalo na upadanje rasti
proizvodnje. Sprejeta je bila ocena, da je vzrok za nižjo raven kmetijske proizvodnje predvsem v neugodnih klimatskih razmerah, v nerešenih razmerah
živinoreje in da je posledica neustreznega organiziranja ter slabe samoupravne
povezanosti.
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Investicije so bile bilancirane predvsem na nezagotovljenih sredstvih in
premalo usmerjene v prioritetne dejavnosti.
Tako kot gospodarstvo vse Jugoslavije so tudi manj razvita področja v
Jugoslaviji dosegla nižjo rast družbenega proizvoda, čeprav je pri njih porast
za 24% večji od poprečja Jugoslavije.
Sprejeta je tudi skupna ocena, da je organiziranje gospodarstva in usklajevanje gospodarskega sistema z ustavo težaven in dolgoročen proces. Ugotovljeno je, da vendar vse prepočasi prehajamo na samoupravno urejanje odnosov
v družbeni reprodukciji.
Glede osnovnih ciljev za leto 1976 je večina delegacij republik in pokrajin
menila, da je ustrezno zapisati cilje iz skupne politike dolgoročnega razvoja
Jugoslavije in ne samo tiste, ki so pomembni predvsem za 1976. leto, kar je
predlagala naša delegacija. Pri tem so izpostavljene naslednje prioritetne naloge:
—• politika stabilizacije, ki naj omogoči skladnejši razvoj proizvajalnih sil
in krepi konkurenčno sposobnost našega gospodarstva v mednarodni menjavi;
— takšna stopnja in struktura gospodarske rasti, ki bo zagotovila materialne pogoje za razvoj in temeljila predvsem na kvalitetnih faktorjih gospodarjenja;
— zadržati dosedanjo stopnjo zunanje likvidnosti, tako da bo deficit plačilne bilance nekaj manjši kot leta 1975;
— zagotoviti hitrejši razvoj manj razvitih republik in pokrajin od poprečja države;
— in ne nazadnje, pospešiti ustavne preobrazbe in na tej osnovi zgraditi
gospodarski sistem.
Vse te naloge so usklađene tudi z nalogami, ki jih vsebuje tudi slovenska
resolucija.
Kot osnova ekonomske politike je sprejeta rešitev, da bo družbeni proizvod
Jugoslavije v letu 1976 rastel po stopnji 5,5 ®/o, industrijska proizvodnja po
stopnji 6%, kmetijska proizvodnja po stopnji 4'°/», zaposlenost pa po stopnji
3®/». Skupna finalna potrošnja naj bo nižja od rasti družbenega proizvoda. V
to je vgrajen limit deficita plačilne bilance na ravni 1 milijarde dolarjev. Zato
je rast izvoza planirana po stopnji 6,5 'Jk, rast uvoza za 3 %>, pri čemer uvoz
repromaterialov za 3,5 Vol Ni bila samo naša delegacija mnenja, da v ekonomsko politiko ni mogoče vgraditi variant trimesečnega bilanciranja in ukrepanja.
Postavili smo se na stališče, da samoupravno odločanje zahteva, da so vnaprej
kar najbolj definirani pogoji gospodarjenja. Metoda trimesečnega bilanciranja
je zato iz resolucije črtana. Sprejet je tudi naš predlog, da se v ekonomsko politiko vgradi tako imenovana rezervna varianta ekonomske politike, ki računa
s povečanjem družbenega proizvoda za okoli 4,510/<». Kolikor bo prišlo do nepredvidenih okolnosti, posebno v svetu, ki bodo zahtevale prehod (na tako ekonomsko politiko, ki naj zagotovi vsaj osnovne pogoje za nemoteno družbeno
reprodukcijo-, bo spremenjen tudi limit deficita plačilne bliance. V tem primeru
bo zvezni izvršni svet predložil zvezni skupščini nujno potrebne ukrepe. V resoluciji je zapisano, da je nujno, da tudi organizacije združenega dela v svojih
planih predvidijo eventualno take možnosti.
Temeljna zahteva Slovenije, da proizvodnja za izvoz in uvoz dobi ustrezno
mesto v vzdrževanju stopnje rasti proizvodnje in v stopnji rasti družbenega proizvoda, je v resoluciji večkrat izražena. Sprejeto je stališče, da naj ekonomska politika zagotovi tak obseg menjave blaga in storitev z inozemstvom in
take odnose v njej, da plačilna bilanca in zunanja likvidnost ne postaneta
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činitelj omejevanja politike razvoja. Poleg maksimalnih naporov organizacij
združenega dela, ki naj izdelajo posebne programe povečanja izvoza in substitucije uvoza, najpozneje v prvem trimesečju, predvideva zvezna resolucija, da se
zahtevajo ukrepi ekonomske politike na vseh področjih delovanja za krepitev
izvozne aktivnosti in usklajevanje uvoza z možnostmi deviznega plačevanja. Za
krepitev konkurenčne sposobnosti je poudarek predvsem na večji produktivnosti
in kvaliteti, inovacijah in boljši organiziranosti pri izvozu. Izvozu je dana največja prednost. Federaciji in republikam je dana naloga, da razvijejo sedanje
ukrepe in sprejmejo nove oblike in metode za pospešitev izvoza. Ponovljena je
posebna podpora dolgoročni kooperaciji, proizvodno-finančnemu sodelovanju,
skupnemu vlaganju in prenašanju tehnologije ter znanja.
V tem delu dokumenta naša delegacija ni dobila podpore, da bi v resolucijo
zapisali konkretne ukrepe za stimulacijo izvoza, substitucijo uvoza in definiranje
politike tečaja dinarja. Bila pa je sprejeta obveznost, da se bo najpozneje do
konca prvega trimesečja 1976 sprejel dogovor republik in pokrajin o uresničevanju plačilne bilance za 1976. leto, ki bo vseboval tudi te konkretne kriterije.
Tu naj še povem, da je večina delegacij zavrnila naš predlog, da ni sprejemljiv sistem zadolževanja v inozemstvu predvsem s finančnimi krediti in s sistemom dinarske protivrednosti, celo za blagovne rezerve, še posebno ne, da to
dela NBJ v imenu OZD. Moram tudi reči, da nismo uspeli uveljaviti zahtev, da
bi zvezni izvršni svet ukrepe za uresničevanje plačilne bilance za spodbudo izvoza in omejevanje uvoza sprejel v soglasju z ustreznimi organi republik in pokrajin. Sklicevali smo se na 355. člen ustave SFRJ, vendar je večina drugih delegacij menila, predvsem pa predlagatelj, da je bolj ustrezno, če ostane to ukrepanje le v pristojnosti zveznega izvršnega sveta.
V poglavju resolucije, ki govori o pospeševanju gospodarske rasti za spodbujanje notranje porabe, so naše pripombe v glavnem sprejete. Sprejeto je
stališče, da imajo pri izvozu najpomembnejšo vlogo proizvodi visoke stopnje
predelave in finalni izdelki. Prav tako je bilo sprejeto stališče o podpori tiste
proizvodnje v agroindustriji, ki dolgoročno prispeva k zagotavljanju domače
potrošnje in izvoza.
Pri uvoznem jeklu kot najpomembnejšem faktorju potrebne substitucije
uvoza je bila sprejeta naša zahteva, da naj gre tudi za polproizvode. Sprejeta je
bila tudi podpora razvoja živinoreje s tem, da se vpliva na ustreznejšo pasemsko
sestavo in na tako strukturo prehrane, ki naj spodbuja cenejšo živinsko krmo.
Sprejeta je bila tudi bolj selektivna podpora proizvodnji s potrošniškimi krediti. Glede politike cen je bila sprejeta naša pripomba, naj resolucija vsebuje
bistvena določila, konkretizacijo politike pa naj bi ob pomanjkanju elementov
v tem trenutku vseboval dogovor republik in pokrajin, ki mora biti tudi sprejet
do konca januarja 1976.
Stališče, naj se v resoluciji opredeli rast cen, ni bilo sprejeto-. Vse delegacije
so se strinjale, da naj do sprejema srednjeročnega plana razvoja SFRJ veljajo
merila in mehanizmi sedanjega sistema cen. Prav tako naj se s politiko cen
onemogoči sleherno neopravičeno povečanje cen, pri čemer naj se v tistih segmentih, kjer so problemi najbolj izraženi (elektrika, železnica), izboljšuje pariteta cen. V tem smislu je črtana kot nerealna iz resolucije ocena, da ne prenašamo občutnejših disparitet cen v leto 1976. Doseženo je bilo soglasje tudi o tem,
da ostane do sprejetja srednjeročnega plana oziroma za leto 1976 v veljavi sistem
zagotovljenih minimalnih odkupnin cen kmetijskih proizvodov ter da ostanejo
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tudi dogovorjeni regresi in premije. Sprejeta je bila tudi naša pripomba, da se
na tistih področjih, kjer so že oblikovane samoupravne interesne skupnosti,
prepusti njim, da oblikujejo cene, ob sodelovanju uporabnikov. Tu naj še omenim, da je po dolgih razpravah o položaju železnice spet sprejeto stališče, da je
potrebno do konca prvega trimesečja 1976 sprejeti poseben dogovor republik,
pokrajin in federacije o ekonomskih in drugih ukrepih, da bi železnici zagotovili
normalne pogoje gospodarjenja. Z istim dogovorom naj se sprejmejo tudi ukrepi
za izboljšanje letalskega prometa.
Za kreditno-monetarno politiko je v resoluciji uveljavljeno naše stališče,
da je treba v 1976. letu povečati predvsem udeležbo organizacij združenega
dela v denarni masi in da naj bo dinamika priliva denarja enakomernejša. Delež gospodarstva v denarni masi naj bi se predvsem povečal z zmanjšanjem
dajatev, davkov in tako, da bi organizacije združenega dela same bolj ustrezno skrbele za racionalen obseg zalog in za likvidnost. Našega stališča, da naj se
med letom zmanjša obvezna rezerva poslovnih bank, nismo uspeli popolnoma
uveljaviti, zaradi povečanih potreb emisije. Uspeli pa smo s predlogom, da naj
stopnje obvezne rezerve poslovnih bank v letu 1976 ne bodo višje od stopenj,
doseženih konec leta 1975. To pomeni vendarle večji manevrski prostor v
kreditni politiki gospodarstva. Z našim predlogom, da naj bi v resoluciji konkretno določili uporabo emisije za leto 1976, nismo uspeli kljub podpori nekaterih delegacij. Predlagatelj resolucije je namreč menil, da ob večji potrebi emisije za zvezni proračun sedaj ni mogoče točno predvideti razporeda vse emisije.
Zato pa smo vztrajali pri stališču, ki je bilo tudi sprejeto, da se bo emisija zagotavljala v duhu novih sistemskih rešitev, da brez soglasja republik in pokrajin
ne bo uporabljena za investicije in da bodo globalni kvantitativni okvir in
konkretni nameni uporabe primarne emisije določeni oziroma sprejeti v zveznem izvršnem svetu ob soglasju republik in pokrajin najpozneje v januarju
1976. Sprejeto je bilo tudi stališče, da bo osnova selektivne kreditne politike
določena v samoupravnem sporazumu poslovnih bank. Naj omenim, da so v
resoluciji poudarjene prioritete kreditiranja, ki so dejavnosti, ki zmanjšujejo
strukturne disproporce in izboljšujejo plačilno bilanco, torej ves izvoz, proizvodnja in zaloga osnovnih kmetijskih proizvodov, in končno delna podpora prodaji
domače opreme na jugoslovanskem trgu, kar je novost.
K poglavju Krepitev reproduktivne sposobnosti gospodarstva je bilo v razpravi predvsem dvoje vprašanj:
1. gibanje osebnih dohodkov v odvisnosti od družbenega proizvoda in
2. gibanje skupne in splošne porabe.
Glede osebnih dohodkov je bilo mnenje večine delegacij, da naj zaradi
dosedanje uravnilovke nominalni osebni dohodki rastejo približno z rastjo
produktivnosti dela in znatno nižje, kot je bil naš predlog.
Glede splošne in skupne porabe smo zopet ponovili naše znano stališče iz
preteklega leta, da je dovolj, če je v resoluciji kvalitativna opredelitev, da bosta splošna in skupna poraba naraščali počasneje od rasti družbenega proizvoda in da za to porabo ni potrebno določiti limita v zvezni resoluciji. Ta poraba
je po ustavi v pristojnosti republik in pokrajin oziroma stopnja rasti splošne
in skupne porabe se določa z dogovorom delavcev v združenem delu. Večina
delegacij, razen naše in še ene delegacije, se je strinjala s predlagateljem, da je
limit vendarle potreben, zaradi krepitve akumulativne sposobnosti gospodarstva.
Da bi različna stališča uskladili in s tem omogočili uresničitev programov samoupravnih interesnih skupnosti v Sloveniji, ob uveljavitvi načela bruto dohodka,
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ki ga delavci sami samoupravno razporejajo, smo predlagali, da se za tiste republike in pokrajine, ki to želijo, vnese v resolucijo izjema, ki je bila uveljavljena že v lanski resoluciji. Ta naš predlog je bil sprejet. Tako je v dogovorjeni
politiki za to področje predviden limit, da skupna in splošna poraba lahko
rasteta skladno z rastjo družbenega proizvoda, ob upoštevanju povečanja prenesenih cen iz leta 1975. Pri tem se lahko upošteva tudi 60°/o povečanje cen
iz leta 1976. Nadalje je navedeno, kaj ni vključeno v limit (samoprispevki občanov, stanovanjski prispevki itd.). To je bilo že objavljeno v časopisu. Končno je
bilo sprejeto tudi določilo, da se lahko bilancira v tej porabi tudi bruto osebni
dohodek. Pri tem se morajo dosegati enaki učinki v stopnji rasti akumulativnosti gospodarstva. Lahko ugotovimo, da se na tak način lahko uresniči politika
skupne in splošne porabe, kot je predvidena v danes predloženem besedilu slovenske resolucije.
Svojo razpravo bom končal z vprašanjem, ob katerem smo se najdalj zadržali pri usklajevanju. Gre za prioritetne razvojne investicije v letu 1976. V
prvem predlogu je bil predložen seznam prioritet. S tem seznamom se dobršen
del delegacij ni strinjal. Menili smo, da bi z njimi napravih precedens pred dogovorom in usklajevanjem dolgoročnega plana razvoja Jugoslavije. Sprejeto je
bilo naše stališče, da naj bo težišče politike vlaganj v letu 1976 usmerjeno na
hitrejše spreminjanje strukture investicij za razvoj energije, surovin in hrane.
Poleg tega smo predlagali težišče vlaganj v substitucijo uvoza in v pretežno izvozno orientirano proizvodnjo, kar je oboje novost. Poleg tega pa tudi v promet
in turizem. Sprejeto je bilo stališče, da bodo vlaganja, ki so bila navedena v
resoluciji za leto 1975 kot prioritetna, tudi ostala do sprejetja srednjeročnega
plana in uživala beneficije, kot so na primer oprostitev plačil za depozite, nižje
carinske stopnje oziroma carinski kontingenti in tako dalje. Sprejeto je bilo
tudi stališče, da je mogoče za nekatera na novo sprejeta težišča politike vlaganj
sprejeti nove ukrepe, seveda do sprejetja srednjeročnega plana in v soglasju
med zveznim izvršnim svetom in republikami ter pokrajinama.
Glede zveznega proračuna moram povedati, da delegacija ni povsem uspela
uveljaviti naročil zbora. Realno ni bilo mogoče zmanjšati posameznih postavk.
Obseg proračuna je namreč v veliki večini že določen ali z veljavnimi dogovori,
ki se nanašajo na zagotavljanje obrambne sposobnosti Jugoslavije in dopolnilna proračunska sredstva za manj razvite republike in pokrajine, ali z zakoni
o pravicah borcev in invalidov in s programi gospodarskih rezerv ter z drugimi akti. Skratka, gre bolj za izvrševanje starih obveznosti kot pa za nove namene. Zagotovili pa smo, da se obveznost republik in pokrajin za kotizacijo ne
bo ponovno povečala. Tako prispevek republike k zveznemu proračunu ne bo
predstavljal dodatnih obveznosti gospodarstva in bo mogoče zagotoviti kolikor
toliko normalno financiranje skupne in splošne porabe v republiki.
Ob koncu usklajevanja je delegacija SAP Kosovo predlagala dodatno povečanje obsega zveznega proračuna, česar nobena od delegacij ni sprejela. Končno
je bilo po izjavi zveznega izvršnega sveta, da bo med letom skušal zagotoviti
SAP Kosovo dodatna sredstva, dano soglasje vseh delegacij k obsegu proračuna
federacije.
Po naši oceni bo glavna razprava o funkciji in obsegu zveznega proračuna
v razpravi ob srednjeročnem planu. Takrat bo treba uveljaviti naša sedanja
stališča.
Lahko ugotovimo, da je ekonomska politika v obeh resolucijah usklađena.
Opravili smo lažji del naloge, začrtali smo ekonomsko politiko vsaj v federaciji.
10
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Pred nami je težji del uresničevanje te politike. Ce bo vsakdo opravil svojo nalogo, smo v delegaciji prepričani, da ne bo razlogov, da začrtanega tudi ne bi
mogli uresničiti. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Zahvaljujem se tovarišu Marku Bulcu za
izčrpno poročilo o sprejemanju zvezne resolucije.
Kdo še želi razpravljati? Besedo ima Ivica Kavčič, delegatka 7. okoliša, gospodarsko področje.
Ivica Kavčič: Tovarišice in tovariši delegati! Predlog resolucije o
družbenoekonomski politiki in razvoju Slovenije za leto 1976 smo delegati Zbora
združenega dela in Zbora občin v občini Idrija obravnavali na razširjeni seji
občinske konference Socialistične zveze. Sprejeli smo nekatera stališča in jih
posredovali v pismeni obliki tako Republiški konferenci Socialistične zveze
kot tudi predlagatelju resolucije.
Ko smo nato na sestanku skupine delegatov za Zbor združenega dela in
za Zbor občin ponovno proučili dokončni predlog resolucije, smo ugotovili, da se
s predlogom lahko strinjamo. V njem izoblikovane usmeritve podpiramo, ker
so v zadovoljivi meri upoštevane tudi naše pripombe glede dohodkovnih odnosov in razvoja kmetijstva.
Menili smo, da je potrebno, da zavzamemo tudi stališče do problema, ki je
sicer lokalnega pomena, se pa nanaša na surovinsko osnovo. Zato smo menili,
da je to vprašanje tudi republiškega oziroma nacionalnega pomena in da bi bilo
potrebno, da to naše stališče obrazložimo delegatom Zbora združenega dela
na današnji seji.
Gre za surovinsko osnovo, kot je bilo rečeno. Znano je dejstvo, da se
cene kovin na svetovnem trgu ciklično spreminjajo, odvisno od intenzivnosti ponudbe in povpraševanja ter raznih trgovinskih in drugih špekulacij. Organizacija združenega dela Rudnik živega srebra, katerega proizvodnja gre pretežno
v izvoz, računa z normalnimi nihanji svetovnih cen pri opredeljevanju svoje
poslovne politike in je doslej sicer dokaj pogosta krizna obdobja bolj ali manj
uspešno prebrodila. Stanje pa se je močno zaostrilo pri sedanji nenormalno
hudi in dolgi surovinski krizi. Kljub intenzivnim naporom za modernizacijo
in povečanje produktivnosti dela nasploh in pri iskanju vseh mogočih notranjih rezerv in dodatnih oblik gospodarske aktivnosti je ta kriza to organizacijo združenega dela tako prizadela, da je sama ne more prebroditi.
Najbolj jasno nam vso resnost sedanje krize predstavijo številke o povprečnih svetovnih cenah živega srebra. Cena jeklenk živega srebra je bila v letu
1969 504 dolarje in je padla leta 1972 na 292 dolarjev. Leti 1973 in 1974, ko je
cena še dalje padala, je kolektiv rudnika uspel zaključiti s pozitivnim rezultatom, kljub stalnemu naraščanju cen domačega reprodukcijskega materiala.
Uspel je to seveda le z velikimi napori in razumevanjem vseh članov kolektiva,
računajoč seveda s tem, da bi se leta 1975 obrnila krivulja cen navzgor, kakor
je bilo doslej vedno v normalnih obdobjih.
Zgodilo se je obratno. Cena živega srebra na newyorški borzi je padla v
letošnjem letu na 117 dolarjev za jeklenko in na londonski borzi celo na 80
dolarjev. Menimo, da so številke dovolj zgovorne in ni potrebno še posebej
dokazovati kritičnega položaja te gospodarske veje. Morda je potrebno zaradi
boljše predstave povedati le še to, da bi ta organizacija združenega dela s
prodajo svoje celoletne proizvodnje v letošnjem letu komaj krila materialne

24. seja

147

stroške in amortizacijo. Ničesar ne bi ostalo za osebne dohodke, da o skupni
porabi sploh ne govorimo. Jasno je, da se to krepko odraža tudi na osebnih
dohodkih rudarjev. Kolektiv sicer skuša voditi svojo poslovno politiko tako,
da bi to stanje premagal. Deloma mu to tudi uspeva, med drugim tudi s tem, da
živega srebra v tej krizi ne prodaja, temveč ga zadržuje v zalogah. Vendar je
kriza resnično pregloboka, da bi ji bil sam kos. Zato je potrebno, takega mnenja smo bili delegati na omenjenem sestanku, da se na podlagi perspektivne
ekonomske ocene odločimo za skupno politiko tega surovinskega področja.
Če hočemo to naše nacionalno rudno bogastvo ohraniti v takem stanju,
da ga bomo v konjunkturnih obdobjih lahko izkoriščali, potem je nujno potrebno
da ob sprejemanju skupnih družbenih planov to politiko tudi opredelimo. Dogovoriti se moramo, kako bomo ta krizna obdobja prebrodili in s tem zagotovili
socialno varnost rudnikov tudi za taka obdobja. Ce tega ne naredimo, ostane
samo še popolna preusmeritev v drugo proizvodnjo, pri čemer se je treba jasno
zavedati, da bi se na ta način za vselej odpovedali izkoriščanju te mineralne
surovine kljub sorazmerno dobro ocenjenim in raziskanim zalogam. Znano je
dejstvo, da rudnik lahko sicer zapreš, ne moreš pa ga kmalu ponovno odpreti.
Da do tega ne bi prišlo^, je potrebno, da se tudi pri opredeljevanju letošnje
politike družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije da podpora reševanju te
akutne gospodarske problematike. Poleg tega je potrebno pripraviti dolgoročnejšo politiko do te surovinske osnove. Delegati menimo, da je potrebno, da se
nkša skupna politika do tega področja v primerni obliki opredeli predvsem v
srednjeročnih in dolgoročnih planih, ki jih bomo sprejeli v naslednjem letu.
Ta opredelitev naj se ustrezno odraža tudi v naših tekočih letnih gospodarskih
usmeritvah. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima dr. Srečko Herman, delegat
1. okoliša, socialno^zdravstveno področje!
Dr. Srečko Herman: Tovarišice in tovariši delegati!
Delegacija 1. okoliša s so-cialno-zdravstvenega področja je 25. 12. 1975 razpravljala o predlogu resolucije in je prišla do enakih zaključkov, kot sta jih
predložila oba odbora Družbenopolitičnega zbora, to je Odbor za družbenopolitični sistem in Odbor za družbenoekonomske odnose. Delegacija meni, da se
je ob razpravi o resoluciji lahko dobil vtis, da se bolj kot prej družbene dejavnosti obravnavajo predvsem kot potrošniki družbenih sredstev in manj kot
pomemben dejavnik družbenega razvoja in produktivnosti. Tudi za limitiranje
sredstev, ki naj ga izvajajo družbenopolitične skupnosti za potrebe družbenih
dejavnosti, lahko trdimo, da ni usklađeno z ustavnim določilom o svobodni
menjavi dela.
Spomnimo se, da je Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji v letošnjem letu zamrznila sredstva družbenih dejavnosti, ki so se natekla prek
dogovorjenih sredstev. Pri tem je znano, da se za družbene dejavnosti zbira le 20
procentov celotnega bruto dohodka. Iz besedila predloga resolucije je razvidno,
da se za skupno porabo predvideva le 11,1 °/o povečanje sredstev v letu 1976.
Regionalne zdravstvene skupnosti Slovenije so pri obravnavanju finančnega načrta za leto 1976 ugotovile, da je sicer finančni načrt za leto 1976 skladno
z resolucijo mogoče povečati v primerjavi s preteklim letom le za 11,1 %. Pri
tem moramo obravnavati nadomestila za čas bolezni in porodniškega dopusta
kot zakonske obveznosti. Indeks rasti za letošnje leto je pri teh dveh izdatkih
10»
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130,9. Zaradi tega bo v okviru limitiranega finančnega plana preostalo za neposredno zdravstveno varstvo v letošnjem letu samo 4% več sredstev kot v
preteklem letu. To je celo manj, kot so iz leta 1975 v leto 1976 prenesene cene,
ki znašajo 6,5 ®/o.
Tovariše delegate bi opozoril, da smo v letošnjem letu dokončali Klinični
center, da je bila odprta novogoriška bolnica in da je tik pred dokončanjem
mariborska bolnišnica. To so nove bolnišnične kapacitete. Zaradi tega bi bilo
nujno potrebno kategorijo izdelkov, ki so z zakonom določeni in vezani na porast
osebnih dohodkov v preteklem obdobju, izvzeti iz dopustnega povečanja 11,1 !%,
enako kakor se to predvideva za invalidsko in pokojninsko zavarovanje in za
otroške dodatke.
Za redno zdravstveno varstvo je treba brezpogojno omogočiti porast sredstev vsaj za 11,1®/», kakor to predvideva resolucija.
Prav tako bi morali zvezni zakon o revalorizaciji osnovnih sredstev izvajati
sukcesivno, ker bi se sicer v nasprotnem primeru naenkrat povečala amortizacija kot strošek v tolikšni meri, da bi bih bistveno prizadeti stroški za redno
poslovanje in osebni dohodki v zdravstvu, pa tudi v drugih negospodarskih dejavnostih. Hvala.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? Kolikor ne želi nihče več, ali lahko zaključim razpravo? Besedo ima tovariš Miran
Mejak, član Izvršnega sveta!
Miran Mejak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Razumel sem, da zaključujemo razpravo. Menim, da bom moral odgovoriti na nekaj vprašanj, da ne bi ostala nejasna.
1. Glede problema Rudnika živega srebra Idrija se s tovarišico Kovačičevo
v imenu Izvršnega sveta strinjam z vsem, kar je navedla, zlasti glede opisa
težav in problemov, ki tarejo ta rudnik. Organi Izvršnega sveta so to zadevo
obravnavali. Pred kratkim je bila tudi razprava na seji odbora za gospodarstvo IS.
Moramo najti ustrezno rešitev, da se prebrodi kriza, vendar ne tako, da bi
rudnik zaprli. V tej situaciji bi bila najbolj nerazsodna odločitev, če bi zaprli
rudnik. Kolektiv Rudnika Idrija je ves čas do sedaj vlagal izredno velike napore. Pred leti je celo plačeval izvozno premijo, skratka bil je med tistimi kolektivi, ki pri izvozu niso dobili niti nominalne vrednosti dolarja, ampak manj.
To je bilo tedaj, ko je bila izvozna cena živega srebra visoka.
V situaciji, v kateri se sedaj nahaja rudnik, je treba najti ustrezne rešitve,
da bo rudnik lahko prebrodil te težave. Le tako bo kasneje, kar utemeljeno pričakujemo, ob ustreznejši ceni lahko saniral svoje materialno poslovanje.
Skratka menim, da je treba problem rudnika razrešiti skupno. Pri tem
bo izredno pomembna vloga združenega dela, poslovnih skupnosti, Gospodarske
zbornice in vseh ostalih virov, ki so združenemu delu na razpolago, da se ta
problem razreši. Da je problem rudnika treba razrešiti, se strinjajo tudi vsi
predstavniki gospodarstva, s katerimi smo se pogovarjali o teh problemih.
Menil sem, da je potrebno, da vas na to posebej opozorim, da ne bi razprave tovarišice Kovačičeve razumeli kot dialog z Izvršnim svetom. Mislim, da obveznosti glede reševanja problema rudnika sprejemamo tudi v Izvršnem svetu,
kakor ga sprejemajo tudi združeno delo, banke idr.
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2. Odgovoril bom še na vprašanje, ki se nanaša na financiranje skupne
porabe, zlasti zdravstva v letu 1976. Ne strinjam se s tovarišem Hermanom, da so
se družbene dejavnosti v letu 1975 obravnavale predvsem kot potrošniki. Mislim,
da ta ugotovitev ni točna.
Iz predloga resolucije se lahko vidi, da je predlagatelj poskušal vse naloge
resolucije logično povezati med seboj, to je vse tisto, kar imenujemo skupno
porabo, in vse, kar imenujemo gospodarstvo.
Na mnogih mestih je v resoluciji tesno povezana raziskovalna dejavnost z
gospodarstvom, večkrat pa je ta zveza med izobraževanjem, zdravstvom in
gospodarstvom. V celem besedilu resolucije se vidi ta logična zveza. Trditev,
da se družbene dejavnosti obravnavajo bolj kot potrošniki, ni sprejemljiva in
mislim, da tudi ni točna. Iz tega, kar je Izvršni svet predlagal in iz tega, kar
je Izvršni svet povedal v času priprave resolucije in tudi iz današnjega ekspozeja tovariša predsednika, mislim, da se lahko ugotovi ravno nasprotno. So seveda težave v tem, da bomo morali v vsakem primeru usklajevati naše možnosti in sposobnosti z ambicijami. Pri tem usklajevanju naših možnosti in ambicij
ima vsaka dejavnost svoj delež.
Izvršni svet se strinja s tem, da so v gospodarstvu, zlasti v materialnih
stroških izredno velike rezerve. To smo večkrat poudarili tudi v resoluciji in
tudi v današnjem ekspozeju.
Menimo, da je v skupni porabi prav gotovo marsikatera rezerva. Naloga
vseh je, da v okviru programov varčevanja in vseh drugih programov poskušamo te rezerve odkriti. Tudi tovariš dr. Herman ne bo zanikal, da so na področju skupne porabe takšne rezerve. Pri tem ne gre za to, da se skupna poraba
obravnava kot potrošniška, ampak predvsem za to, da poskušamo maksimalno
odkriti rezerve, ki jih imamo na vseh področjih združenega dela, in da jih
izkoristimo. V gospodarstvu so rezerve velike, ker je udeležba materialnih stroškov izredno velika.
V programih varčevanja je delež notranjih rezerv po obsegu gotovo največji v gospodarstvu. To v resoluciji ponovno poudarjamo. Soglašam s tistimi,
ki so o tem razpravljali, saj smo enakega mnenja. So določene težave v skupni
porabi na področju zdravstva, vendar pa imamo na tem področju organizirane
samoupravne interesne skupnosti z zbori uporabnikov in zbori izvajalcev in
določila družbenega dogovora, ki veljajo za to področje. Mislim, da moramo v
okviru družbenega dogovora o skupni porabi najti tiste optimalne rešitve, ki
bodo razrešile večino problemov pri financiranju zdravstva in bodo obenem tudi
v skladu z nujno potrebnimi ukrepi za varčevanje in racionalizacijo, da bi se
tudi na ta način našla sredstva, kjer so se mogoče neracionalno trosila. To
seveda velja za vsa področja.
V tej razpravi glede limitov bi povedal še nekaj več. Tovariš Bule je govoril
o stališču naše republike v Zboru republik in pokrajin, ki so ga sprejeli vsi zbori
na predlog Izvršnega sveta. Ta stališča je delegacija naše Skupščine zastopala
do zadnjega trenutka. Naša stališča so bila idejno zelo jasna. Ugotavljamo, da
so na področju skupne porabe v vsaki republiki drugi, to je specifični problemi,
ki jih imamo tudi v okviru družbenega plana. Verjetno bo težko delati izjeme
na tem področju, ker jih bo na tak način preveč.
O družbenem dogovoru bo v okviru Odbora podpisnikov zelo obširna razprava, ker bo treba vse izračune revalorizirati. Revalorizacija dogovora je
poseben problem, tako da bodo zelo težke priprave za sprejem, saj bo treba za
dogovor najti ustrezno rešitev. V to razpravo sem posegel predvsem zato ker se
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mi zdi, da je netočno trditi, da je Izvršni svet ali pa mogoče ta zbor, ki danes
ta dokument sprejema, družbene dejavnosti obravnava kot potrošnike. Menim,
da ta trditev ni bila točna. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Tovariš Mejak je odgovoril na
vprašanja, ki so jih postavili delegati v razpravi. Ali želi še kdo razpravljati o
predlogu resolucije? (Ne.) Potem lahko zaključim razpravo in preidem na glasovanje.
Najprej bomo glasovali o amandmajih, ki so bili predloženi.
Najprej bomo ugotovili, kako je z amandmaji Odbora za družbenoekonomski razvoj in Odbora za družbenoekonomske odnose. Poročevalec Odbora je v
poročilu navedel, da je Odbor ugotovil, da so vsi njihovi amandmaji zajeti v
amandmajih predlagatelja. Odbor odstopa od svojih amandmajev, ker so vključeni v dodatni predlog Izvršnega sveta. Ugotavljam, da amandmajev Odbora
ni več.
Imamo tudi amandma Komisije za vprašanja borcev NOV. Vprašujem predstavnika Komisije, ali še vztraja pri tem amandmaju! Ali meni, da je v celoti
vključen v predlog Izvršnega sveta? (Je vključen.) Š tem Komisija umika svoj
amandma. Hvala lepa.
Potem je predložen še amandma skupine delegatov 10. okoliša — Radovljica. Odbor za družbenoekonomski razvoj je v svojem poročilu povedal, da
Odbor ne sprejema tega amandmaja oziroma da meni, da amandma ni potreben.
Ta amandma tudi še nima devet podpisnikov. Vprašujem predlagatelja, ali
vztraja pri amandmaju? Ali je zadovoljen z odgovorom Odbora? (Da.) Ugotavljam, da delegat iz Radovljice umika svoj amandma.
Poleg tega obveščam delegate, da me je predsednik Samoupravne interesne
skupnosti za kulturo tovariš Miloš Poljanšek obvestil, da tudi Kulturna skupnost Slovenije umika amandma, ki ste ga prav tako prejeli danes na klop, ker
je zajet v predlogu Izvršnega sveta oziroma v dopolnitvah, ki smo jih prevzeli
kot sestavni del predloga.
S tem smo izčrpali vse amandmaje.
Zato lahko dam predlog resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju
SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976, vključno s predlogi Izvršnega sveta, ki smo jih dobili danes na klop, in dopolnitvami v 28. številki Poročevalca, v celoti na glasovanje.
Kdor je za predlog resolucije z vsemi dopolnitvami, naj prosim glasuje! (117
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1
delegat.)
Ugotavljam, da je predlog resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976 sprejet z večino glasov.
Prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1976,
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovarišico Evo Naglic, članico
Izvršnega sveta in republiško sekretarko za pravosodje, organizacijo uprave in
proračun.
Predlog zakona so obravnavah: Odbor za finance našega zbora in Odbor
za finance zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, Komisija za vprašanja bor-
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cev NOV, ki je dala poročilo, in Zakonodajno-pravna komisije, ki je prav tako
dala poročilo. Vsa ta poročila ste prejeli. Danes ste prejeli tudi amandmaje
Izvršnega sveta. Ali želita predstavnika Odbora in predlagatelja še kaj ustno
dodati k pismenim poročilom? (Ne želita.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovarišica Marija Aljančič,
predstavnica Komisije za vprašanja borcev NOV!
Marija Aljančič: Tovar išice in tovariši delegati! Ko smo na seji
Komisije za vprašanje borcev NOV Skupščine SR Slovenije dne 19. 12. 1975
obravnavali predlog zakona o republiškem proračunu za leto 1976, smo ugoto« vili, da v proračunu niso predvidena posebna sredstva za pokrivanje stroškov
podaljšanega in nadomestnega bolnišničnega zdravljenja v naravnih zdraviliščih
za borce NOV.
O problematiki nadomestnega oziroma podaljšanega bolnišničnega zdravljenja v naravnih zdraviliščih za borce NOV smo govorili na tem zboru že 11.
novembra 1974, ko smo sprejeli predlog zakona o zdravstvenem varstvu. Tako
kot takrat, moramo tudi sedaj ugotoviti, da zdravstveno zavarovanje oziroma
sedaj interesne skupnosti za zdravstveno varstvo ne zagotavljajo v zadostni
meri borcem NOV zdravljenja v naravnih zdraviliščih. Mislim, da ni treba posebej poudarjati, da je zdravje borcev mnogo bolj prizadeto kot zdravje ostalih
občanov.
Ob tem naj vas spomnim, da je ob popisu borcev, ki je bil opravljen v letu
1973, torej pred nekaj več kot dvema letoma, več kot Vs popisanih borcev izjavilo, da niso zdravi ali da so slabega zdravstvenega stanja.
Na seji komisije za vprašnja borcev NOV smo zato z zadovoljstvom podprli sklep Republiškega komiteja za vprašanja borcev NOV in vojaških vojnih
invalidov, da ponovno predlaga Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da
se v predlogu proračuna za leto 1976 predvidijo v ta namen sredstva v višini
okrog 6 milijonov dinarjev za stroške nadomestnega oziroma podaljšanega bolnišničnega zdravljenja borcev NOV v naravnih zdraviliščih.
Ugotavljam, da končni predlog republiškega proračuna za leto 1976 ne
vsebuje omenjene postavke. Nikjer tudi ni obrazloženo, zakaj Izvršni svet ni
sprejel predloga Republiškega komiteja. V imenu Komisije za vprašanja borcev NOV Skupščine SR Slovenije prosim predstavnika Izvršnega sveta, da
obrazloži stališče Izvršnega sveta do tega vprašanja.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati?
Besedo ima tovariš Janez Bizilj, pomočnik predsednika Republiškega komiteja za vprašanja borcev NOV in vojaških vojnih invalidov.
Janez Bizilj: Zelo na kratko bom odgovoril na to vprašanje. Po navodilih Republiškega sekretariata za pravosodje, organizacijo uprave in proračun smo v komiteju izdelali predlog predračuna za leto 1976. Ta predlog smo
pripravili na temelju določil veljavnih zakonov, tako da smo planirali le tiste
izdatke, ki se morajo zagotoviti v republiškem proračunu po zakonitih predpisih.
Koristno zdravljenje borcev NOV ni zajeto v novem zakonu o zdravstvenem
varstvu, ki je bil sprejet v decembru 1974. Zato teh sredstev nismo planirali.
Kljub temu smo dah Izvršnemu svetu dne 9. dec. 1975 po želji Zveze združenja
borcev NOV Slovenije pripombe k predlogu proračuna za leto 1976. Pripombe
se nanašajo na financiranje podaljšanega oziroma nadomestnega bolnišničnega
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zdravljenja borcev NOV. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je te pripombe na
svoji 44. seji dne 10. decembra 1975 zavrnil, ker niso temeljile na zakonitih
predpisih.
O tem izredno občutljivem vprašanju je razpravljal Republiški komite za
vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov na svoji 5. seji, dne 18. decembra
1975 in sklenil, da bo ponovno predlagal Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da prouči možnost vsaj delnega sofinanciranja koristnega zdravljenja
borcev NOV v naravnih zdraviliščih. Naslednji dan, dne 19. decembra 1975 je o
istem vprašanju razpravljala tudi Komisija za vprašanja borcev NOV Skupščine
SR Slovenije, ki je prav tako priporočila Republiškemu komiteju, da se ponovno
obrne na Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in mu predlaga, da v proračunu
za leto 1976 zagotovi vsaj del sredstev za podaljšano ali nadomestno bolnišnično
zdravljenje borcev NOV v naravnih zdraviliščih izven obsega obveznega zdravstvenega varstva, ki ga določa zakon o zdravstvenem varstvu.
Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov je na seji
dne 18. decembra 1975 podprl stališče skupščinske komisije z dne 11. novembra
1974. V tem letu je bilo namreč 618 borcev NOV na tako imenovanem koristnem
zdravljenju B, ker so v vsakoletnem republiškem proračunu bila za to sredstva.
Za leto 1975 v ta namen niso bila odobrena sredstva in v letošnjem letu borci
NOV niso koristili koristnega zdravljenja. Predlagali smo, da naj se v bodoče postopno večajo sredstva, ki bi bila namenjena izrecno za pokrivanje stroškov podaljšanega ah nadomestnega bolnišničnega zdravljenja v naravnih zdraviliščih
za borce NOV. To stališče utemeljujemo s stališčem, ki so ga sprejeli vsi trije
zbori Skupščine SR Slovenije na svojih sejah dne 11. decembra 1974. Pripominjam, da smo v letošnjem letu med pripombami k financiranju koristnega zdravljenja borcev NOV predvideli, naj bi bilo v letu 1976 okoli 1000 borcev NOV
poslanih na koristno zdravljenje, za kar bi potrebovali v republiškem proračunu okoli 6 milijonov 500 000 dinarjev.
Po sklepu Komiteja in na podlagi sklepa Komisije za vprašanja borcev
NOV Skupščine SR Slovenije je bilo postavljeno vprašanje, ali ne bi mogoče
v letošnjem letu našli kakšna dodatna proračunska sredstva za sofinanciranje
koristnega zdravljenja borcev NOV. Hkrati je Republiški komite za vprašanja
borcev NOV predložil Zdravstveni skupnosti SR Slovenije, občinskim upravnim
organom za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov in občinskim združenjem borcev NOV Slovenije, da naj bi se sredstva za ta namen zbirala z medsebojnim dogovarjanjem, da bi le omogočili določenemu številu borcev NOV
koristno zdravljenje izven obsega obveznega zdravstvenega varstva tudi v letu
1976. Hvala.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Zeli še kdo razpravljati? Lahko
zaključim razpravo? Ali želi predstavnik predlagatelja še kaj dodati k temu poročilu? Besedo ima tovarišica Eva Naglič, republiška sekretarka za pravosodje,
organizacijo uprave in proračun!
Eva Naglič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Odgovor na vprašanje predstavnice Komisije za vprašanja borcev NOV tovarišice
Aljančičeve bi dopolnila in dodala nekaj pojasnil temu, kar je povedal predstavnik Republiškega komiteja za vprašanja borcev NOV.
Pri obravnavi predloga proračuna smo temu vprašanju v Izvršnem svetu
posvetili posebno pozornost. Zavedali smo se, da bi morali toliko let po
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osvoboditvi že zdavnaj rešiti vsa ta vprašanja. Ob tem smo se na žalost znašli
v situaciji, da nismo mogli razrešiti tega vprašanja, ki sta ga sprožila Komite
vprašanja borcev NOV in skupščinska komisija, ker nismo imeli konkretnih
predlogov. Poleg tega pa še ni izdelana analiza, da bi lahko na podlagi njenih zaključkov v celoti dokončno uredili nerešena vprašanja borcev NOV. Ta analiza
ne bo obravnavala le vprašanj, ki sta jih sprožila skupščinska komisija in
Republiški komite, ampak tudi ostala vprašanja borcev NOV, ki jih bo nujno
potrebno razrešiti v prihodnjem letu. V ekspozeju je tudi predsednik Izvršnega
sveta posebej načel to vprašanje, in utemeljil zahtevo, da bo v prvih mesecih
leta 1976 morala biti izdelana analiza. Pri tem bodo proučene vse možnosti in
eventualno tudi republiški skupščini predlagani ukrepi za dokončno ureditev
vseh osnovnih nerešenih vprašanj borcev NOV.
Pri konkretnem vprašanju gre za to, koliko naj to zdravljenje sofinancirajo
regionalne zdravstvene skupnosti.
Dokler so predlogi in pripombe načelni, jih ne moremo številčno opredeliti
v proračunu. Zaradi tega danes ne moremo predlagati, katera postavka v proračunu naj se zniža in na koliko, kolikor bi se to vprašanje že danes uredilo.
Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Lahko zaključim razpravo
in preidem na glasovanje.
Najprej bomo glasovali o amandmajih, ki jih je dal Izvršni svet. Te amandmaje imamo pred seboj. Predlagam, da obravnavamo vse tri amandmaje skupaj.
Vprašujem predstavnika Odbora za finance, ali se s predlaganimi amandmaji
strinj a!
Vida Kirn (iz klopi): Odbor za finance se strinja s predlaganimi
amandmaji.
Predsednik Štefan Nemec: Ali se Zakonodajno-pravna komisija strinja z amandmaji? (Nima pripomb.)
Prvi amandma je dan k 1. členu, drugi in tretji pa k bilanci republiškega
proračuna, ki je skladno z določilom 21. člena sestavni del predloga zakona.
Dajem vse tri amandmaje Izvršnega sveta na glasovanje. Kdor je za amandmaje, naj prosim glasuje! (123 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se
je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta soglasno sprejeti.
Dajem predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1976 v celoti na glasovanje. Kdor je za, naj prosim
glasuje! (119 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(2 delegata.)
Ugotavljam, da je zbor predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto
1976 z večino glasov sprejel.
Zaključujem 4. točko dnevnega reda in prehajam na 5. točko dnevnega r e d a, to je na obravnavo predloga zakona o podaljšanem financiranju
občinskih proračunov za leto 1975 s sredstvi iz vzajemnega prelivanja med
občinami, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije.
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Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovarišico Milico Ozbič,
članico Izvršnega sveta in republiško sekretarko za finance.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR Slovenije, da
obravnava predlog zakona v smislu drugega odstavka 295. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije po hitrem postopku. Takšen postopek Izvršni svet predlaga zato, da se preprečijo motnje pri financiranju občin in zagotovi vzajemno
prelivanje sredstev iz občinskih proračunov za leto 1975.
Ali želi predstavnik Izvršnega sveta še ustno obrazložiti predlog za obravnavo po hitrem postopku? (Ne želi.)
Zeli kdo razpravljati o predlogu za hitri postopek? (Nihče.) Potem dajem na
glasovanje predlog glede postopka. Kdor je za to, da predlog zakona obravnavamo po hitrem postopku, naj prosim glasuje! {113 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (1 delegat je proti.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog Izvršnega sveta. Zato bomo obravnavali zakon po hitrem postopku.
Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor za
finance Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je tudi dala poročilo. Poročila se prejeli. Ali želita predstavnika Odbora in Zakonodajno-pravne komisije še kaj ustno dodati k poročilom? (Ne
želita.) Ne želi nihče razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo in predlagam,
da preidemo na glasovanje.
Dajem na glasovanje predlog zakona o podaljšanem financiranju občinskih
proračunov za leto 1975 s sredstvi iz vzajemnega prelivanja med občinami. Kdor
je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (124 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga zakona o podaljšanem roku za določitev stopenj in osnov davkov za leto
1976, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovarišico Milico Ozbič, republiško sekretarko za finance.
Izvršni svet predlaga, da predlog zakona v smislu 295. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije obravnavamo po hitrem postopku. Takšen postopek
predlaga zato, ker še ni dokončno opredeljen obseg financiranja splošne porabe
in bo glede na medobčinski družbeni dogovor o splošni porabi v letu 1976 potrebno sprejeti določene rešitve s področja davčne politike.
Zeli predstavnik Izvršnega sveta še kaj dodati k predlogu za hitri postopek?
(Ne želi.)
Pričenjam razpravo glede postopka. Ne želi nihče razpravljati glede postopka? (Ne.) Zaključujem razpravo in dajem predlog na glasovanje. (124 delegatov
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta, da se
obravnava zakon po hitrem postopku.
Predlog zakona so obravnavah: odbora za finance našega zbora in Zbora
občin ter Zakonodajno-pravna komisija. Ali želi predstavnik našega odbora kaj
dodati k poročilu? Ne želi? Hvala. Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Ne
želi nihče razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje.
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Glasujmo o amandmaju Izvršnega sveta. K 2. členu Izvršni svet predlaga,
da se črta besedilo »razen davka od osebnega dohodka«.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (126 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma Izvršnega sveta soglasno sprejet. Drugih
amandmajev ni.
Dajem predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov
davkov za leto 1976 v celoti na glasovanje.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (126 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog zakona o podaljšanju rokoy za določitev stopenj
in osnov davkov za leto 1976 soglasno sprejet.
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov, ki ga je
Skupščini Socialistične republike Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovarišico Anko Tominšek,
republiško podsekretarko v Republiškem sekretariatu za delo.
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora, ki je dal poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako
dala poročilo. Poročili smo prejeli. Prejeli smo tudi amandma Jožeta Dejaka,
delegata skupine delegatov za kmetijsko področje, 1. okoliš. Danes smo na
klop dobili tudi amandmaje Izvršnega sveta.
Predlog zakona enakopravno sprejema tudi republiška samoupravna interesna skupnost za socialno varstvo. Interesna skupnost je sporočila, da je
njena skupščina predloženi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o starostnem zavarovanju kmetov sprejela soglasno z amandmaji, ki jih je
predložila Zakonodajno-pravna komisija Skupščine Socialistične republike Slovenije, in z amandmajem, ki ga je predložil Izvršni svet Skupščine Socialistične
republike Slovenije.
Zeli besedo predstavnik predlagatelja? Prosim! Besedo ima tovarišica Anka
Tominšek, republiška podsekretarka v Republiškem sekretariatu za delo!
Anka Tominšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Predlog zakona temelji na izhodiščih, ki jih je Skupščina sprejela oktobra letos
ob obravnavi osnutka zakona. Pri pripravi predloga zakona je predlagatelj
upošteval večino pripomb, izraženih v javni razpravi o osnutku zakona. Predlagane spremembe in dopolnitve obravnavajo predvsem solidarnost delovnih
ljudi pri pokrivanju dela izdatkov starostnega zavarovanja kmetov, sistem oblikovanja pokojnine ter predpisovanje obveznosti kmetov zavarovancev in odpisovanje prispevkov. Solidarnostna udeležba delavcev in drugih delovnih ljudi
je bila v dosedanjih razpravah deležna največje pozornosti in podpore. V prihodnje se torej solidarnost ne bo več zagotavljala prek proračunov družbenopolitičnih skupnosti, temveč bo o njej odločalo združeno delo v okviru zagotavljanja sredstev za skupno porabo. Obseg solidarnostne udeležbe ni več določen z zakonom kot doslej, temveč bo vsako leto določen v mejah splošne bilance sredstev v SR Sloveniji, v Skladu z družbenim planom in resolucijo o
družbenoekonomski politiki. Po predlogu, ki je sedaj v javni razpravi, naj bi
solidarnostna udeležba delavcev in drugih delovnih ljudi v prihodnem letu
znašala okoli 60 °/o sredstev, potrebnih za kritje izdatkov starostnega zavarova-
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nja, oziroma okoli 123 milijonov dinarjev, kmetje sami pa naj bi zbrali okoli
81 milijonov din. V teh prispevkih pa niso upoštevani izdatki za pokojnine in
varstveni dodatek kmetov borcev. Predlog zakona določa, da Skupnost starostnega zavarovanja kmetov sodeluje s skupnostjo pokojninskega zavarovanja delavcev pri pripravi predloga programa dejavnosti in pri pripravi predloga solidarnostne udeležbe delavcev in drugih delovnih ljudi.
Glede sistema oblikovanja pokojnine vsebuje predlog zakona enako rešitev,
kot jo je vseboval osnutek zakona, ne glede na pripombe, izražene ob obravnavi osnutka zakona, češ naj se pokojnina ravna po gibanju osebnih dohodkov
aktivnih delavcev. Pokojnina naj bi torej po predlogu zakona znašala 30®/»
mejnega zneska najnižjih pokojninskih prejemkov iz minulega leta v delavskem
zavarovanju, kar predstavlja za prihodnje leto konkretno 410 dinarjev. Nov
sistem oblikovanja pokojnine zagotavlja kmetom upokojencem večjo socialno
varnost, ker se bodo njihove pokojnine usklajevale tako, kot se bodo z gibanjem
življenjskih stroškov usklajevale tako imenovane najnižje pokojnine delavcev.
Naj posebej opozorim, da bo lahko Skupščina Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov v skladu z družbenim planom in pa resolucijo o ekonomski politiki
ter v mejah splošne bilance sredstev v SR Sloveniji vsako leto določila višji odstotek ah višji znesek pokojnine. Konkretno za prihodnje leto takega predloga
ni in to pomeni, da bi znašala pokojnina 410 dinarjev.
Pomembna novost, ki jo uveljavlja predlog zakona, je večja samostojnost
Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov pri opravljanju nekaterih nalog, kar
seveda hkrati pomeni tudi njeno večjo odgovornost. Tako naj bi v bodoče
Skupnost določila osnove in merila za odmero prispevka, način odmerjanja in
plačevanja prispevka zavarovancev kmetov kot tudi organe, razloge, merila in
postopek za zmanjševanje oprostitev in odpisovanje prispevka kmetov zavarovancev.
Glede na pripombe, izražene v razpravi o osnutku zakona, predlog zakona
določa, naj bi začasno še naprej odmerjale, pobirale in izterjevale prispevke
od kmetov zavarovancev pristojne občinske davčne službe, dokler med samoupravnimi interesnimi skupnostmi in organi sporazumno to vprašanje ne bo
drugače urejeno.
Ker predlog zakona temelji na predpostavki, naj bi sistem starostnega zavarovanja kmetov oblikovali v dveh etapah, predlog zakona pa predstavlja
prvo etapo, predlagatelj razumljivo ni mogel upoštevati pripomb oziroma
ne more sprejeti amandmaja, ki pomeni spremembo dosedanjega kroga zavarovancev. Vprašanje kroga zavarovancev se bo obravnavalo in reševalo v drugi
etapi.
Tovarišice in tovariši delegati! V imenu predlagatelja zakona predlagam,
da sprejmete predlog zakona skupaj z amandmaji Zakonodajno-pravne komisije
in predlagatelja, se pravi Izvršnega sveta.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli kdo razpravljati? Prosim! Besedo ima tovariš Jože Dejak, 1. okoliš1, kmetijsko področje!
Jože Dejak: Tovariši in tovarišice delegati! Amandma je bil predlagan, da bi se tudi tistim kmetom, ki so bili določen čas v delovnem razmerju,
pa niso dočakali polne pokojninske dobe, priznala leta zaposlitve. Gre za tiste
kmete, ki so bih zavarovani po delavskem zavarovanju 5, 6, 7, 8 ali pa več let
pa jim manjka še nekaj mesecev, da bi pridobili družbeno pokojnino. Kmet, ki je

24. seja

157

ocenil, da si s svojo kmetijo ne bo mogel zagotoviti socialne varnosti, se je
zaposlil in se zavaroval kot delavec že prej, kot je bil sprejet zakon o starostnem
zavarovanju kmetov. Mislim, da takega kmeta ne bi smeli izločiti iz zakona kot
garjavo ovco, saj je mnogo prispeval k razvoju vse družbe. Delal je kot delavec
in kot kmet.
Želim povedati, da mnogi predvidenega petletnega roka ne bodo preživeli,
čeprav so prispevali sredstva v Skupnost pokojninskega zavarovanja delavcev;
sedaj jih bodo pa še za kmete. Če se postavimo na stališče kmetov, denimo roko
na srce, da bi se vsakdo počutil nekako prevaranega.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? Ne
želi nihče več? Lahko zaključim razpravo? Zaključujem razpravo in prehajam
na glasovanje.
Najprej bomo glasovali o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije k
3., 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25. in 26. členu.
Izvršni svet se strinja z vsemi temi amandmaji. Ali se z njimi strinja tudi
Odbor? Besedo ima Milan Bole!
Milan Bole: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Odbor zbora združenega dela za družbenoekonomske odnose je na seji
22. decembra 1975 obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o starostnem zavarovanju kmetov, ki ga je Skupščini SR Slovenije
predložil v obravnavo njen izvršni svet.
V načelni razpravi je Odbor ugotovil, da je predlagatelj predloga zakona
upošteval večino bistvenih pripomb in predlogov, ki jih je dal Odbor k osnutku
zakona.
V razpravi o posameznih členih predloga zakona Odbor ni sprejel nobenih
dodatnih ali spreminjevalnih predlogov in je predlog zakona v celoti sprejel. V
zvezi z opozorilom, da bi bilo treba spremeniti besedilo prvega odstavka 16.
člena zakona o starostnem zavarovanju kmetov (Ur. list SRS št. 13/72), ki ureja
krog zavarovancev in se veže na določbo zakona, ki je nehala veljati z določbo 188. člena zakona o zdravstvenem varstvu, je Odbor sprejel stališče, naj o tem
da mnenje Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije.
Odbor je obravnaval tudi amandma za spremembo 17. člena, ki ga je predložil Jože Dejak, delegat s področja kmetijske dejavnosti 1. okoliša.
Odbor je bil soglasno mnenja, da predloženi amandma ni sprejemljiv, saj
odpira vprašanje kroga zavaroavncev, kar pa bo urejeno v drugi fazi sprememb
tega zakona. Poleg tega pa predloženi amandma zožuje sedanji krog zavarovancev. Odbor predlaga Zboru združenega dela, da sprejme predlog zakona v
besedilu, ki je bilo predloženo.
O amandmajih Zakonodajno-pravne komisije Odbor ni razpravljal, ker jih
ni dobil, in prav tako ne o dodatnem amandmaju Izvršnega sveta.
Predsednik Štefan Netnec: Hvala! Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Dajem amandmaje Zakonodajno-pravne komisije na glasovanje. Izvršni svet jih
podpira. Kdor je za, naj prosim glasuje! (115 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (5 delegatov.)
Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije z večino glasov
sprejeti.
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Sedaj prehajamo na glasovanje o amandmaju Jožeta Dejaka, delegata skupine delegatov za kmetijsko področje 1. okoliša. Tovariš delegat je svoj amandma obrazložil, dobili pa smo ga tudi pismeno.
Izvršni svet, Odbor in Zakonodajno-pravna komisija ne podpirajo amandmaja. Dajem amandma tovariša Dejaka k 17. členu na glasovanje. Kdor je za,
naj glasuje. (38 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (22 delegatov proti.) Se je
kdo vzdržal? (58 delegatov.)
Ugotavljam, da amandma ni sprejet.
Prehajamo na amandma Izvršnega sveta k 3. členu. Amandma smo dobili
danes na klop. Zakonodajno-pravna komisija se z amandmajem strinja. Kdor je
za amandma Izvršnega sveta k 3. členu, naj prosim glasuje! (96 delegatov"je za.)
Je kdo proti? (3 delegati.) Se je kdo vzdržal? (20 delegatov.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Dajem predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem
zavarovanju kmetov v celoti na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje!
(117 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (6
delegatov.)
Ugotavljam, da je zakon z večino glasov v našem zboru sprejet.
Zaključujem 7. točko dnevnega reda in prehajam na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega
razvoja v Socialistični republiki Sloveniji, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet.
Za svojega predstavnika je določil tovariša Milovana Zidarja, člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose, Komisija za mednarodne odnose. Komisija za narodnosti in Zakonodajno-pravna
komisija, ter predložili zboru pismena poročila.
Danes smo prejeli tudi amandma Izvršnega sveta in amandmaje občin
Tolmin, Maribor in Ptuj. Te amandmaje smo dobili danes na klop in so podpisani z 10 podpisniki. Prosim, ali želi predstavnik predlagatelja še kaj ustno dodati k predlogu! Besedo ima tovariš Milovan Zidar, član Izvršnega sveta!
Milovan Zidar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Izvršni svet predlaga Skupščini sprejem zakona o pospeševanju skladnejšega
regionalnega razvoja v Sloveniji z naslednjimi cilji:
1. zagotoviti jasno sistemsko zasnovo za pripravo srednjeročnih usmeritev
vseh samoupravnih nosilcev družbenega razvoja v zvezi s to nalogo;
2. pospešiti pripravo in sklenitev družbenega dogovora o pospeševanju
skladnejšega regionalnega razvoja v Sloveniji in
3. zagotoviti v prihodnjem letu potrebno kontinuiteto družbenih naporov za
skladnejši razvoj, ker sedanji zakon preneha veljati.
Pri pripravi predloga zakona je predlagatelj upošteval predloge in stališča,
ki so se oblikovala v razpravi o osnutku zakona. Ta stališča nalagajo, da razvoj
teh območij zagotavljamo v tesni povezanosti z njihovimi realnimi možnostmi
in v skladu z interesi optimalnega družbenega razvoja Slovenije kot celote,
pri čemer je še posebej potrebno upoštevati objektivni interes delovnih ljudi,
do z enakomernejšim in kompleksnejšim regionalnim razvojem postopno izenačimo pogoje za življenje in delo v vsej Socialistični republiki Sloveniji.
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Tej osnovni usmeritvi pa je prilagojen tudi naslov predlaganega zakona.
V primerjavi z osnutkom vključuje predlog zakona nekatere spremembe oziroma dopolnitve, ki zagotavljajo doslednejšo uporabo načela objektivnosti, in še
druge, ki prispevajo k pravni jasnosti predlaganih določb zakona.
V skladu z razpravo o osnutku zakona je pri opredeljevanju kriterijev močneje poudarjen regionalni pristop. Zato se v zadnjem odstavku 3. člena predlaga, da morajo občine v nadpovprečno razvitih regijah izpolnjevati zahtevnejše pogoje, da bi dobile po tem zakonu status manj razvitih območij.
Na teh območjih so namreč ugodnejši pogoji za nadaljnji razvoj, ki se
kažejo v možnostih zaposlitve z dnevno migracijo, z vplivom razvitejših družbenih dejavnosti neposredno in posredno prek regionalnih samoupravnih interesnih skupnosti in drugih organov in s splošnim vplivom močnejših središč na
razvoj zaledja.
Sprememba je tudi v 4. členu predlaganega zakona, ki določa osnove za
opredelitev manj razvitih krajevnih skupnosti. Jasneje kot v osnutku je opredeljeno načelo zaokroženega geografskega območja in mesto občine ter krajevne skupnosti v njem. .4. člen določa tudi manj razvito območje v Brkinih. To
območje je bilo v preteklem obdobju odtrgano od svojega nekdanjega zgodovinskega središča, hkrati pa se ni uspelo komunikacijsko in gravitacijsko dovolj
povezati z okoliškimi razvojnimi središči. Problemov, ki otežujejo nadaljnji razvoj Brkinov, v dosedanjem razdobju ni bilo mogoče odpraviti, ker je to območje le deloma uživalo status manj razvitega področja, kar se pozna tudi na doseženih rezultatih.
V skladu z interesi in potrebami družbenega razvoja Socialistične republike
Slovenije kot celote bomo morali v prihodnjem srednjeročnem obdobju zagotoviti hitrejši razvoj tudi območij in krajev ob jugoslovanski državni meji. Tu
je potrebno stabilizirati poseljenost, ki jo je moč uresničiti zlasti z ustreznimi
infrastrukturnimi naložbami in gospodarsko krepitvijo teh območij.
Taka usmeritev je potrebna tako s stališča življenjskih in delovnih interesov tamkajšnjega prebivalstva kot tudi s stališča širših narodnoobrambnih
interesov. K temu bo prispevalo tudi uspešnejše sodelovanje prebivalstva na
obeh straneh meje in nadaljnji razvoj maloobmejnega gospodarstva in prometa, za kar se zavzema naša država. Uresničevanje take politike je dolžnost
samoupravnih nosilcev razvoja v občinah in regijah vzdolž vse državne meje,
za območje zgornjega Posočja in nekaterih drugih obmejnih območij ob avstrijski in madžarski meji pa tudi širše družbene skupnosti.
Zakon obvezuje samoupravne nosilce družbenega razvoja, da v svojih programih in planih za, vsako področje svoje aktivnosti, na podlagi ekonomskih
kriterijev in na podlagi solidarnostnega združevanja sredstev, predvidijo ukrepe
in naloge za pospeševanje razvoja teh območij. Njihove konkretne planske
usmeritve, ukrepi, naloge in sredstva pa bodo opredeljeni s posebnim družbenim
dogovorom, ki bo sprejet do srede prihodnjega leta.
Socialistična republika Slovenija bo pri usmerjanju skladnejšega regionalnega razvoja sodelovala v okviru sistema družbenega planiranja. Z davčnimi
olajšavami bo spodbujala ekonomsko prelivanje sredstev med območji ter s
sofinanciranjem izdelave razvojnih programov in razvojnih načrtov inicialnega
značaja usmerjala skupne družbene napore za aktiviranje realnih razvojnih
možnosti na manj razvitih območjih. V primerih, ko bi izvajanje nalog, dogovorjenih s srednjeročnim planom družbenega razvoja in družbenim dogovorom v
zvezi s pospeševanjem razvoja manj razvitih območij bistveno zaostajalo, bo Iz-
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vršni svet predlagal Skupščini Socialistične republike Slovenije, da sprejme začasne ukrepe za uresničitev začrtanih nalog in ciljev. Kot že rečeno bo na temelju politike skladnejšega regionalnega razvoja v republiki dokončno oblikovan
sistem pospeševanja razvoja manj razvitih območij šele s sprejetjem družbenega
dogovora med samoupravnimi nosilci razvoja. V prihodnjem obdobju, se pravi
v obdobju do sklenitve tega družbenega dogovora, pa predlagamo, da bi republika še naprej beneficirala obrestno mero kreditov poslovnih bank, namenjenih
za naložbe v gospodarsko' strukturo manj razvitih območij. Sredstva za ta
namen se zagotavljajo s proračunom republike. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo želi razpravljati? Prosim.
Besedo ima tovariš Peter Praprotnik, 4. okoliš, Maribor!
Peter Praprotnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela
Skupščine SR Slovenije s področja državnih organov, družbenopolitičnih organizacij in društev 4. okoliša, s sedežem v Mariboru je na svoji seji dne 25. 12.
1975 obravnavala predlog zakona o pospeševanju in skladnejšem regionalnem
razvoju v SR Sloveniji in sklenila na osnovi 277. člena poslovnika Skupščine
SR Slovenije predlagati Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejem
spodaj navedenih amandmajev.
Poudarjamo, da so predlagani amandmaji usklađeni s stališči vseh skupin
delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, ki imajo svoj sedež v Ravnah na Koroškem, Radljah ob Dravi in v
Mariboru. Zato tudi delegati navedenih skupin delegatov vseh področij združenega dela v celoti podpirajo sprejem predlaganih amandmajev. Obveščamo
zbor, da bodo enake amandmaje predlagali tudi delegati Zbora občin Skupščine SR Slovenije z območja koroške regije, soglasno z delegacijami nekaterih
občin z območja podravske in pomurske regije. K predlogu zakona predlagamo
sprejem naslednjih amandmajev:
V zadnjem odstavku 4. člena se naj za besedo »Brkinih« dodasta še besedi
»in Kobanskem«.
Utemeljitev: Slovensko območje Kobanskega leži v povprečno 5—8 kilometrov širokem obmejnem pasu ob avstrijsko-jugoslovanski meji, v dolžini približno 50 km. Teritorialno se razprostira na levem bregu Drave, in to predvsem
v območjih občin Dravograd in Radlje ob Dravi ter deloma v območju občine
Maribor. Zal skrajna gospodarska, kulturna, prometna in socialna zaostalost
tega dela obmejnega Kobanskega slovenski javnosti še ni bila dovolj predstavljena. To območje severovzhodne Slovenije je prav gotovo eno najbolj zaostalih
ne le obmejnih območij, ampak slovenskih geografskih območij nasploh.
Naštejmo le nekaj elementov, ki delno predstavljajo zaostalost tega obmejnega območja. Večje število kmetij je še neelektrificiranih, prav tako ne
nekateri manjši zaselki. Izredno slaba prometna razvitost je druga značilnost
tega območja. Nekatera naselja so komaj dostopna po slabih občinskih in
gozdnih poteh. Večje število raztresenih kmetij in manjši zaselki so prometno
nedostopni. Le omembe vreden del gospodinjstev na tem področju je priključen
na javni vodovod. V tem območju ni obratov, kjer bi se razvijala gospodarska
dejavnost. To je pretežno hribovit predel s slabo razvitim zasebnim kmetijstvom, naselja in zaselki pa pretežno nimajo pogojev za kulturno in družbeno
življenje. V vsem povojnem obdobju je bila prejšnja relativno precejšnja na-
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seljenost v nenehnem upadanju. Ves čas je bila zelo velika migracija delovne
sile v tujino. Že dalj časa so veliki problemi za zagotovitev primernih življenjskih pogojev za ostarele ljudi, ki nimajo kljub posesti zemlje možnosti za preživljanje. Socialni problemi v najširšem smislu so zelo pereči.
Naštejmo še nekatere politične momente, ki narekujejo ustrezno gospodarsko, kulturno, prometno in drugo podporo temu območju. Avstrijske oblasti
na območju, ki meji na to območje, izvajajo ukrepe intenzivne obmejne naselitvene politike s tem, da podpirajo gradnjo večjih gospodarskih objektov tik
ob meji, pospešujejo modernizacijo kmetijstva, urejajo ceste, elektrificiraj o,
gradijo strokovne šole in tako dalje. Vse to pogojuje že na prvi videz očitno
veliko razliko v razvitosti našega in avstrijskega dela tega območja. Pri prebivalstvu, ki naj bi bilo živi branik naše narodnostne meje, pa so najrazličnejša
razmišljanja, ki nam pohtično ne koristijo. Sodimo, da bi že s samo razglasitvijo
tega območja slovenskega Kobanskega za območje, ki mu bo posvečena skrb
vse družbene skupnosti, storili dobro politično potezo. Razglasitev tega izredno
zaostalega obmejnega območja za nerazvito območje pa bi pomenila obenem
tudi prvi korak k postopni odpravi njegove vsesplošne zaostalosti.
V prvem odstavku 5. člena naj bi se črtale besede: »in če v gostoti prebivalstva na km2 ne presegajo 25 % povprečja Socialistične republike Slovenije«.
Utemeljitev: S to spremembo bi se uveljavilo načelo, da bi vsem gospodarsko šibkim občinam na obmejnih območjih, ki v razvoju občutno zaostajajo
za poprečjem Socialistične republike Slovenije, posvetili enako mero pozornosti.
Pri analizi, kakšne posledice bi imela ta dopolnitev zakona pri določanju občin
za manj razvita območja, smo ugotovili naslednje: V utemeljitvi zakona se med
drugim navaja, da bi se šteli za manj razvita območja tudi deli obmejnih občin
Zgornja Radgona, Sežana, Radlje ob Dravi in Mozirje. Po amandmaju pa se ne
bi le del, marveč vse območje občin Gornja Radgona, verjetno pa tudi Sežana,
Mozirje in Radlje ob Dravi štelo za manj razvito območje. Sodimo, da bi z uveljavitvijo tega amandmaja zagotovili nekoliko boljše možnosti za hitrejši razvoj
na vseh območjih slovenskih občin, ki po svoji razvitosti znatno zaostajajo za
slovenskim poprečjem.
V drugi vrsti drugega odstavka 5. člena naj se črtajo besede: »in so1 se'stavni
del občine«.
Utemeljitev: Manj razvita območja ob meji je treba drugače obravnavati
kot druga manj razvita območja. Ob meji imamo vrsto nerazvitih krajev in
krajevnih skupnosti, ki nimajo pogojev, da bi se razvijala z gradnjo industrijskih
ali drugih objektov, marveč je mogoče razvijati le kmetijstvo in infrastrukturo,
da se zmanjša razseljevanje oziroma obdrži življenje ob meji.
Ne moremo pričakovati, da bi lahko v vseh nerazvitih obmejnih krajih
gradili industrijske objekte, ker nimamo vrste pogojev, ki jih taki objekti
zahtevajo. Ljudi ob meji lahko obdržimo le z razvojem kmetijstva in infrastrukture, da se bodo pečali s kmetijstvom in vozili na delo v druge kraje. Ce
hočemo to doseči, moramo več vlagati v razvoj kmetijstva, komunalnih in drugih
naprav ter razvijati družbene dejavnosti. Le tako bodo ljudje pripravljeni
ostati v obmejnih krajih, predvsem pa mlade družine z otroki.
Za takšen razvoj manj razvitih območij ob meji pa ni pomembno, ali so v
manj ali v bolj razviti občini, ker tudi razviteje občine niso sposobne z
lastnimi sredstvi doseči hitrejšega razvoja manj razvitih krajev ob meji. Manj
razvitih krajev ob meji ne moremo razlikovati glede razvitosti njihove občine,
ker so vsi ti manj razviti kraji ob meji potrebni enake družbene pomoči v
li
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splošnem družbenem interesu in zato ne morejo biti odvisni od razvitosti občine,
katere sestavni del so.
Le s črtanjem besedila v drugem odstavku 5. člena: »in so sestavni del
občine«, bomo lahko dosegli ob enaki družbeni pomoči trdnejši razvoj krajev
ob meji. V nasprotnem primeru pa bodo nekateri manj razviti kraji ob meji
ostali še dalj časa manj razviti, ker je gospodarska moč občin zelo različna.
Občine, ki po kriterijih predlaganega zakona ne spadajo med manj razvite
občine, ne bi mogle zagotoviti skladnejšega razvoja svojih manj razvitih
krajev ob meji. Menimo, da je to v interesu vseh manj razvitih obmejnih krajev
Slovenije, ker več občin v Sloveniji ni sposobnih z združevanjem lastnih sredstev zagotoviti skladen razvoj vseh manj razvitih obmejnih krajev. Naknadno
pa smo ugotovili, da bi s sprejemom tega amandmaja, to je amandmaja pod
št. 3, zaradi usklađenosti določb vsega zakona morali spremenit še nekatere
druge določbe tega zakona.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Kdo želi še razpravljati? Besedo
ima tovariš Gabrijel Živec, gospodarsko področje, 7. okoliš!
Gabrijel Živec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Sodobne družbene in gospodarske spremembe, ki so jih razvitejša območja doživljala že prej, so se na Tolminskem začele šele po drugi svetovni vojni.
Razvoj industrijskih obratov, v začetku bolj obrtniškega značaja, zasledimo v letu 1948. Te spremembe pa so potekale nekontrolirano in neusklađeno. Gre zlasti za velik razkorak med procesi deagrarizacije na eni strani in
industrializacije na drugi strani, ki se odraža zlasti v hitrem upadanju deleža
kmečkega prebivalstva in hkrati relativno počasnem razvoju industrije.
Industrijski razvoj je bil zunaj občine dosti hitrejši in je bistveno vplival
na strukturne spremembe v občini. Industrijski potencial, kolikor ga je bilo,
ni bil sposoben razrešiti nakopičenih problemov podeželja, tako se je prebivalstvo izseljevalo v razvitejša območja v regiji in republiki. Danes se Tolminska
že hitreje gospodarsko razvija, vendar še vedno občutno zaostaja za republiškim
povprečjem.
Družbeni proizvod na prebivalca je na primer kar za 33% manjši od
republiškega povprečja. Vsi opisani družbenoekonomski dejavniki se odražajo
v vseh drugih procesih, zlasti pa v populacijski strukturi.
Tolminska spada med predele, kjer se je vsa povojna leta število prebivalstva neprestano zmanjševalo: od leta 1948 pa do leta 1971 kar za 10,8%.
Tu gre za odseljevanje prostorsko in socialno mobilnejšega prebivalstva, torej
potencialno najaktivnejših ljudi.
Posledice takih sprememb so jasne: pospešeno staranje prebivalstva, praznenje območja in podobno. Tako je danes v občini najmanjša gostota naseljenosti v Sloveniji, le 22,9 ljudi na km2. Leta 1971 je bilo že 15,2% prebivalstva starega nad 65 let, v republiki 10,1%. V starostni skupini nad 50 let
imamo v občini kar 34 % prebivalstva, v republiki pa le 23 %. Tudi podatek,
da kar dve tretjini starega prebivalstva živi na podeželju, nazorno prikazuje
zaskrbljujoče spremembe. Na razpolago imamo kvantitativno in kvalitativno
slabši delovni potencial, ki naj bi bil glavni nosilec razvoja. Tudi delež zaposlenih znaša v občini le 25 %, medtem ko znaša v republiki 36 %.
Slaba infrastrukturna opremljenost (vodovod in elektrika) predstavlja
danes že resen problem za nadaljnji razvoj. Ne moremo si zamišljati novih
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družbenih in gospodarskih tokov brez te podlage. Poleg tega pa menimo, da
je obmejna lega občine, ki meji z 69 km na sosednjo Italijo, izredno pomembna.
Meja je neposreden most z manjšino v zamejstvu. Poleg tega pa je izredno
pomembno1 strateško področje.
S predlaganim amandmajem, ki vam je bil dan na mizo, torej samo podpiramo obrazložitev zakona. Je pa tudi v skladu z uvodno besedo poročevalca.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? Besedo ima predstavnik Komisije za mednarodne odnose tovariš dr. Borut Bohte!
Dr. Borut Bohte: Tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in tovariši
delegati! Amandma, ki sta ga dali skupini delegatov občine Tolmin za Zbor
združenega dela in Zbor občin k prvemu odstavku 5. člena predloga zakona
o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v Socialistični republiki
Sloveniji, Komisija za mednarodne odnose Skupščine SR Slovenije podpira.
2e v poročilu k predlogu tega zakona je poudarjeno, da je Komisija s posebno pozornostjo obravnavala tiste določbe zakona, ki se nanašajo na manj razvita območja ob državni meji. Ugotovila je, da je pospeševanje razvoja manj
razvitih območij ob državni meji velikega pomena za krepitev vsestranskega
gospodarskega in kulturnega sodelovanja med obmejnim prebivalstvom.
Stopnja razvitosti krajev ob naši strani meje zaradi zgodovinske; ozemeljske in kulturne povezanosti s Slovenci v Italiji, v Avstriji in na Madžarskem neposredno vpliva na njihovo kulturno, gospodarsko in narodnostno rast.
Ustvarjanje takšnih razmerij ob odprti državni meji pa ugodno vpliva tako na
dosledno uresničevanje z ustavo določenih pravic italijanske in madžarske
narodnosti v SR Sloveniji, kakor tudi na krepitev položaja in uresničevanje
pravic slovenske narodnostne skupnosti v sosednjih državah, še posebej na
krepitev trdnejših vezi narodnih manjšin z matičnimi narodi. O tem je tovariš
Kardelj v svojem govoru političnemu aktivu Ljubljane marca 1974. leta rekel:
»Kajti svobodno gibanje ljudi na italijansko-jugoslovanski meji ni samo pospeševalo razvoja prijateljskih odnosov med obema državama, ampak je tudi obema
nacionalnima manjšinama, slovenski v Italiji in italijanski v Jugoslaviji, omogočilo, da se počutita svobodnejši, kajti obe sta na ta način vzdrževali kolikor toliko
normalne stike s tradicijo in kulturo svojega naroda, obenem pa sta se obe
demokratično vključevali v družbeno življenje svoje državne skupnosti.
Nacionalizem, ki je nekdaj zastrupljal ozračje na nacionalno mešanih področjih, je izgubljal tla pod nogami, kar je vsekakor prispevalo tudi h krepitvi
možnosti za razvoj demokratičnega in humanističnega vzdušja na nacionalnomešanih področjih.«
Amandma je popolnoma v skladu s stališči predloga citiranega zakona.
Stališče naše komisije in politično izhodišče, na podlagi katerega je formirano
stališče Komisije, je, da se pri uresničevanju politike skladnejšega regionalnega
razvoja v SR Sloveniji vsa pozornost posveti razvoju manj razvitih območij
ob državni meji. V poročilu Komisije je tudi poudarjeno, da je treba obmejna
območja usposobiti za uresničevanje sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije
z dne 19. januarja 1975 o obmejnem gospodarskem sodelovanju Socialistične
republike Slovenije s sosednjimi državami, kar je eden od pogojev za učinkovito
izvajanje politike odprte meje.
ii*
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Poudariti moramo, da Posočje meji v Italiji na Beneško Slovenijo, ki je
nacionalno in gospodarsko najbolj nerazvito področje, kjer žive Slovenci v
Italiji.
Amandma glede na obrazložitev zakona ne predstavlja nobenega nadaljnjega širjenja območij, ki se opredeljujejo na podlagi tega zakona in izhajajo iz
predvidene politike družbenega razvoja v prihodnjem srednjeročnem obdobju.
V imenu Komisije moram tudi izjaviti, da se strinjamo s tako imenovanim
mariborskim amandmajem k drugi vrsti drugega odstavka 5. člena, da se
črtajo besede: »in so sestavni del občine«. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? Lahko zaključim razpravo? Razpravo zaključujem. Imamo več amandmajev, ki smo jih šele
danes dobili na klop. Vprašujem predstavnika Izvršnega sveta in predstavnika
Odbora, ali lahko podasta stališča do teh amandmajev! Besedo ima tovariš
Milovan Zidar, član Izvršnega sveta!
Milovan Zidar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Glede na to, da amandmaji vsebinsko posegajo v sam zakon, predlagam, da
se glasovanje o amandmajih odloži, da bi se lahko Izvršni svet sestal in zavzel
do njih stališča.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala. Kaj pa predstavnik odbora? Besedo ima tovariš Bole, predstavnik Odbora za družbenoekonomske odnose našega
zbora!
Milan Bole: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Odbor
Zbora združenega dela za družbenoekonomske odnose je razpravljal le o predlogu zakona, ne pa o amandmajih, ki so danes pred nami. Zato predlagam sejo
našega odbora v sobi 209. Prosim, da se je udeleži tudi predstavnik predlagatelja.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Slišali ste predlog. Mislim, da je
najbolj racionalno, da tako napravimo. Prekinjam sejo oziroma dajem polurni odmor. Po odmoru nadaljujemo to točko dnevnega reda.
(Seja je bila prekinjena ob 12.45 in se je nadaljevala ob 13.40.)
Predsednik Štefan Nemec: Ah lahko nadaljujemo 8. točko dnevnega
reda? (Se ne.)
Predlagam, da preidemo na 9. točko dnevnega reda, to je na
predlog zakona o dopolnitvi zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti
Socialistične republike Slovenije za investicije v gospodarstvu na določene
temeljne organizacije združenega dela, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovarišico Milico Ozbič,
članico Izvršnega sveta in republiško sekretarko za finance. Izvršni svet je
predlagal, da Skupščina obravnava zakon po hitrem postopku, in sicer v smislu
295. člena. Tak postopek predlaga zato, ker bo v letu 1975 dokončno realiziran
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zakon o prenosu sredstev, pravic in obveznosti Socialistične republike Slovenije
za investicije v gospodarstvu na določene temeljne organizacije združenega
dela. Z dopolnitvijo citiranega zakona pa bo omogočeno, da s prenesenimi
sredstvi temeljne organizacije združenega dela povečajo svoje poslovne sklade
ob upoštevanju okoliščine, da so za odstopljena sredstva v obdobju, ko so se
ta oblikovala na zvezni, republiški in občinski ravni po takrat veljavnih
predpisih, že poravnale določene družbene obveznosti.
Ali želi predstavnik Izvršnega sveta še kaj dodati k temu? (Ne želi.)
Pričenjam razpravo o postopku. Ali želi o tem kdo razpravljati? Ce ne želi
o tem nihče razpravljati, predlagam, da glasujemo. Kdor je za, da obravnavamo
zakon po hitrem postopku, naj glasuje! (108 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (2 delegata.)
Ugotavljam, da je sprejet predlog, da obravnavamo zakon po hitrem
postopku.
Zakon so obravnavali: odbora za finance našega zbora in Zbora občin
ter Zakonodajno-pravna komisija. Ali žele poročevalci teh teles še kaj ustno
dodati k pismenim poročilom? Ugotavljam, da ne žele! Potem dajem predlog
v razpravo. Kdo želi razpravljati? Ne želi nihče razpravljati? Zaključujem
razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje.
Kdor je za predlog zakona o dopolnitvi zakona o prenosu sredstev, pravic
in obveznosti Socialistične republike Slovenije za investicije v gospodarstvu
na določene temeljne organizacije združenega dela, naj prosim glasuje! (114 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog zakona v našem zboru soglasno sprejet.
Sedaj ise lahko vrnemo na 8. točko dnevnega reda. Prosim predstavnika predlagatelja in predstavnika Odbora, da povesta stališča do posameznih amandmajev!
Besedo ima tovariš Bole, predsednik Odbora za družbenoekonomske odnose!
Milan Bole: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Prisotni člani Odbora Zbora združenega dela za družbenoekonomske odnose in
Odbora za družbenoekonomski razvoj so zavzeli do amandmajev naslednja
stališča:
Člani predlagajo sprejem amandmajev Zakonodajno-pravne komisije, ki
so redakcijskega značaja. Sprejme naj se tudi amandma Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenje k 11. členu v predlaganem besedilu.
Dalje so mnenja, da naj se sprejme predlog delegatov 4. okoliša — Maribor,
da se v 4. členu zadnji odstavek dopolni z besedami »in na Kobanskem«.
S predlagatelji amandmajev 4. okoliša in skupine delegatov 7. okoliša
Tolmin je bilo usklađeno, da se v 5. členu v tretji vrsti 1. odstavka besedilo
»25 %« nadomesti z besedilom »30 %«.
K tretjemu amandmaju delegatov iz 4. okoliša s sedežem v Mariboru so
člani Odbora mnenja, da se ne sprejme. Predlagatelji bodo ta amandma umaknili.
Nadalje so bili zoper amandma k 16. členu predloga zakona, ki ga je dala
skupina delegatov 14. okoliša Zbora združenega dela, gospodarsko področje,
s sedežem v Ptuju.
Poleg tega smo razpravljali tudi o dodatnem amandmaju Izvršnega sveta
k 6. členu, ki se glasi: »Če se na podlagi uradnih statističnih podatkov med
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srednjeročnim obdobjem iz prejšnjega odstavka ugotovi, da posamezno območje
po odloku iz prvega odstavka tega člena več ne izpolnjuje kriterijev iz 3., 4.
in 5. člena tega zakona, lahko Izvršni svet tudi pred potekom srednjeročnega
obdobja z odlokom ugotovi, da se takšno območje več ne šteje za manj razvito
območje.-«
Predsednik Štefan Nemec: Ali je to sedaj amandma odbora?
Milan Bole: Odbor amandma podpira in je mnenja, da naj ga zbor
sprejme.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Ali želi besedo še predstavnik
Izvršnega sveta? Besedo ima tovariš Milovan Zidar!
Milovan Zidar: Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet se je
sestal in ugotovil, da lahko sprejme dopolnila, ki so v skladu z osnovnimi intencijami zakona. Te so v tem, da predvsem samoupravni nosilci planiranja
in družbenega razvoja v okviru svojih možnosti skrbijo za skladnejši in pospešen
razvoj. To je osnovno načelo. Sele ko izčrpajo svoje možnosti, se lahko obračajo na širše sredine, na krajevno skupnost, na občino oziroma na občane in
delovne ljudi v občini, na regijo in na nosilce družbenega planiranja in materialnih sredstev v republiki. V tem smislu Izvršni svet podpira amandmaja
v zvezi z gornjim Posočjem in menjavo cenzusov in amandma o Kobanskem.
Ker pa so težnje po širitvi območij s posebnim statusom, kar seveda bremeni vso družbo, želimo pa v bodočem srednjeročnem obdobju več uspehov
na tem področju, da bi se ta območja gospodarsko čimprej osamosvojila, predlagamo k 6. členu dodatni amandma. Če določeno območje ne bi več zaradi
dosežene razvitosti izpolnjevalo določenih kriterijev, naj ima Izvršni svet
pravico z odlokom ugotoviti, da mu je prenehal status manj razvitega območja.
Tako bi na primer že ena sama tovarna s 600 ali 700 in več zaposlenimi
delavci bistveno spremenila ekonomsko moč območja, ker bi se naprej lahko
samo razvijalo. Tako ta amandma podpira sistem kontinuiranega planiranja
in dogovarjanja znotraj vseh sredin za tekoče ukrepanje. Zato prosim zbor,
da ta amandma sprejme.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Ali menite, da moramo ta
amandma razmnožiti? Ali je toliko razumljiv, da vemo, o čem bomo sklepali? (Da.)
Slišali smo obrazložitev poročevalca Odbora za družbenoekonomske odnose
in predstavnika Izvršnega sveta in prehajamo na glasovanje o amandmajih.
Najprej glasujmo o amandmaju Maribora k 4. členu, da se za besedo »Brkinih« doda beseda »Kobanskem«. Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje!
(112 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma z večino glasov sprejet.
Prehajamo na glasovanje o amandmaju občine Tolmin, da se v 3. vrsti
prvega odstavka 5. člena besedilo »25 %« nadomesti z besedilom »30 "/o«. Kdor
je za amandma, naj prosim glasuje! (115 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet.
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Glasujmo o amandmajih Izvršnega sveta k 6. in 11. členu. Kdor je za
amandma, naj prosim glasuje! (113 delegatov je glasovalo za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da sta oba amandmaja z večino glasov sprejeta.
Glasujmo o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije. Kdor je za amandmaje Zakonodajno-pravne komisije, naj prosim glasuje! (123 delegatov glasuje
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije sprejeti.
Sedaj šmo izglasovali vse amandmaje, ki so bili predloženi in prehajamo
na glasovanje o zakonu o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja Socialistične republike Slovenije v celoti. Kdor je za zakon, naj prosim glasuje!
(115 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zakon soglasno sprejet.
Prehajamo na 10. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog zakona
o dopolnitvi zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za .republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1975,
ki ga je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovarišico Milico Ozbič.
Izvršni svet predlaga, da sprejmemo zakon po skrajšanem postopku. Takšen
postopek predlaga zato, ker bosta zaradi prenizkih cen za storitve Železniško
gospodarstvo Ljubljana in Združeno podjetje elektrogospodarstva Slovenije,
Maribor poslovno leto predvidoma zaključila z izgubo. Skupščina Samoupravne
interesne skupnosti za železniški in luški promet je na 6. zasedanju 8. 12. 1975
sprejela ustrezne sklepe o nadomestilih izpada dohodka in članom Skupnosti
predložila v podpis samoupravna sporazuma o nadomestilu izpada dohodka.
Iz sporazuma je razvidno, da za pokrivanje izgub temeljnih organizacij združenega dela prispevajo del lastnega dohodka. Zato je utemeljeno, da se ta
del dohodka temeljnih organizacij združenega dela odbije od davčne osnove
in nameni za kritje primanjkljaja.
Ali želi predstavnik še kaj dodati k temu? (Ne želi.) Zeli kdo razpravljati
o postopku? (Ne.) Ne želi nihče? Če ne, dajem na glasovanje, da obravnavamo
zakon po hitrem postopku. Kdor je za to, da obravnavamo zakon po hitrem
postopku, naj prosim glasuje! (106 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo- vzdržal? (2 delegata.)
Ugotavljam, da je hitri postopek sprejet.
Predlog zakona so obravnavah: odbora za finance našega zbora in Zbora
občin ter Zakonodajno-pravna komisija. Zeli kdo razpravljati? Če nihče ne
želi razpravljati, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona o dopolnitvi
zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz
dohodka TOZD v letu 1975 na glasovanje. Kdor je za, haj prosim glasuje! (107
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (3
delegati.)
Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet z večino glasov.
Prehajam na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o posebni ureditvi revalorizacije določenih družbenih sredstev, ki ga je skupščini predložil Izvršni svet. Tudi za ta zakon je predstavnik Izvršnega sveta
tovarišica Milica Ozbič.
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Izvršni svet predlaga, da sprejmemo zakon po hitrem postopku. Takšen
postopek predlaga zato, ker zakon o valorizaciji osnovnih sredstev in sredstev
skupne porabe uporabnikov družbenih sredstev določa, da je obvezna revalorizacija sredstev tudi za gozdove, stanovanjske hiše in stanovanja v družbeni
lasti, če ni z republiškim oziroma pokrajinskim zakonom drugače določeno.
Z uveljavitvijo novega republiškega zakona o gozdovih pa je na območju
Socialistične republike Slovenije prenehal veljati režim amortizacije gozdov
glede na njihovo vrednost. Zato je potrebno z ustreznim republiškim zakonom
čimprej, najkasneje pa do 31. 12., urediti to vprašanje.
Ah želi predstavnik še kaj dopolniti? (Ne.) Dajem v razpravo predlog za
hitri postopek. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Glasujmo. Kdor je za to, da
obravnavamo zakon po hitrem postopku, naj glasuje! (104 delegati glasujejo
za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (5 delegatov.)
Ugotavljam, da je hitri postopek sprejet z večino glasov.
Predlog zakona so obravnavah: odbora za finance našega zbora in Zbora
občin ter Zakonodajno-pravna komisija. Želi kdo razpravljati? Ne želi nihče
razpravljati? Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje najprej amandmaje.
Imamo amandmaje Zakonodajno-pravne komisije k 1., 2. in 6. členu.
Sprašujem predstavnika predlagatelja, ali se strinja s temi amandmaji? Predstavnik Izvršnega sveta se strinja. Z amandmaji se strinja tudi Odbor za
finance. Kdor je za, naj prosim glasuje! (109 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (2 delegata.)
Ugotavljam, da po amandmaji Z ako no d a j no-pr avn e Skomisije z večino
glasov sprejeti.
Dajem zakon o posebni ureditvi revalorizacije določenih družbenih sredstev
v celoti na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (111 delegatov glasuje
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (2 delegata.)
Ugotavljam, da je zakon z večino glasov sprejet.
Zaključujem to točko in prehajam na 12. točko dnevnega reda, to
je na predlog za izdajo zakona o prispevku določenih porabnikov električne
energije za pokritje primanjkljaja v prometu z električno energijo, z osnutkom
zakona.
Izvršni svet, ki je predlagatelj tega zakona, je določil za svojega predstavnika tovariša Draga Petroviča, člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za energetiko. Izvršni svet predlaga, da v smislu 2. odstavka
250. člena poslovnika združimo 1. in 2. fazo, tako da se hkrati obravnava in
sprejema predlog za izdajo in zakonski osnutek. Dajem to v razpravo1. Zeli
kdo razpravljati o skrajšanem postopku, da se združita prva in druga faza?
Lahko ugotovim, da ni pripomb. Ker ni pripomb, obravnavamo zakon kot
osnutek.
Predlog za izdajo zakona z osnutkom so obravnavali: Odbor za družbenoekonomski razvoj našega zbora, Odbor za finance našega zbora in Odbor za
finance Zbora občin ter Zakonodajno-pravna komisija. Zeli kdo razpravljati?
Prosim, besedo ima tovariš Drago Petrovič, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za energetiko!
Drago Petrovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Predlagani zakon skupaj s samoupravnim sporazumom o zagotavljanju sred-
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stev za pokrivanje primanjkljaja v prometu z električno energijo za leto 1975
predstavlja enotno akcijo za pokritje izpadlega dohodka v elektrogospodarstvu.
Julija letos je bilo ob ocenjevanju uresničevanja resolucije o družbeno-ekonomski politiki in razvoju Socialistične republike Slovenije v tem letu — in glede na nerealiziran sklep o spremembah cene električne energije, ki ga je Skupščina Interesne skupnosti elektrogospodarstva sprejela na seji decembra 1974
—■ ugotovljeno, da bo elektrogospodarstvo v letu 1975 zaključilo poslovanje
s precejšnjim izpadom dohodka. Republiška skupščina je zato s sklepom zadolžila Izvršni svet,- da pripravi predlog zakona o prispevku tistih porabnikov
električne energije, ki jih s samoupravnim sporazumom ne bo možno zajeti.
Z zakonom zajemamo v tarifno skupino približno 40 tisoč tarifnih odjemalcev,
med katere spadajo obrt, društva, družbenopolitične skupnosti, družbenopolitične organizacije, ustanove, vse organizacije združenega dela iz negospodarstva,
gospodarske organizacije v stečaju ter predstavništva temeljnih organizacij
združenega dela iz drugih republik.
Po sklepu Interesne skupnosti elektrogospodarstva so gospodinjstva oproščena plačevanja prispevka, ker se je želelo zadržati naraščanje življenjskih
stroškov v letu 1975. Obseg prispevka, zbranega po tem zakonu, znaša 6,6%
predvidenega izpada dohodka elektrogospodarstva, ki ga je verificirala Skupščina Interesne skupnosti elektrogospodarstva na svojem 4. zasedanju in se je
pobiral v enkratnem znesku. Interesna skupnost elektrogospodarstva je samoupravne sporazume o zagotavljanju sredstev za pokritje primanjkljaja elektrogospodarstva v letu 1975 že razposlala vsem temeljnim organizacijam združenega dela iz gospodarstva in prvi podpisani sporazum že sprejema. V teku je
akcija za pospešitev podpisovanja samoupravnih sporazumov, ki naj bi jo
zaključili do 20. februarja 1976. leta. Ta bo skupaj s predlogom zakona omogočila
sočasno pokritje primanjkljaja. Današnje pripombe in že sprejeta mnenja in
dopolnila skupščinskih odborov in komisij bomo upoštevali pri izdelavi predloga
zakona. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati?
Prosim, besedo ima tovarišica Majda Rant, socialno-zdravstveno področje, 4.
okoliš, Slovenj Gradec!
Majda Rant: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na
sestanku skupine delegatov za socialno-zdravstveno področje 4. okoliša smo
ob razpravi o predlogu za izdajo zakona, z osnutkom, o prispevku določenih
porabnikov električne energije za pokritje primanjkljaja v prometu z električno
energijo zasledili določeno pomanjkljivost.
Osnutek zakona določa, katere delovne organizacije naj bi plačevale ta
prispevek, določen z zakonom, in katere določen s samoupravnim sporazumom.
V obrazložitvi pa je rečeno, da samoupravni sporazum ne zajema tistih.delovnih
organizacij, ki ne plačujejo davka iz dohodka.
Sem spadajo po obrazložitvi vse negospodarske delovne organizacije.
Sama izhajam iz zdravstvene delovne organizacije — delam v lekarništvu —
ki pa je zavezanec z zakonom o davku iz dohodka. Ker plačujemo letno sorazmerno majhen znesek za električno energijo — v letošnjem letu bo ta račun
za našo delovno organizacijo okrog 153 000 dinarjev, menimo, da bi bil prispevek, če bi ga plačevali po samoupravnem sporazumu, za nas prevelik in
tudi krivičen. Zato menimo, da mora predlagatelj natančneje določiti, kam spa-
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dajo zdravstvene delovne organizacije, na primer lekarne in verjetno še katere
druge. Obenem prosimo za pismeno pojasnilo! Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima tovariš Adolf Jurše, gospodarsko področje, Maribor!
Adolf Jurše: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Strokovne službe skupnih služb skupnosti temeljnih organizacij združenega podjetja Elektro Maribor, ki opravljajo dela za temeljno organizacijo združenega
dela, združene v sestavljeno organizacijo združenega elektrogospodarstva, in
skupina delegatov 13. okoliša imajo pripombo k prvemu členu osnutka zakona,
ki ga sedaj obravnavamo.
Ta člen predvideva prispevek za pokrite primanjkljaje v višini 23,3%
od vrednosti električne energije, ki je bila porabljena v obračunskem letu 1975.
Pri analizi tega teksta lahko zasledimo površno uporabo pojma »porabljena
vrednost električne energije«, ki tu ni točno definirana. Ne bi rad razpravljal
o možnih interpretacijah tega izraza, temveč bi opozoril na elemente, konstrukcije ter postavke, ki naj v končni fazi dajo načrtovani priliv 35 milijonov
612 tisoč dinarjev. Ta predvideva 23,3 % od fakturirane vrednosti porabljene
električne energije, ki obsega znesek za delovno energijo, jalovo energijo in za
moč. Dopolnitev teksta je potrebna, da se izognemo dilemam, ki lahko izhajajo
iz splošne formulacije, in je tudi v skladu s predlogom Skupščine Interesne
skupnosti elektrogospodarstva. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima tovariš Igor Pelan, delegat za
kulturno-prosvetno področje 3. okoliša!
Igor Pelan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Skupina delegatov 3. okoliša za kulturno-prosvetne dejavnosti je na sestanku 25. decembra 1975 med drugim gradivom obravnavala tudi predlog za
izdajo zakona, skupaj z osnutkom zakona, o prispevku določenih porabnikov
električne energije za pokritje primanjkljaja v prometu z električno energijo.
Delegati se zavedajo težkega položaja našega elektrogospodarstva, vendar se
ne morejo strinjati s 1. členom osnutka zakona, ki določa, da bodo morali določeni porabniki električne energije plačati poseben prispevek v višini 23,3%
od vrednosti električne energije, porabljene v obračunskem letu 1975.
Delegati, prosvetni ter kulturni delavci, so v razpravi ugotovili, da so kulturne, zlasti še vzgojne organizacije dobile v letu 1975 le 60 % potrebnih sredstev za kritje materialnih stroškov. Materialni položaj vzgojno-izobraževalnih
in kulturnih institucij ni zavidljiv in zato se delegati z zaskrbljenostjo vprašujejo, kje naj dobijo delovne organizacije, ki jih financirajo samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti, potrebna sredstva, da bodo lahko poravnale obveznosti, ki jih predvideva osnutek zakona.
Pripominjamo, da so te organizacije vsa sredstva za materialne izdatke
za leto 1975 že izkoristile. Obenem pa se tudi sprašujejo, ali je možno izdati
predpis o obveznostih za letošnje leto, zdaj ko se je to že skoraj izteklo. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Zeli še kdo razpravljati? Besedo
ima predsednik Komiteja za energetiko Drago Petrovič!
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Drago Petrovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Prvo vprašanje, ki ga je postavila predstavnica z zdravstvenega področja, se
nanaša na lekarne. V osnutku zakona ne predvidevamo obveznosti plačevanja
samo tistih temeljnih organizacij, ki plačujejo davek iz dohodka TOZD. Zavezanci plačevanja po zakonu so vse temeljne organizacije združenega dela negospodarstva, tako da z zakonom ne postavljamo kriterijev o tem, kdo plačuje
ali ne plačuje davka od dohodka. Bomo pa dali še pismeni odgovor.
Naslednje vprašanje, ki je pravzaprav predlog, zadeva zamenjavo besed
»vrednost porabljene« s »fakturirano vrednostjo električne energije-«. Mislim, da
bomo ta predlog upoštevali pri predlogu zakona. Predlog je utemeljen.
Kar se tiče opozorila o obremenitvi skupnosti družbenih dejavnosti, naj
povem, da je to problem za vse skupnosti. Moram pa vas informirati, da obstaja
ustavna podlaga za uvedbo prispevka, ker "se leto še ni izteklo. Problem
nedvomno obstaja in ga morajo vse skupnosti solidarno rešiti. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati?
Sprašujem, ali sta delegata tovariš Pelan in tovarišica Rantova zadovoljna z
odgovorom! Zadovoljna! Če ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da sprejmemo naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o prispevku določenih porabnikov električne
energije za pokritje primanjkljaja v prometu z električno energijo, z osnutkom
zakona, se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pripravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v skupščinskih telesih in
v današnji razpravi.
Prosim, da glasujemo! (100 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (3 delegati.)
Se" je kdo vzdržal? (8 delegatov.)
Ugotavljam, da je predloženi sklep sprejet.
Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo
Izvršni svet.
Predstavnik Izvršnega sveta je tovarišica Milica Ozbič. Izvršni svet predlaga, da sprejmemo zakon po hitrem postopku. Takšen postopek Izvršni svet
predlaga zato, da se čimprej in najkasneje do 1. januarja na področju Slovenije
omogoči uveljavitev določb zakona pri uporabi predpisov in o reševanju kolizije med republiškimi oziroma pokrajinskimi zakoni na področju davkov, prispevkov in taks. Ali želi predstavnik ta predlog dopolniti? (Ne.) Začenjam
razpravo. Ker ne želi nihče razpravljati, prehajamo na glasovanje. Kdor je
za, naj prosim glasuje! (101 delegat glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (4 delegati.)
Ugotavljam, da je z večino glasov sprejet predlog, da obravnavamo zakon
po hitrem postopku.
Zakon sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija.
Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ne želi nihče razpravljati? (Ne.) Ce
ne, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje! Najprej glasujmo o
amandmajih!

172

Zbor združenega dela

Odbor za finance je dal amandma k 1. členu. Kdor je za, naj prosim glasuje! (105 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma soglasno.sprejet.
Glasujemo o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k novemu 3. členu.
Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (106 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je amandma z večino glasov sprejet.
Dajem predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku iz
dohodka temeljnih organizacij združenega dela v celoti na glasovanje. Kdor je
za, naj prosim glasuje! (105 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je zakon z večino glasov sprejet.
Zboru predlagam, da sprejme na predlog Odbora za finance še naslednji
sklep: Pooblašča se Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije, da
določi prečiščeno besedilo zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij
združenega dela.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (106 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je sklep z večino glasov sprejet.
Prehajam na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo
zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz
dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1976.
Izvršni svet, ki je predložil ta zakon, je določil za predstavnico tovarišico
Milico Ozbič.
Predlog za izdajo so obravnavali: odbora za finance našega zbora in Zbora
občin ter Zakonodajno-pravna komisija. Kdo želi razpravljati? Prosim! Besedo
ima tovariš Mikloš Hegediš, gospodarsko področje, Novo mesto!
Mikloš Hegediš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Skupina delegatov 17. okoliša me je zadolžila na svoji seji dne 24. decembra
1975, da predlagam razširitev tega zakonskega predloga, in sicer v tem smislu,
da zajame kot odbitno postavko tudi tisti del dohodka gospodarskih organizacij, katerega le-te odvajajo za financiranje potreb krajevnih skupnosti. Namreč ta del temelji na 74. členu ustave in moja delegacija ter skupina delegatov
menita, da naj bi se ta prispevek gospodarskih organizacij enako obravnaval
kot drugi prispevki, ki jih gospodarske organizacije prispevajo samoupravnim
interesnim skupnostim.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? Ne
želi nihče več? Lahko zaključim razpravo? Zaključujem razpravo in predlagam, da sprejmemo naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu
1976 se sprejme.
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet. Pri pripravi osnutka zakona naj
upošteva predloge, dane v skupščinskih telesih in v današnji razpravi ter predloge v drugih gradivih.
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Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (102 delegata glasujeta za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je sklep z večino glasov sprejet.
Prehajam na 15. točko dnevnega r e d a , to je na predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in
plačevanja prispevkov za financiranje smoupravnih interesnih skupnosti na
področju družbenih dejavnosti v letu 1975.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovarišico Milico Ozbič.
Izvršni svet predlaga, da obravnavamo zakon po hitrem postopku. Tak postopek
Izvršni svet predlaga zato, da se omogoči nadaljnje nemoteno financiranje
samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti, ker so
v zakasnitvi priprave ustreznih sistemskih predpisov. Rok za sprejem takšnega
začanega ukrepa se izteče 31. 12. 1975. Ali želi predstavnik še kaj dodati k temu?
(Ne želi.)
Pričenjam razpravo glede postopka. Ima kdo pripombe k postopku? Ce
nihče, dajem postopek na glasovanje. Kdor je za to, da obravnavamo zakon po
hitrem postopku, naj.prosim glasuje! (97 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 delegat.) Ugotavljam, da je z večino
glasov sprejet predlog, da obravnavamo zakon po hitrem postopku, torej v
zadnji fazi.
Predlog zakona so obravnavali: odbora za finance našega zbora in Zbora
občin ter Zakonodajno-pravna komisija. Danes smo prejeli tudi amandmaje
Izvršnega sveta in amandma iz Celja. Zeli kdo razpravljati? Ne želi nihče?
Lahko zaključim razpravo? Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje.
Amandma Skupščine občine Celje je bil šele danes predložen. Sprašujem
predlagatelja za stališče do tega amandmaja k 4. in 5. členu!
Milica Ozbič: Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet je na svoji
zadnji seji razpravljal tudi o amandmaju iz Celja. Izvršni svet je mnenja, da
tega amandmaja ne kaže sprejeti, ker predlagatelji amandmaja predlagajo
take spremembe, s katerim se spreminjajo viri posameznih vrst prispevkov za
posamezne interesne skupnosti. Tega v tem trenutku ne moremo sprejeti,
zaradi posledic za bilance in račune vseh drugih prizadetih, tako samoupravnih interesnih skupnosti kot družbenopolitičnih skupnosti. Tudi za slednje se
predlagajo spremembe virov dohodkov. Ker je, kot sem rekla, vse usklađeno
v globalnih bilancah, bi sprejetje tega amandmaja povzročilo preračunavanje in
spreminjanje bilanc. Zaradi tega je Izvršni svet bil mnenja, da je amandma
potrebno v tem trenutku zavrniti. Nasprotno pa je amandma nekaterih občin
oziroma delegacij Izvršni svet sprejel in ga predlagal kot svojega. To je
amandma, ki naj omogoči dogovor v občinskih službah glede pobiranja in
kontroliranja prispevka za starostno zavarovanje kmetov tam, kjer to želijo.
Hvala.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati o teh
amandmajih? Vprašujem delegata iz Celja, ali še vztraja pri amandmaju!
Besedo ima Ciril Umek, delegat iz Kranja, gospodarsko področje!
Ciril Umek: Na podlagi poročila, ki ga je dala tovarišica iz Izvršnega
sveta, ne morem umakniti amandmaja. Prosim, da Izvršni svet poda pismeno
dokumentacijo za zavrnitev amandmaja.

174

Zbor združenega dela

Predsednik Štefan Nemec: Torej ne umikate amandmaja. Zeli še
kdo razpravljati? Potem imamo še amandma, ki ga je prej omenila tovarišica
Ozbičeva. To je amandma iz 30. okoliša, ki pa je identičen z amandmajem Izvršnega sveta. Ali delegati ta amandma umikate? (Da.) Torej ga umikate. Potem
imamo še amandmaje Izvršnega sveta. Prosim za stališče Odbora za finance
k amandmaju Izvršnega sveta in amandmaju iz Celja! Besedo ima tovarišica
Kirnova, predstavnica Odbora za finance!
Vida Kirn: Glede amandmaja iz Celja lahko povem samo svoje osebno
mnenje, ker je bil predložen na klop. Povsem se strinjam s stališči Izvršnega
sveta, ker amandma spreminja sistem zbiranja in odvajanja prispevkov za
interesne skupnosti. To bi povzročilo občutne posledice. Amandma Izvršnega
sveta podpiram.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Zeli še kdo razpravljati o
amandmajih?
Prehajamo na glasovanje. Najprej glasujmo o amandmaju, ki ga je dala
skupina delegatov iz Celja. Kot ste slišali, amandmaja ne podpira Izvršni svet
in tudi predstavnica Odbora za finance ima odklonilno stališče. Kdor je za
amandma iz Celja, naj prosim glasuje! (17 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(4 delegati.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (63 delegatov se je glasovanja
vzdržalo.)
Ugotavljam, da amandma ni sprejet.
Glasujmo o amandmaju Izvršnega sveta k 12. in 13. členu. Kdor je za, naj
prosim glasuje! (83, delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo
vzdržal glasovanja? (14 delegatov.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Potem je še amandma Odbora za finance k 8. členu. Ali se predstavnik
Izvršnega sveta strinja z amandmajem? (Se strinja.) Kdor je za amandma k
8. členu, ki ga je dal Odbor za finance, naj prosim glasuje! (97 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (2 delegata.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Imamo še amandmaja Zakonodajno-pravne komisije k 6. in 11. členu.
Oba sta pa redakcijskega značaja. Ali se predstavnik Izvršnega sveta z njima
strinja. (Da.) Dajem na glasovanje amandmaja Zakonodajno-pravne komisije k
6. in 11. členu. Kdor je za, naj prosim glasuje! (103 delegati.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Amandmaja sta z večino glasov sprejeta.
Sedaj dajem zakon v celoti na glasovanje. Kdor je za predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in
plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na
področju družbenih dejavnosti v letu 1975, naj glasuje! (96 delegatov glasuje
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (9 delegatov.)
Ugotavljam, da je predlog zakona z večino glasov sprejet.
Prehajamo na 16> točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o začasnem financiranju samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v prvem trimesečju leta 1976.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet, ki je predlagatelj tega zakona,
določil tovarišico Milico Ozbič.
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Izvršni svet predlaga, da zakon sprejmemo po hitrem postopku. Takšen
postopek predlaga zato, ker bodo samoupravni akti o prispevkih samoupravnih
interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti sprejeti šele v letu 1976.
Zato je nujno potrebno za čas do uveljavitve teh aktov začasno urediti financiranje dejavnosti navedenih skupnosti. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta
še kaj dodati k temu? (Ne želi.)
Dajem v razpravo predlog, da obravnavamo zakon po hitrem postopku. Ker
ni razprave, dajem predlog na glasovanje. Kdor je za to, da obravnavamo predlog zakona po hitrem postopku, naj prosim glasuje! (95 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta sprejet z večino glasov.
Zakon so obravnavali: odbora za finance našega zbora in Zbora občin ter
Zakonodajno-pravna komisija. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče
razpravljati, zaključujem razpravo. Prehajamo na glasovanje. Najprej bomo
glasovali o amandmajih. Imamo amandma Zakonodajno-pravne komisije k
3. členu. Kdor je za amandma Zakonodaj no-pravne komisije k 3. členu, naj
prosim glasuje! (98 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Dajem predlog zakona o začasnem financiranju samoupravnih interesnih
skupnosti na področju družbenih dejavnosti v prvem trimesečju leta 1976 v
celoti na glasovanje. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (101,delegat
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet.
Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem republiškem, davku od prometa proizvodov ter načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev.
Predstavnik Izvršnega sveta, ki je ta zakon predložil, je tovarišica Milica
Ozbič. Izvršni svet predlaga, da ga sprejmemo po hitrem postopku, in sicer
zato, da se s 1. januarjem izpolnijo obveznosti iz 11. člena dogovora socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin o temeljih politike obdavčevanja meničnih kreditov ter o tiskanju, prodaji, zamenjavi in izločitvi iz uporabe meničnih golic enotne izdaje in ustrezno uredi to vprašanje z republiškim
zakonom, ker z 31. 12. letošnjega leta preneha veljati dosedanja ureditev. Zeli
predstavnik Izvršnega sveta še kaj dodati? (Ne.)
Zeli o tem kdo razpravljati? (Ne.) Kolikor ne, dajem predlog na glasovanje.
Kdo je za to, da obravnavamo predloženi zakon po. hitrem postopku? (95 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je soglasno sprejet predlog, da zakon obravnavamo po
hitrem postopku.
Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? Besedo ima tovarišica Milica Ozbič!
Milica Ozbič: K predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov ter o načinu, po
katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od
prometa proizvodov in storitev, predlaga Izvršni svet amandma. Amandma se
nanaša na člen 8. Izvršni svet predlaga novo besedilo tega amandmaja, in sicer
da se v tarifni številki 1 stopnja e^/o nadomesti s stopnjo 7 °/», v tarifni številki
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4 pa stopnja 2 °/o nadomesti s stopnjo 3 %. K 11. členu naj se doda nov drugi
in tretji odstavek v naslednjem besedilu: »Nove stopnje iz 8. člena tega zakona
pričnejo davčni zavezanci uporabljati z dnem uveljavitve odlokov skupščin
občin o znižanju posebnega občinskega davka od prometa proizvodov. Služba
družbenega knjigovodstva v 5 dneh po uveljavitvi odloka iz prejšnjega odstavka izvrši poračun plačanih zneskov v skladu z novimi delitvenimi razmerji.«
K amandmaju ste prejeli podrobno obrazložitev. Naš predlog v bistvu pomeni, da se delitev prometnega davka od prometa proizvodov v maloprodaji
med občinami in republiko spremeni tako, da se občinski del zmanjša za 1 °/o,
republiški pa zviša za 1 %>, ker se morajo zaradi nekaterih predvidenih prenosov obveznosti iz proračunov občin na samoupravne interesne skupnosti prenesti tudi sredstva vsem tistim samoupravnim interesnim skupnostim, ki
obveznosti prevzemajo. Da bi se lahko sredstva prenesla, je treba poiskati
tak vir, ki je skupen splošni in skupni porabi, to pa je samo dohodek temeljnih
organizacij združenega dela. Ker občinski proračuni iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela ne dobivajo nobenih prispevkov in davščin, je bilo
potrebno poiskati rešitev v tem, da se je republiški proračun odpovedal sorazmernemu delu davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela, prenesel ustrezni del tega vira skupnostim, skupnosti pa od občinskih proračunov
prevzemajo sorazmeren del obveznosti. To je bila v smislu izhodišč o urejanju
splošne in skupne porabe v prihodnjem letu naša haloga, ki smo jo ob tej
dokaj komplicirani tehniki poskušali zadovoljivo izpeljati na predlagani način.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala. Kdo še želi razpravljati? Ne želi
nihče več? Lahko zaključim razpravo? Zaključujem razpravo in prehajam na
glasovanje.
Najprej bomo glasovali o amandmajih Izvršnega sveta k 8. in 11. členu.
Vprašujem poročevalca Odbora, ali se strinja s tem amandmajem! Poročevalec
Odbora se strinja. Dajem na glasovanje amandmaja Izvršnega sveta k 8. in
11. členu. Kdor je za, naj prosim glasuje! (84 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (10 delegatov.)
Ugotavljam, da sta z večino glasov sprejeta amandmaja k 8. in 11. členu.
Drugih amandmajev ni.
Dajem predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem
republiškem davku od prometa proizvodov ter o načinu, po katerem občani
in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev, v celoti na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (91 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je predlog zakona z večino glasov sprejet.
Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks.
Izvršni svet je določil tovarišico Milico Ozbič za svojega predstavnika.
Predlog zakona so obravnavali: odbora za finance našega zbora in Zbora
občin ter Zakonodajno-pravna komisija. Kdo želi razpravljati? Ne želi nihče
razpravljati? Kolikor ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem
na glasovanje predlog zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks.
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Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (99 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog zakona v našem zboru soglasno sprejet. '
Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o spremembah zakona o stalnih sredstvih SR Slovenije za financiranje dejavnosti Republiške konference Socialistične zveze delovnih ljudi, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet in določil tovarišico Evo
Naglič, članico Izvršnega sveta za svojega predstavnika.
Predlog zakona so obravnavah: odbora za finance našega zbora in Zbora
občin ter Zakonodajno^pravna komisija. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo?
Ne želi nihče razpravljati? Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog zakona o spremembi zakona o stalnih sredstvih SR Slovenije za financiranje dejavnosti Republiške konference Socialistične zveze delovnih ljudi.
Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (93 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (4 delegati.)
Ugotavljam, da je predlog zakona z večino glasov sprejet.
Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je predlog za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov, z osnutkom
zakona, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in določil tovarišico Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta, za predstavnika.
Izvršni svet predlaga Skupščini SR Slovenije, da v smislu 2. odstavka
250. člena poslovnika združimo prvo in drugo fazo. Zeli kdo o tem razpravljati?
(Ne.) Ugotavljam, da se strinjamo s tem, da obravnavamo predlog za izdajo
zakona skupaj z osnutkom. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona so
obravnavali: odbora za finance našega zbora in Zbora občin ter Zakonodajnopravna komisija. Želi kdo razpravljati? Prosim! Besedo ima tovariš Kristl
Ogris, delegat z gospodarskega področja, Radovljica!
Kristl Ogris: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Naša
delegacija je na svoji seji dne 25. 12. obravnavala predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov z osnutkom zakona in
sklenila poleg že predlaganih sprememb in dopolnitev k osnutku zakona predlagati še naslednjo dopolnitev:
Za 17. členom osnutka zakona naj se vstavi nov 17. a člen, ki naj se glasi:
»V 141. členu se spremeni 6. točka tako, da se glasi: Od stanovanjskih stavb,
katerih vrednost, ugotovljena na podlagi tega zakona, ne presega 100 000 dinarjev, razen stanovanjskih prostorov, ki se sezonsko ali občasno uporabljajo za
počitek in oddih.«
Predlagano dopolnitev utemeljujemo t. naslednjim: V samem zakonu o
davkih občanov in drugih pozitivnih predpisih ni točno opredeljen pojem stanovanjske stavbe v tem smislu, ali se šteje za stanovanjsko stavbo samo stavba,
ki se uporablja za stalno bivanje, ali tudi stavba, ki se uporablja sezonsko za
počitek in oddih. Po določbah 142. člena zakona o davkih občanov ni razlike
med stanovanjsko hišo oziroma stanovanjem in stanovanjskimi prostori, ki se
uporabljajo za počitek in oddih, v tem smislu, da se na novo zgrajenim stanovanjskim hišam prizna začasna davčna oprostitev za dobo 10 let, medtem ko
počitniškim hišam taka oprostitev ni priznana. Ker pojem stanovanjska stavba
oziroma stanovanje ni točno opredeljen ter se davek na posest odmerja od počit12
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niških hiš celo po višji stopnji kot od stanovanjskih stavb, ki služijo stalnemu
bivanju, prihaja v praksi pri izvajanju določbe 6. točke 141. člena zakona o
davkih občanov do nejasnosti in različne interpretacije zakonskih določb.
V 141. členu zakona o davkih občanov so našteti primeri, v katerih se davek na
posest stavb ne plačuje. V 6. točki so pri tem naštete stavbe, katerih vrednost
ne presega 100 000 novih dinarjev. Ugotovljeno je, da pri dosledni uporabi
tega predpisa ne bi bili obdavčeni vsi manjši vikendi. Na področju naše občine
je takih počitniških hišic prek 250, gre pa tudi za etažne lastnike stavb, v katerih je en lastnik stalno naseljen, drugi pa svoj del le občasno uporablja za oddih.
Vsak del zase ali pa eden od obeh je manjši od predpisanega cenzusa za obdavčitev. Glede na to, da je stopnja davka diferencirana in za počitniške hiše dokaj
višja, bi prišlo do negodovanja v primerih, ko bi vrednost le malenkostno odstopala od določenega cenzusa. Tako bi bil en lastnik davka oproščen, drugi pa
bi plačal precejšnjo vsoto pri skoraj enakem objektu. S spremembo predpisa
bi vse te težave obšli in bi izpadle od obdavčitve le manjše stanovanjske stavbe
slabe konstrukcije, stare kmečke hiše in podobno. Obdavčiti pa bi bilo treba
vse počitniške hiše ne glede na velikost in vse dele stavb, ki se uporabljajo
sezonsko ali pa občasno za počitek in oddih. S predlagano spremembo 141. člena
zakona o davkih občanov pa bi bila v samem zakonu formulacija jasna in nedvoumna. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati?
Ne želi nihče več? Kolikor ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo
in predlagam, da sprejmemo naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih
občanov, z osnutkom zakona, se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet. Pri pripravi predloga zakona naj
upošteva predloge, 'dane v skupščinskih telesih in v razpravi na današnji seji.
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (95 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je sklep z večino glasov sprejet.
Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka
o pristopu k dogovoru republik in avtonomnih pokrajin o usklajevanju davčne
politike na področju samostojnega opravljanja gospodarskih in negospodarskih
dejavnosti z delovnimi sredstvi v lasti občanov, ki ga je Skupščini predložil
Izvršni svet in določil za svojega predstavnika tovarišioo Milico Ozbič.
Predlog odloka so obravnavali: odbora za finance našega zbora in Zbora
občin ter Zakonodajno-pravna komisija.
Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? Ne želi nihče razpravljati? Če ne želi
nihče razpravljati, zaključujemo razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka
o pristopu k dogovoru republik in avtonomnih pokrajin o usklajevanju davčne
politike na področju samostojnega opravljanja gospodarskih in negospodarskih
dejavnosti z delovnimi sredstvi v lasti občanov. Kdor je za predlog odloka, naj
prosim glasuje! (94 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo
vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je predlog odloka z večino glasov sprejet.
Prehajamo na 22. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka
o sofinanciranju programa graditve stanovanj za delavce organov za notranje
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zadeve v SR Sloveniji od leta 1976 do leta 1980, ki ga je Skupščini predložil
v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Za svoja predstavnika je
Izvršni svet določil tovariša Marjana Orožna, člana Izvršnega sveta an republiškega sekretarja ža notranje zadeve, ter Teodorja Dovečarja, republiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za notranje zadeve.
Predlog odloka so obravnavali: odbora za finance našega zbora in Zbora
občin, Odbor za družbenopolitični sistem našega zbora ter Zakonodajno-pravna
komisija.
Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in
dajem na glasovanje predlog odloka o sofinanciranju programa graditve stanovanj za delavce organov za notranje zadeve od leta 1976 do 1980 v SR Sloveniji.
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (90 delegatov glasuje za.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (5 delegatov.)
Ugotavljam, da je predlog odloka z večino glasov sprejet.
Prehajamo na 23. točko dnevnega reda, to je predlog odloka
o pristopu k dogovoru socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin o temeljih politike obdavčevanja meničnih kreditov ter o tiskanju, prodaji,
zamenjavi in izločitvi iz uporabe meničnih polic enotne izdaje, ki ga je Skupščini
predložil v obravnavo Izvršni svet. Izvršni svet je določil za svojega predstavnika Milico Ozbič.
Predlog odloka so obravnavali: odbora za finance našega zbora in Zbora
občin in Zakonodajno-pravna komisija. Z dopisom dne 24. 12. smo prejeli dogovor o temeljih politike obdavčevanja meničnih kreditov ter o tiskanju, prodaji,
zamenjavi in umaknitvi iz obtoka enotnih meničnih golic.
Pričenjam razpravo! Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo in
dajem na glasovanje predlog odloka o pristopu k dogovoru socialističnih
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin o temeljih politike obdavčevanja
meničnih kreditov ter o tiskanju, prodaji, zamenjavi in izločitvi iz uporabe
meničnih golic enotne izdaje na glasovanje.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (98 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet.
Prehajamo na 24. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o dayčnih olajšavah in drugih ugodnostih za kupce obveznic federacije v letu
1975, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet.
Izvršni svet je določil za svojega predstavnika tovarišico Milico Ozbič. Predlog zakona so obravnavali: odbora za finance našega zbora in Zbora občin ter
Zakonodajno-pravna komisija. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.)
Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog zakona o davčnih
olajšavah in drugih ugodnostih za kupce obveznic federacije v letu 1975. Kdor
je za predlagani zakon, naj prosim glasuje! (95 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet.
Prehajamo na 25 t o č k o dnevnega reda, to je na predlog za izdajo
zakona o spremembah zakona o sodiščih splošne pristojnosti, iz osnutkom
zakona.
12»
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Izvršni svet, ki je zakon predložil, je določil tovarišico Evo Naglič za svojega
predstavnika. Izvršni svet predlaga, da Skupščina obravnava prvo in drugo fazo
skupaj. Dajem predlog v razpravo. Ima kdo pripombe k temu, da obravnamo
prvo in drugo fazo skupaj? (Ni pripomb.) Ker ni pripomb, ugotavljam, da lahko
obravnavamo predlog za izdajo zakona skupaj z osnutkom zakona. Pričenjam
razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.)
Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o sodiščih splošne pristojnosti, z osnutkom zakona, se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pripravi
predloga naj upošteva predloge, dane v skupščinskih telesih.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (98 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog sklepa soglasno sprejet. Besedo ima tovarišica
Eva Naglič, članica Izvršnega sveta!
Eva Naglič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Glede
na to, da ste pravkar izglasovali predlog za izdajo zakona o spremembi zakona
o sodiščih splošne pristojnosti, z osnutkom zakona, predlagam, da bi obravnavali ta zakon, ki ste ga pravkar potrdili, kot predlog zakona. Ker ni nobenih
predlogov za spremembe in dopolnitve, bi bilo odlašanje razprave o zadnji fazi
gola formalnost. Zato je racionalno in učinkovito, če zakon že danes sprejmemo, zlasti še, ker v praksi ni nobenih problemov. To se pravi, predlagamo,
da ta zbor obravnava osnutek zakona kot predlog zakona. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Slišali ste predlog članice
Izvršnega sveta in republiške sekretarke za pravosodje, organizacijo uprave in
proračun. Dajem predlog v razpravo. S tem dejansko skrajšamo postopek, se
pa držimo poslovnika. Želi kdo o tem razpravljati? (Ne.) Tako lahko smatram,
da smo sprejeli predlog, da obravnavamo zakon kot predlog. Kdo želi o predlogu
razpravljati? Ne želi nihče? (Ne.) Potem dajem predlog zakona na glasovanje!
Kdor je za predlog zakona o spremembah zakona o sodiščih splošne pristojnosti,
naj prosim glasuje! (97 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo
vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet z večino glasov.
Prehajamo na 26. točko dnevnega reda, to je predlog za izdajo
zakona o ustanovitvi občinskega javnega tožilstva v Velenju, z osnutkom
zakona, ki ga je Skupščini predložil Izvršni svet. Izvršni svet je določil za svojega predstavnika tovarišico Evo Naglič. V smislu 250. člena poslovnika Izvršni
svet predlaga, da združimo prvo in drugo fazo. Zeli kdo o tem razpravljati?
Ne želi nihče? (Ne.) Ugotavljam, da se strinjamo s tem, da obravnavamo prvo
in drugo fazo skupaj.
Predlog za izdajo zakona z osnutkom sta obravnavali Komisija za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija. Vsa poročila smo prejeli. Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) Ne želi nihče razpravljati? Zaključujem
razpravo in dajem na glasovanje naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o ustanovitvi občinskega javnega tožilstva v Velenju, z osnutkom zakona, se sprejme.
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2. Predlog zakona pripravi Izviršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pripravi
predloga naj upošteva predloge, dane v skupščinskih telesih.
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (95 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog sklepa z večino glasov sprejet.
Prehajamo na 27. točko dnevnega reda, to je na določitev
periodičnega delovnega načrta Zbora združenega dela za obdobje januar—marec 1976.
Na seji dne 3. 12. smo sprejeli enoletni program. Ta program vsebuje predvsem tiste zadeve, na katerih družbeno pomembnost je bilo opozorjeno v razpravah v zborih in drugod. To velja zlasti za ves tematski del programa, v katerem ima obravnava vsake teme namen prispevati k rešitvi določenih aktualnih
družbenoekonomskih in družbenopolitičnih problemov, kakor tudi za ves tisti
del programa, ki se nanaša na zakonodajni del.
Na podlagi tega programa nam je sedaj predložen periodični delovni načrt
za prvo trimesečje leta 1976. Ta delovni načrt konkretizira in realizira naše
že sprejete programe in s tem omogoča, da se že na začetku tega razdobja
pripravimo in da v skladu s tem delovnim načrtom pripravijo svoje delovne
načrte temeljne delegacije, občinske skupščine in vsi drugi, ki se vključujejo
v delegatski sistem.
V skladu z delovnim načrtom bo mogoče dolgoročneje planirati dek>, to pa
bo omogočilo delegatski bazi, da bo vedno bolj aktivno posegala v delo našega
zbora. Delegati in delegacije Zbora združenega dela v občinah bodo na podlagi
tega konkretnega programa lahko določile, kaj naj se obravnava na zborih
delavcev v temeljnih organizacijah oziroma na drugih nivojih delegatskega
načina odločanja.
Seveda pa delovni načrt ne sme dušiti iniciative baze, temveč dajati le
osnovno smer dela, ob tem pa puščati vse možnosti za iniciative delegatov,
delegacij in skupščin občin. Ob določitvi periodičnega načrta bi rad opozoril
še na to, da si moramo prizadevati za težišče razprav pri vprašanjih, ki so na
dnevnih redih našega zbora, predvsem v prvih dveh fazah. Takrat je dana možnost najširše obravnave, usklajujejo se variantne rešitve in ocenjujejo predložene
rešitve glede na vsakodnevno družbeno prakso. Takšen pristop bo dal našim
predlogom, iniciativa,m in drugim oblikam našega udejstvovanja novo kvaliteto,
ki bo zagotavljala, da bodo naše odločitve skrbno pretehtane.
Na zadnji seji smo na predlog delegata Marjana Šlajmerja sprejeli sklep,
da naj bi naš program vseboval, kakšne obveznosti se oblikujejo med realizacijo programa in iz katerih virov naj se te obveznosti pokrivajo. O tem sklepu
in predlogu smo razpravljali tudi na Predsedstvu Skupščine SR Slovenije.
Obvestiti vas moram, da so dosedanje analize v zvezi s tem pokazale, da je
takšen pristop skoraj neizvedljiv in da tudi, če bi posamezne akte kvantificirali,
to ne bi dalo* ustrezne slike, ker se končne rešitve oblikujejo šele med celotnim
postopkom sprejemanja zakona. Menimo, da je potrebno k realizaciji sklepa,
ki smo ga sprejeli, pristopiti takole: Predvsem mora biti vsa naša pozornost
usmerjena na sprejemanje letne resolucije, kjer se določajo okviri, v katerih
se naj naše gospodarstvo, naša splošna in skupna poraba giblje. Ne simemo
pozabiti, da se velik del obveznosti sprejema in oblikuje prek samoupravnih
interesnih skupnosti, s samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori. Zato
morajo biti razprave v zvezi s sprejemanjem vseh teh aktov, od resolucij do
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samoupravnih sporazumov, poglobljene in morajo izražati interese in smernice temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, obenem pa upoštevati
širše družbene in/terese in potrebe. Takšen pristop bo potreben tudi pri vseh
tistih aktih, ki jih bomo sprejemali med letom in ki pomenijo realizacijo resolucije oziroma drugih dogovorov. Pri tem bo zlasti pomembna vloga predlagatelja kot tudi naših odborov, ki naj v svojih obrazložitvah oziroma razpravah
točno ocenijo in jasno prikažejo, ali se obveznosti, ki jih s posameznimi zakoni
sprejemamo, gibljejo v okvirih, začrtanih v naših razvojnih dokumentih in samoupravnih sporazumih, ali pa pomenijo prekoračitev in s tem tudi rušenje sprejete politike.
Mislim, da bo to najbolj zanesljiva pot, prek katere bomo lahko dejansko
realizirali sklep, sprejet na zadnji seji. Le ob tesni povezanosti teh elementov,
ki sem jih naštel, lahko zagotovimo takšen pregled, ki bo zagotavljal dejansko
uresničevanje sprejete politike.
Ob tem bi omenil samo še to, da smo danes ob sprejemu resolucije že realizirali del našega sklepa s tem, da smo zadolžili vse nosilce, da pripravijo akcijske
programe, da o izvršitvi teh programov poročajo, kakor tudi s tem, da smo
zavezali Izvršni svet, da bo po vsakem četrtletju dal pregled nad situacijo na
vseh področjih družbenega življenja.
Danes -ste prejeli na klop predlog periodičnega delovnega načrta Zbora
združenega dela za obdobje januar—marec 1976, program nadaljnjega dela pri
izdelavi družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 in program
nadaljnjega dela za. hitrejšo pripravo družbenega plana Jugoslavije za obdobje
1976—1980.
To so dokumenti, ki smo jih dobili. Pričenjam razpravo! Kdo želi razpravljati? Ugotavljam, da se nihče ne prijavlja k besedi. Zato lahko zaključim razpravo. Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog periodičnega delovnega
načrta našega zbora, naj prosim glasuje! (91 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je naš zbor soglasno določil periodični delovni načrt za prvo
trimesečje leta 1976.
Prehajamo na 28. točko dnevnega reda, to je predlog zakona
o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno republiko
Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj.
Skupščini SR Slovenije ga je predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije. Tudi tukaj je predstavnik Izvršnega sveta -tovarišica Milica Ozbič.
Odbor za finance in Zakonodajno-pravma komisija sta o tem razpravljala
in nam dala poročilo. Prejeli smo tudi mnenje Izvršnega sveta. Pričenjam razpravo! Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ne želi nihče razpravljati? Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona
o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno republiko
Jugoslavijo' in Mednarodno banko za obnovo in razvoj.
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (91 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet.
Prehajamo na 29.
imenovanja.

točko dnevnega reda, to je na volitve, in
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Prvi je na vrsti predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov ter o sestavi komisij Skupščine SR Slovenije, ki ga je
predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine
SR Slovenije.
Za svojega predstavnika je Komisija določila pri vseh predlogih odlokov
tovariša Jožeta Božiča, predsednika te komisije. Predlog odloka ste prejeli.
Prav tako ste prejeli tudi popravek k predlogu odloka. Izvršni svet je dal k
predlogu odloka pozitivno mnenje.
Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? Ne želi nihče razpravljati o tem
odloku? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, dajem na glasovanje predlog odloka
o razrešitvi in izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov in o sestavi
komisij Skupščine Socialistične republike Slovenije.
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (91 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet.
Drugi je predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov in o sestavi odborov in komisije Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije.
Predlog odloka je prav tako predložila Komisija za volitve, imenovanja ter
administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije. Izvršni svet je dal k predlogu
odloka pozitivno mnenje.
Pričenjam razpravo! Zeli kdo razpravljati? Ne želi nihče razpravljati?
Zaključujem razpravo im dajem na glasovanje predlog odloka o razrešitvi in
izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov in o sestavi odborov in
komisije Zbora združenega dela. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje!
(91 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet.
Tretji je predlog odloka o soglasju k imenovanju tajnika Izobraževalne
skupnosti Slovenije.
Predlog odloka je prav tako predložila Komisija za volitve, imenovanja in
administrativne zadeve. Prejeli smo tudi soglasje, ki ga je dal Koordinacijski
odbor za kadrovska vprašanja ,pri Republiški konferenci Socialistične zveze
delovnih ljudi. Tudi Izvršni svet se strinja s predlogom odloka. Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Ne želi nihče razpravljati? (Ne.)
Zaključujem razpravo in dajem na glasovainje predlog odloka o soglasju
k imenovanju tajnika Izobraževalne skupnosti Slovenije. Kdor je za predlog
odloka, naj prosim glasuje! (91 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet.
Četrti je predlog odloka o izvolitvi sodnikov okrožnih sodišč v Kopru, Mariboru in Novem mestu.
Tudi ta predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in
administrativne zadeve. Izvršni svet se s predlogom odloka strinja. Pričenjam
razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Ne želi nihče razpravljati?
Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o izvolitvi sodnikov okrožnih sodišč v Kopru, Mariboru in Novem mestu. Kdor je za predlagani
odlok, naj prosim glasuje! (90 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se
je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet.
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Peti je predlog odloka o izvolitvi sodnikov Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani.
Tudi ta predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in
administrativne zadeve. Izvršni svet se s predlogam strinja. Pričenjam razpravo.
Zeli kdo razpravljati? Ne želi nihče razpravljati? (Ne.)
Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o izvolitvi
sodnikov Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani. Kdor je za predlagani
odlok, naj prosim glasuje! (87 delegatov glasuje za;) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je predlog odloka z večino glasov sprejet.
S tem smo to točko izčrpali in prehajamo na 30. točko dnevnega
reda, to je na vprašanja delegatov.
Na delegatsko vprašanje tovariša Karla Franka, delegata skupine delegatov
s kmetijskega področja, 5. okoliš, bo odgovoril tovariš dr. Dominik Komadina,
republiški podsekretar v Republiškem komiteju za zdravstvo in socialno varstvo.
Dr. Dominik Komadina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši
delegati! Delegat skupine delegatov za kmetijsko dejavnost 5. okoliša — Murska
Sobota tovariš Karel Franko je postavil naslednje delegatsko vprašanje:
»Ob obravnavi resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije za prihodnje leto se ponovno postavlja vprašanje neenakopravnega
položaja manj razvitih območij v republiki pri sprejemanju programa zdravstvenega varstva.
Menimo, da je nevzdržno, da se ob deklarirani politiki, s katero se z resolucijo na manj razvitih področjih predvideva večja stopnja zaposlovanja od
republiškega poprečja, to ne upošteva pri programiranju zdravstvenega varstva
v SR Sloveniji za prihodnje leto.
Stopnja rasti zaposlenosti se mora namreč upoštevati enako po vseh regijah, resolucija pa predvideva v manj razvitih območjih še enkrat večjo rast
zaposlenosti od republiškega poprečja. Tako se bo tudi v prihodnjem letu dogodilo enako kot letos, ko na mamj razvitih področjih stroški zdravstvenega varstva
zaradi večjega števila zaposlenosti naraščajo nad predvidevanji, zaradi česar
je narastel tudi doitok sredstev, tako da je prišlo do presežnih sredstev. Čeprav
je prišlo do takšnega preseganja izdatkov in dohodkov iz povsem upravičenih
razlogov, odgovorni organi v republiki ne dopuščajo nobene valorizacije dohodkov in izdatkov zdravstveni skupnosti.
Konkremo se v regionalni zdravstveni skupnosti Murska Sobota ugotavlja
v letošnjem letu povečanje števila zaposlenih ,na 7,7%. To povzroča
seveda večje dohodke in izdatke, kakor so bili predvideni s programom. To dejstvo pa ni upoštevano in tako so v regiji nastala presežna sredstva, čeprav
se po drugi strani ugotavlja, v regiji tudi precejšnja izguba.
Glede na to menimo, da je potrebno že za letošnje leto priznati ustrezno
valorizacijo dohodkov in izdatkov zdravstvenih skupnosti na manj razvitih
področjih in še posebej to upoštevati pri pripravljanju predloga družbenega
dogovora o skupni porabi v prihodnjem letu.
Prosim za odgovor na naslednje vprašanje: Iz kakšnih razlogov se ne priznava valorizacija za letošnje leto in ali bo ta specifični položaj manj razvitih
območij upoštevan pri družbenem dogovarjanju o skupni porabi za prihodnje
leto ?«
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Na zastavljeno delegatsko vprašanje odgovarjamo:
Prvi odstavek 13. člena družbenega dogovora o razporejanju dohodka, osebnih dohodkov in nekaterih drugih osebnih prejemkov ter o gibanju osebne ter
skupne porabe v letu 1975 določa, da je zaradi ohranitve realne ravni skupne
porabe možno izvesti revalorizacijo sredstev v posameznih samoupravnih interesnih skupnostih, če bodo to zahtevala drugačna gospodarska gibanja od
načrtovanih, vendar tako, da bodo tudi po revalorizaciji ohranjena razmerja
v delitveni strukturi družbenega proizvoda, kot jih določa resolucija.
Resolucija o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1975 predvideva rast družbenega proizvoda oziroma
bruto dohodka gospodarstva nominalno za 31,0/o nad doseženim v letu 1974,
kar pomeni, da bi bili pogoji za pozitivno revalorizacijo programov samoupravnih interesnih skupnosti doseženi po prekoračitvi zgoraj navedenega
odstotka.
Ker se na osnovi dosedanjih rezultatov ocenjuje, da načrtovana rast bruto
dohodka v letu 1975 ne bo presegla 27 %>, pogoji za pozitivno revalorizacijo pro-,
gramov samoupravnih interesnih skupnosti torej ne bodo nastopili.
V osnutku družbenega dogovora o razporejanju dohodka v letu 1976 podpisniki tega dogovora niso zanemarili vprašanje razvoja manj razvitih in obmejnih območij. Vsa področja skupne porabe opredeljujejo v osnutku dogovora
prioriteto razvoja in solidarnostna sredstva za'te namene. Naloga in dolžnost
občinskih samoupravnih interesnih skupnosti manj razvitih in obmejnih območij pa je, da se ob tem aktivno vključujejo v proces družbenega dogovarjanja
in samoupravnega sporazumevanja. Hvala.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Ali se delegat iz 5. okoliša
s kmetijskega področja strinja z odgovorom? Odgovor bomo poslali delegaciji!
Na delegatsko vprašanje Martina Kresnika, delegata skupine delegatov s
področja kmetijske dejavnosti iz 6. okoliša, bo odgovorila tovarišica Milica
Ozbič!
Milica Ozbič: Tovariš Martin Kresnik, delegat za kmetijsko področje
6. okoliša je v svojem delegatskem vprašanju obravnaval problem obdavčevanja lastnikov malih kmetij, katerim je kmetovanje sekundarna, dejavnost.
Navaja, da je v občini Radlje ob Dravi skoraj polovica kmetij manjših od 3 ha,
katerih lastniki so večinoma v raznih službah, in da ob dejstvu, da morajo
kot taki plačevati večje davke od kmetijstva kot kmetje, ki se ukvarjajo izključno s kmetijstvom, vse večje število teh občanov zahteva od kmetijske zemljiške skupnosti priznanje statusa kmeta. Pripominja, da ob široki zakonski
opredelitvi statusa kmeta lahko tak status skoraj vsakdo uveljavi, kar ima za
posledico prikrajšanje sredstev občinskega proračuna.
Izraža tudi mnenje kmetov, če že nekdo izkorišča kmetijsko zemljišče in
gozd, naj od tega plačuje vsaj prispevek za starostno zavarovanje kmetov.
Odgovor Izvršnega sveta je naslednji: Davek od kmetijstva plačajo vsi lastniki oziroma uživalci kmetijskih zemljišč. Poleg tega pa kmetje, ki so zdravstveno z&varovani kot kmetje, plačujejo še prispevek za zdravstveno zavarovanje kmetov in praviloma tudi prispevek za starostno zavarovanje kmetov.
Ob taki ureditvi bi torej kmetje, ki so zdravstveno in pa tudi pokojninsko
zavarovani iz drugega naslova, to je kot delavci v združenem delu, iz naslova
samostojne poklicne dejavnosti ali nekega drugega naslova, od dohodka iz kme-
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tijske dejavnosti plačevali nižje skupne obveznosti kot kmetje, katerim je kmetovanje edina dejavnost.
Da bi se temu izognili, je z davčno zakonodajo uveljavljena rešitev, da tisti
kmetovalci, ki niso zdravstveno zavarovani kot kmetje, plačujejo višji davek
od kmetijstva, ki ima značaj kompenzacijske davščine, katera naj v določenem
obsegu nadomesti izpad prispevka za zdravstveno oziroma starostno zavarovanje in kot taka do neke mere izenači skupne obveznosti kmetov s kmeti
delavci. Ta povišana obveznost znaša v občinah praviloma 24 °/o od katastrskega
dohodka in od dohodka iz gozda, ponekod pa tudi več.
Iz navedenega izhaja, da na višino obdavčitve nima vpliva vprašanje, ali
je lastniku zemljišča priznan status kmeta ali ne. Odločilno za to, ali bo plačeval povišani davek ali ne, je vprašanje, ali plačuje tudi prispevek za zdravstveno zavarovanje oziroma ali je zdravstveno zavarovan kot kmet.
Ni torej razloga, da bi si zaradi izognitve višji obdavčitvi kmetovalci prizadevali za širše uveljavljanje statusa kmeta, prav tako tudi ni razloga, da bi
obseg uveljavljanja tega statusa vplival na dotok proračunskih dohodkov občin.
Če pa je tovariš delegat, ko je zastavil vprašanje, imel morda v mislih davek
od premoženja, ki se plačuje na posest gozdov, pripominjamo, da ta davek
plačujejo le občani, ki nimajo statusa kmeta in ki imajo nad pol ha gozda,
pod pogojem, da presegajo določeni dohodkovni cenzus. Ta davščina je le prehodnega značaja in bo avtomatično odpadla po preteku roka, v katerem morajo
ti občani obseg gozdnih zemljišč uskladiti z dopustnim obsegom v smislu zakona
o kmetijskih zemljiščih.
V zvezi z mnenjem delegata, naj bi vsakdo, ki izkorišča kmetijsko zemljišče
ali gozd, od tega plačeval prispevek za starostno zavarovanje kmetov, pripominjamo, da bo o tem zavzeta odločitev v drugi fazi izpopolnjevanja sistema
starostnega zavarovanja kmetov, ko bo reševano vprašanje razširitve kroga
zavarovancev. Hkrati pa bo potrebno ponovno proučiti višino že navedenega
kompenzacijskega davka.
Dovolite mi na koncu še tole pripombo: Z danes sprejetim zakonom o
starostnem zavarovanju kmetov je tako ali tako sprejeto določilo, da vsi delavci
prek prispevka iz dohodka TOZD solidarno prispevajo za starostno zavarovanje
kmetov. Torej je s tem en del pomislekov, ki jih je tovariš Kresnik izrazil,
že sam po sebi odpadel. Hvala.
Predsednik Štefan Nemec: Tudi to delegatsko vprašanje bomo poslali delegaciji! Prosim tovariša Franta Komela, direktorja Zavoda Socialistične
republike Slovenije za statistiko, da da odgovor na vprašanje delegatov za
socialno-zdravstveno področje 6. okoliša!
Franta Komel: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Skupina delegatov 6. okoliša za socialno-zdravstveno področje, s sedežem v
Celju, je prosila Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, naj odgovori na naslednja
vprašanja:
Kdaj bo uvedena datoteka osebnih matičnih številk prebivalcev SR Slovenije in urejeno njeno tekoče delovanje in kdaj bo na razpolago za upravo in
družbene službe, konkretno za zdravstveno službo? Kdaj lahko pričakujemo
ureditev tega vprašanja za celotno Socialistično federativno republiko Jugoslavijo, kdaj bo uvedena ažurna datoteka delovnih organizacij oziroma temelj-
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nih organizacij združenega dela, ki bo na razpolago upravi, družbenim službam
in gospodarstvu?
Obrazložitev teh vprašanj: Ob popisu prebivalstva 1971. leta je vsak popisani prebivalec dobil začasno osebno 12-mestno številko. Ne vemo, ali se ta datoteka dopolnjuje in popravlja s spremembami bivališča, zaposlitve, zakonskega
stana, z novimi prebivalci, z rojenimi in umrlimi. Ta datoteka še ni na razpolago družbenim službam. Zato rešujejo v upravi in v družbenih službah
registracijo državljanov oziroma zainteresiranih prebivalcev vsak na svoj način.
Tako na primer ima vsak zaposleni svojo registrsko številko pri pokojninskem
zavarovanju. Strokovne službe in zdravstvene skupnosti uvajajo svoje registrske
številke zavarovancev. Nekatere občinske uprave uvajajo začasno svoje številke
za svoje občane. V zdravstvenih ustanovah, v zdravstvenih domovih, bolnišnicah, kamor se zatekajo praktično vsi stalni prebivalci SR Slovenije, deloma pa
tudi celotne Socialistične federativne republike Jugoslavije in tujci, pišejo pri
vsakem obisku bolnika vse podatke, kar že sedaj pomeni na milijone evidenčnih
listov na leto. Ce bo avtomatska obdelava podatkov zajela celotno zdravstvo,
bo potrebno 20 milijonov več zapisov. Z enotno matično številko prebivalcev in
obenem zavarovancev, zaposlenih, bolnikov, državljanov bi se delo racionaliziralo. Možno pa bi bilo podatke povezovati. Potrebne so tudi ažurne datoteke
v delovnih organizacijah in temeljnih organizacijah združenega dela. Vsaka
delovna organizacija, ki ima avtomatsko obdelavo podatkov, ima svoj šifrant
delovnih organizacij, kupcev in dobaviteljev. Ne vemo, ali se centralni register
delovnih organizacij pri Zavodu SR Slovenije za statistiko vodi in ali je na
razpolago vsem zainteresiranim. Potrebne pa so tudi enotne datoteke krajev,
občin, krajevnih skupnosti. Sedaj so na primer poštne številke drugačne kot
številke krajev Zavoda SR Slovenije za statistiko in podobno. Prosimo Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije, da posreduje odgovor na zastavljeno vprašanje
skupini delegatov v pismeni obliki.
Odgovor: Pri pripravah za vzpostavitev centralnega registra prebivalstva
ob popisu prebivalstva 1971. leta je Zavod SR Slovenije za statistiko predvidel,
da vsak občan dobi svojo osebno matično številko, ki bi se kot identifikacijski
znak vpisovala v vse osebne dokumente občanov. Ob popisu je bila dana pravna
osnova samo za uporabo osebne matične številke v dokumentaciji, ki služi statističnim namenom, in tako so ob popisu vsi stalni prebivalci SR Slovenije
dobili začasne številke. Razširitev uporabe številke tudi v druge namene je
predmet drugega predpisa. Osebno matično številko so prejele vse občine razen
ljubljanskih in jih redno vpisujejo na dokumente naravnega in selitvenega
gibanja prebivalstva. Po teh številkah je urejena datoteka stalnega prebivalstva v Sloveniji v centralnem registru Zavoda SR Slovenije za statistiko. Centralni register se dopolnjuje s podatki o rojenih, umrlih in selitvah prebivalstva. Omogočeno je tudi izkoriščanje tega registra, kot so razni pregledi,
seznami, kartoteke. Vendar se register lahko izkorišča za sedaj v omejenem
obsegu, ker Zavod za popolno ažuriranje ter sprotno, hitro dajanje informacij
vsem zainteresiranim upravnim in drugim organom nima na razpolago zadovoljivih tehničnih kapacitet. Mislil sem na računalnik.
Ker se Zavod zaveda, da bo omogočeno učinkovito in racionalno povezovanje in izkoriščanje vseh podatkov občanu šele z uvedbo enotne osebne
matične številke, je dal iniciativo za uporabo osebne matične številke v vseh
dokumentih, ki se nanašajo na občana. Izdelan je bil osnutek zakona o osebni
matični številki in predložen Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije. Zavod
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je predlagal enako osebno matično številko, ki je predpisana v matični evidenci o zavarovancih in upokojencih (Uradni list SFRJ št. 42/71) in se uporablja v vsej Jugoslaviji.
Odbor Izvršnega sveta za upravo in proračun je na svoji seji 8. 7. 1975
sprejel stališče, da se obravnava osnutka zakona o osebni matični številki odloži,
ker so na zveznem nivoju v pripravi rešitve, ki jih bo potrebno upoštevati pri
pripravi tega zakona. Po zadnji informaciji Republiškega sekretariata za notranje zadeve z dne 15. 12. bo obravnava te problematike na dnevnem redu pristojnih zveznih organov v prvem četrtletju 1976. leta.
V zvezi z registrom organizacijskih enot (organizacij združenega dela, temeljnih organizacij združenega dela in poslovnih enot) razpolaga Zavod z ažurnim stanjem, vendar na ploščicah adresirnega stroja. Uporaba teh podatkov je
mogoča, vendar le delno. Pred popisom prebivalstva leta 1971 je bila vsem organizacijam podeljena enotna registrska številka, na osnovi katere naj bi deloval
avtomatiziran register organizacijskih enot, ki je bil tudi vzpostavljen in je
deloval do ustavnih amandmajev dokaj uspešno. Z amandmaji so nastopile
težave, s sprejetjem ustave pa se je zaradi vrste organizacijskih sprememb porušil. Sedaj je ponovno oblikovan, vendar še ni avtomatiziran, ker so se pričele
priprave za uvedbo enotnega avtomatiziranega registra v vsej Jugoslaviji.
Zavod SR Slovenije za statistiko skupaj z zveznim zavodom za statistiko
pripravlja projekt za vzpostavitev registra organizacijskih enot, ki bi bil urejen po enotnih organizacijskih in vsebinskih merilih v vsej državi.
Glede krajev, naselij in občin Zavod vzdržuje ažurno datoteko, za katero
so šifre enotne za vso Jugoslavijo. Zavod SR Slovenije za statistiko uporablja
enotne standardne klasifikacije in šifrante (teritorialne enote, organizacijske
enote, dejavnosti, poklice), vendar še ni zakonske osnove, ki bi zavezovala tudi
druge organe in organizacije, da jih uporabljajo. Zakonske osnove so v pripravi.
Delovanje centralnega registra prebivalstva in njegovo izkoriščanje se
lahko pričakuje v letu 1977, če bo zagotovljena Zavodu SRS za statistiko
tehnična baza. Enotno avtomatizirani register organizacijskih enot pa v
letu 1976.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Ah se delegat tega področja
strinja z odgovorom? (Se strinja.) Hvala. Zeli kdo postaviti novo delegatsko
vprašanje? Prosim! Delegatsko vprašanje postavlja tovarišica Zlata Kert, delegatka iz 4. okoliša za kulturno-prosvetno področje!
Zlata Kert: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Večje
knjižnice v Sloveniji in v Jugoslaviji že več let uspešno posredujejo študentom,
profesorjem in strokovnjakom iz združenega dela literaturo iz knjižnic v tujini. Knjižnice same namreč ne morejo kupiti vse literature, ki jo bralci potrebujejo, in prav medknjižnična izposoja omogoča, da uporabniki pravočasno in
razmeroma poceni dobivajo informacije o najnovejših dosežkih v svetu. Zelo
je razvito sodelovanje s svetovno znano izposojevalno knjižnico British Lending
Library, Boston, Spa. v Veliki Britaniji, ki ima najbogatejši fond revij na svetu
in zelo ekspeditivno službo za medknjižnično izposojo. Stroške preslikovanja
člankov iz revij in poštne stroške so knjižnice plačevale s kuponi, ki jih je za
slovenske knjižnice doslej uvažala Cankarjeva založba. Po najnovejših zunanjetrgovinskih predpisih je za uvoz teh kuponov potrebno soglasje Zveznega sekre-
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tariata za zunanjo trgovino. Doslej so bile vse prošnje Cankarjeve založbe zavrnjene. Centralna tehnična knjižnica v Ljubljani, ki je o tem problemu med drugim obvestila tudi Republiški komite za kulturo, Zvezo društev bibliotekarjev
v Beogradu in Sindikat kulturnih delavcev v Ljubljani, doslej še ni prejela
odgovora. Zaradi odločitve Zveznega sekretariata za zunanjo trgovino knjižnice
ne morejo več posredovati uporabnikom nujno potrebne strokovne literature
iz tujine in s tem onemogočajo uspešno raziskovalno delo.
Prosim za odgovor na naslednje vprašanje: Kdaj bodo slovenske znanstvene
knjižnice spet lahko kupovale kupone za mednarodno knjižnično izposojo in se
tako znova vključevale v mednarodni pretok informacij?
Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Kdo še želi postaviti delegatsko
vprašanje? Delegatsko vprašanje postavlja tovariš Branko Godina, prosvetnokulturno področje, 3. okoliš!
Branko Godina: Tovarišice in tovariši delegati! Vprašanje, ki ga
bom postavil, se nanaša na zastrupljanje zraka zaradi kajenja v zaprtih prostorih. Skoraj ne mine dan, da ne bi slišali po javnih sredstvih za obveščanje
o škodljivosti kajenja na človekovo zdravje. Med predpisi, ki so bili dani v
razpravo in sprejetje v zvezi z onesnaževanjem okolja, ni omenjen ta pojav. V
nekaterih državah rešujejo ta problem z novimi zakoni. Pristojnim postavljam
vprašanje, ali je bilo poleg priporočila o borbi proti kajenju storjenega kaj več
in ali naš delovni človek in mladi ljudje ne zaslužijo, da se jih pred tem zaščiti
z zakonom. Ce ne drugače, vsaj v zaprtih prostorih, v sejnih dvoranah, čakalnicah, zbornicah in podobno. Prosim za pismeni odgovor!
Predsednik Štefan Nemec: Želi še kdo postaviti delegatsko vprašanje?
Prosim! Besedo ima tovariš Igor Pelan, prosvetno-kulturno področje, Koper!
Igor Pelan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Dovolite, da kot občan in delegat vprašam tole: V veljavi je zakon, po katerem
morajo tovarne zagotoviti in servisne delavnice imeti na zalogi nadomestne
dele za prepravila proizvodov trajnejše vrednosti. Zakon določa, da je ta rok
10 let.
Ce pa se ti dogodi na primer, da imaš prometno nesrečo in odpelješ avto
Zastava fiat 850 special v servisno delavnico, da ti ga popravijo, ti to uslugo
napravijo le, če sam preskrbiš pretrebne dele. Potem se odpraviš po trgovinah
iskat nadomestne dele in končno ugotoviš, da teh pri nas ne moreš kupiti.
Ce torej hočeš imeti avto popravljen, se moraš odpraviti v inozemstvo, kupiti nadomestne dele, jih legalno uvoziti in plačati zanje carino.
Vprašujem: Zakaj smo izdali zakon za zaščito potrošnika, če ga tisti, ki bi ga
morali izvajati, ne upreštevajo in kakšno pot naj občan ubere, da bo uveljavil
pravico, ki mu jo zakon zagotavlja? Prosim za pismeni odgovor!
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Želi še kdo postaviti delegatsko vprašanje! (Ne.)
Ugotavljam, da smo izčrpali tudi to točko dnevnega reda in s tem tudi
dnevni red. Hvala lepa tistim, ki so vztrajali. Vsem pa želim srečno in uspešno novo leto, predvsem pa zdravja! (Ploskanje.)
(Seja je bila zaključena ob 16.05.)

22. seja
(19. novembra 1975)
Predsedovala: Mara Z 1 e b n i k ,
predsednica Zbora občin
Začetek seje ob 9.05.

Predsednica Mara Žlebnik: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam
22. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije, ki sem jo sklicala na podlagi
prvega odstavka 97. člena poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije.
Glede na dodatno poročilo našega odbora za finance in ker bo predvidoma
zvezni izvršni svet umaknil osnutek odloka o spremembah odloka o določitvi
skupnega obsega proračunskih izdatkov federacije za leto 1975 in predložil nov
osnutek tega akta, ki ga bo poskušal uskladiti s stališči republiških izvršnih svetov. umikam z dnevnega reda 21. točko in jo prelagam na eno od kasnejših sej.
Tako predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red:
1. izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter
poročilo te komisije,
2. odobritev zapisnika 21. seje Zbora občin,
3. predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah
republiških davkov in taks, z osnutkom zakona,
4. predlog zakona o spremembah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1975,
5. predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o stalnih sredstvih SR
Slovenije za financiranje dejavnosti Republiške konference SZDL Slovenije, z
osnutkom zakona,
6. predlog zakona o obračunavanju in prenosu dela dohodka, doseženega v
prometu z živino in mesom,
7. predlog za izdajo zakona o investicijski dokumentaciji, z osnutkom
zakona,

22. seja

191

8. predlog za izdajo zakona o določitvi pristojnosti upravnih organov za
odločanje in opravljanje drugih nalog na področju tuje informacijske dejavnosti, z osnutkom zakona,
9. predlog za izdajo zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb, z osnutkom zakona,
10. predlog za izdajo zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju z lovišči, z osnutkom zakona,
11. predlog za izdajo zakona o pomorski pilotaži, z osnutkom zakona,
12. predlog odloka o financiranju razširitve internatskih in šolskih prostorov šole za miličnike kadete v Šolskem centru za strokovno izobraževanje
delavcev v organih za notranje zadeve Ljubljana-Tacen,
13. statut Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije, s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije,
14. predlog odloka o potrditvi dogovora o olajšavah in ugodnostih, ki se
dajejo kupcem obveznic federacije, izdanih po zakonu o izdaji obveznic federacije v letu 1975,
15. predlog za izdajo zakona o davčnih olajšavah in drugih ugodnostih za
kupce obveznic federacije v letu 1975, z osnutkom zakona,
16. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Socialistično federativno
republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o izogibanju dvojnemu obdavčevanju na področju davkov na dohodek in premoženje,
17. predlog zakona o ratifikaciji konvencije o mednarodnih pravilih o
izogibanju trčenju na morju, 1972,
18. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o oddajanju graditve investicijskih objektov tujemu izvajalcu,
19. osnutek zakona o premiji za pšenico,
20. osnutek zakona o dopolnitvah zakona o premijah za pšenico,
21. volitve in imenovanja,
22. vprašanja delegatov.
Ima morda kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšen dopolnilni ali
spremin je valni predlog? (Ne.) Če nihče, predlagam, da glasujemo o dnevnem
redu.
Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo zbora sprejet tak, kakor
sem ga danes predlagala.
Na današnjo sejo so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije povabljeni še predstavniki Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, Republiške konference Socialistične zveze delovnih ljudi
Slovenije, Zveze sindikatov Slovenije, Skupnosti slovenskih občin, člani delegacije SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, Zavoda SR
Slovenije za rehabilitacijo invalidov, Konference za rehabilitacijo invalidov
Slovenije, Lovske zveze Slovenije in Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev članov
Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te
komisije.
Izvoliti moramo predsednika in dva člana Komisije. Ima morda kdo
predlog za to komisijo? (Ne.) Ce ne, mi dovolite, da kar sama predlagam v
Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja po abecednem
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redu občin, naslednje delegate: Staneta Marolta iz občine Domžale za predsednika, Frana Veršnika iz občine Dravograd ter Janka Petka iz občine Grosuplje
za člana.
Zeli o tem predlogu kdo razpravljati? (Ne.) Če ne, lahko preidemo na glasovanje. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje za.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna
vprašanja za 22. sejo Zbora občin soglasno izvoljeni: Stane Marolt za predsednika ter Fran Veršnik in Janko Petek za člana.
Prosim Komisijo, da se takoj sestane in ugotovi navzočnost delegatov na
seji ter da verificira pooblastila. Ostale delegate pa prosim, da ostanejo na
svojih mestih, ker bo Komisija takoj opravila svoje delo.
So vsi člani Komisije tukaj? (Manjka Stane Marolt.) Ker delegat iz Domžal
ni navzoč, predlagam, da spremenimo sestav Komisije za verifikacijo pooblastil,
in sicer tako, da namesto Staneta Marolta izvolimo tovariša Adolfa Haberla.
Ce ste za tako spremenjen predlog, prosim da o tem glasujete! (52 delegatov
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna
vprašanja izvolili navedene tri tovariše.
Prosim tovarišice in tovariše delegate, ki želijo na današnji seji zbora razpravljati v italijanščini ali v madžarščini, da mi to sporočijo, da bi lahko zagotovili prevajalce. Bo kdo razpravljal v madžarščini ali v italijanščini? (Ne.)
Hvala lepa!
(Seja je bila prekinjena ob 9.30 in se je nadaljevala ob 9.45.)

Predsednica Mara Zlebnik: Lahko nadaljujemo sejo. Prosim predsednika Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja, da da poročilo zboru!
Adolf Haberl: Poročilo o pregledu pooblastil za 22. sejo Zbora
občin, ki je bila sklicana za 19. november 1975 ob 9. uri v mali dvorani poslopja
Skupčine SR Slovenije.
Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je iz predloženih
pooblastil in napravljenega seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo
današnjega zasedanja delegati vseh občin SR Slovenije, razen delegatov občin
Mozirje, Ormož in Koper. Od teh ni nihče opravičil odsotnosti.
Navzoča sta tudi delegata mesta Ljubljana in Obalne skupnosti občin.
Ob pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa pooblastila,
ki so jih delegati predložili, neoporečna, zato predlaga, da zbor poročilo sprejme
in s tem verificira pooblastila delegatov za današnjo 22. sejo Zbora občin.
Komisija tudi ugotavlja, da je zbor sklepčen in da lahko pravno veljavno
razpravlja in sklepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa. Prehajamo na razpravo o poročilu ki ste ga poslušali. Zeli morda kdo besedo?
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Adolf Haberl: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Naknadno je prišel tudi delegat iz občine Mozirje. Njegovo pooblastilo je neoporečno.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa! Želi še mogoče kdo razpravljati? (Ne.) Ker razpravljalcev ni, prehajamo na glasovanje o tako dopolnjenem poročilu. O poročilu bomo glasovali v celoti, ker ni nobeno pooblastilo
sporno. Kdor je za to, da se sprejme poročilo, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem soglasno potrdil poročilo Komisije
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov za 22. sejo Zbora občin.
Prehajamo na 2. točko dnev-nega reda, to je na odobritev zapisnika 21. seje Zbora občin.
Osnutek zapisnika ste prejeli z dopisom z dne 23. oktobra 1975. Ima morda
kdo k zapisniku 21. seje Zbora občin kakšno pripombo ali popravek? (Ne.)
Kdor je za to, da se odobri zapisnik 21. seje Zbora občin, naj prosim
glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnik, 21. seje Zbora občin.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in
taks, z osnutkom zakona, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil njen izvršni svet.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Zvonka Drakslerja,
pomočnika republiškega sekretarja za finance. Tovariš Draksler, želite v imenu
predlagatelja predlog za izdajo zakona ustno obrazložiti? (Ne želi.)
Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona ste prejeli z dopisom z dne
6. oktobra 1975. Izvršni svet predlaga, da se v smislu drugega odstavka 250.
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije prva in druga faza zakonodajnega
postopka združita, tako da bi se hkrati obravnavala in sprejemala predlog za
izdajo zakona in zakonski osnutek. Glede na tak predlog Izvršnega sveta pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Predlagam, da o predlogu glasujemo! Kdor je za predlog Izvršnega sveta, da se prva in druga faza zakonodajnega postopka združita, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet.
Predlog za izdajo in osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in
Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Poročili
ste prejeli. Želita morda predstavnika Odbora in Komisije še kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne želita.)
Na podlagi predloga za izdajo zakona in osnutka zakona ter pismenih poročil pričenjam razpravo! Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah
republiških davkov in taks z osnutkom zakona se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
13
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3. Pri pripravi predloga zakona naj upošteva predloge in mnenja, izražena v
telesih Skupščine oziroma v skupinah delegatov, ki so predložili pismeni pripombe.
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Zbor občin predlagani sklep soglasno sprejel.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o
spremembah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1975.
Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet in za
svojega predstavnika določil tovarišico Evo Nag liče vo, članico Izvršnega sveta
in republiško sekretarko za pravosodje, organizacijo- uprave in proračun, ki bo
dala uvodno obrazložitev. Prosim, tovarišica Nagličeva!
Eva Naglic: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Proračun Socialistične republike Slovenije (republiški proračun) za leto 1975,
ki ga je sprejela Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji Zbora
združenega dela in na seji Zbora občin dne 25. decembra 1974, je temeljil na
določilih zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih
skupnostih v SR Sloveniji.
V skladu s sprejetimi izhodišči za sestavo republiškega proračuna in z
resolucijo o družbenoekonomskem razvoju SR Slovenije za leto 1975 je znašala skupna vsota republiškega proračuna za leto 1975 2 345,5 milijona din, kar
je pomenilo 25,58 % povečanje proračuna SR Slovenije v primerjavi z letom
1974.
Republiški proračun zagotavlja sredstva in izvršuje obveznosti SR Slovenije
tudi za občine, in to zlasti na področju gospodarskih investicij in vlaganj v
pospeševanje manj razvitih območij, službe notranjih zadev, pravosodja vseh
stopenj varstva borcev in invalidov in intervencijskih sredstev za solidarnostno
prelivanje med občinami. Proračun republike vključuje torej številne obveznosti
vseh družbenopolitičnih skupnosti, ki zaradi narave in vsebine zahtevajo enotno in sistemsko rešitev pri zagotavljanju sredstev.
S predlogom rebalansa proračuna se zagotavljajo sredstva za izvršitev obveznosti do medrepubliškega dogovora o skupnih osnovah za razširjeno reprodukcijo v kmetijstvu od leta 1973 do 1975, kakor tudi obveznosti do pospeševanja razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji, za realizacijo investicij na
manj razvitih območjih iz naslova beneficirane obrestne mere ža kredite in za
sofinanciranje projektov.
S predlogom rebalansa proračuna za leto 1975 se zaključi poslovanje posebnega računa sredstev SR Slovenije za izravnavanje v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti. Ta račun je bil konec tistega dela
obveznosti in sredstev federacije, ki so po zakonu o prenosu pravic in obveznosti
prešle na republike in pokrajini, pa jih v proračun za leto 1975 ni bilo mogoče
vključiti ker posamezni prenosi sredstev, pravic in obveznosti iz zveznih bank
še niso bili zaključeni.
Predlog zakona o spremembi proračuna zagotavlja tudi sredstva za realizacijo določb samoupravnega sporazuma o osebnih dohodkih delavcev republiških upravnih organov, in to za čas od 1. julija 1975 dalje, medtem ko se
sredstva po tem dogovoru za osebne dohodke v prvem polletju 1975 zagotavljajo
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le delno. Samo orientacijsko se predvideva izplačilo jubilejnih nagrad delavcem
v prvem polletju 1976. Republiški proračun zagotavlja tudi sredstva za odplačilo
inozemskih dolgov federacije do Narodne banke Jugoslavije in do Jugoslovanske investicijske banke, za kar je bila obveznost uzakonjena z zakonom o prenosu pravic in obveznosti na republike in pokrajini. Na obseg teh sredstev v tem
trenutku ni mogoče vplivati selektivno.
Tako v letu 1975 kot v preteklem letu je SR Slovenija pravočasno izpolnila
obveznosti do solidarnostnega prelivanja med občinami, kakor tudi zagotavljala
sredstva za priznavalnine borcem. Kolikor bi občine pravočasno zagotavljale
sredstva za solidarnostno prelivanje na nivoju svojih obveznosti, bi bilo prav
gotovo manj težav tudi pri izvrševanju proračunov občin.
Sprememba proračuna za leto 1975 temelji na vsebinski in na realni osnovi
proračunske porabe v letu 1974, ki je znašala 1 867,7 milijona din, povečani za
obveznosti, ki so bile v letu 1975 poravnane za leto 1974 in znašajo 91,1 milijona
dinarjev. Z vključitvijo prometa sredstev ukinjenega posebnega računa sredstev
SR Slovenije za izravnavanje v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih
gospodarskih dejavnosti bi se sredstva republiškega proračuna povečala za
181,9 milijona dinarjev na strani dohodkov in za 157,5 milijona dinarjev na
strani porabe teh sredstev.
Povečanje proračuna je v skladu z dovoljeno višino porabe ob nespremenjenih stopnjah davkov in ob oceni izpada dohodkov od davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela. V proračunu SR Slovenije za leto 1975 je bilo
predvideno, da bo znašala višina sredstev davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela 756 566 000 dinarjev. Med letom je bila sprejeta sprememba zakona o ugotavljanju in obračunavanju celotnega dohodka in dohodka
v temeljnih organizacijah združenega dela, ki določa, da se v letu 1975 ne more
obdavčevati tisti del dohodka temeljne organizacije združenega dela, ki je
vsebovan v fakturirani, a ne plačani realizaciji. Zaradi delovanja tega predpisa
se je po podatkih Službe družbenega knjigovodstva, Centrale za SR Slovenijo,
v prvem polletju letos obračunana obveznost za davek iz dohodka temeljnih
organizacij združenega dela zmanjšala za okoli 129 milijonov dinarjev in je
znašal polletni obračun davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela
251 milijonov dinarjev. Letni obračun davka iz dohodka temeljnih organizacij
združenega dela za leto 1974, ugotovljen marca letos, je za 127 milijonov dinarjev presegal znesek, predviden v republiškem proračunu za leto 1974.
14. člen zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1974 določa:
»če se z vplačili davka po obračunu za leto 1974 nabere več kot 490 milijonov
dinarjev sredstev, se presežna sredstva prenesejo v republiški proračun za leto
1975 in se štejejo kot akontacija za davek za leto 1975«. Skladno s tem določilom
so se ugotovljena plačila davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega
dela po zaključnih računih vključila kot akontacija za leto 1975.
Obračunani davek v letu 1975 je zaradi delovanja zveznega predpisa nižji,
kot se je predvidevalo ob sprejemanju proračuna za leto 1975. Zato je već
vplačani davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za leto 1974
pokril le izpad predvidenih dohodkov v letu 1975 iz tega vira. Zbirni podatki za SR Slovenijo ob devetmesečnem obračunu davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela še niso znani. Takoj ko bodo obdelani, bodo
posredovani Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, skupaj s predlogi za
rešitev, pa tudi z eventualnim predlogom za spremembo zakona o določitvi sto13»
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penj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela.
S predlaganim povečanjem proračuna za 287,9 milijona dinarjev bi znašala skupna vsota republiškega proračuna po predlogu spremembe zakona 2 633,4
milijona dinarjev, kar je le 25,15% povečanje republiškega proračuna za leto
1975 v primerjavi z vsoto izvršenih izdatkov za leto 1974. Sredstva dohodkov
republiškega proračuna bodo uporabljena za neodložljive obveznosti, ki jih je
nujno pokriti v letu 1975 in so tudi navedene v obrazložitvi k predlogu zakona.
Ta sredstva znašajo 287,9 milijona dinarjev, pri čemer smo morah zahtevke
organov skrajno racionalno in selektivno obravnavati.
V teh sredstvih je vključenih tudi 2,9 milijona dinarjev za odvod v rezervni sklad po zakonu o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih, to naj bi bil najmanj 1 '°/o doseženih dohodkov, in sredstva
za realizacijo družbenega dogovora za osebne dohodke voljenih in imenovanih
funkcionarjev v pravosodju, ki ga je sprejela Skupščina SR Slovenije dne
2. julija 1975 z veljavnostjo tudi za prvo polletje 1975.
Glede na težko kadrovsko situacijo in občutnejše odhajanje delavcev iz republiške uprave in pravosodnih organov ter skladno z začrtano politiko v letu
1974 je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v februarju 1975 opravil delno
uskladitev osebnih dohodkov delavcev v organih in organizacijah, ki se financirajo iz republiškega proračuna, z gibanjem osebnih dohodkov delavcev v
gospodarstvu in drugih dejavnostih za leto 1974.
Izvršena je bila 4,42'%> valorizacija vrednosti točke z veljavnostjo od
1. januarja 1974 dalje. S tem so se osebni dohodki v državnih organih uskladili
s porastom osebnih dohodkov v gospodarstvu, vendar je bila realizacija izvršena šele v tem letu, usklajevanje pa je šlo na račun leta 1974. Maja 1975 je
Izvršni svet zaradi porasta osebnih dohodkov delavcev v gospodarstvu in višjih življenjskih stroškov odločil, da so se osebni dohodki povečali za delovna
mesta, ki so bila nižje ovrednotena, za 12%, za delovna mesta, ki so bila ovrednotena nad 320 točk, pa so bili osebni dohodki povečani le za 8 °/o. Ta sredstva
so bila organom dodeljena kot akontacija glede na dokončno realizacijo novih
samoupravnih sporazumov o osnovah in merilih za delitev sredstev za osebno in
skupno porabo delavcev v republiških organih.
S sklepom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z dne 3. julija 1975 so
bila organom, ki se financirajo iz republiškega proračuna, zagotovljena sredstva za osebne dohodke za delno realizacijo novih samoupravnih sporazumov
in družbenih dogovorov od 1. julija 1975 dalje. Pri dodeljevanju sredstev so
bile upoštevane veljavne sistemizacije in dejanska zasedba delovnih mest.
Sredstva za osebno in skupno porabo delavcev v republiških organih so bila v
republiškem proračunu za leto 1975 oblikovana na osnovi predvidene uskladitve
osebnih dohodkov delavcev z gibanjem osebnih dohodkov delavcev v gospodarstvu iz leta 1974. Se vedno pa ni bilo mogoče za delavce v republiških organih zagotoviti sredstev za nagrade ob delovnih jubilejih, za nadurno delo,
za nedeljsko delo in za delo ob prostih dnevih.
V okviru sredstev postavke proračuna »nove namestitve« so bila zagotovljena tudi sredstva za strukturne premike, ki bi nastali z verifikacijo novega
samoupravnega sporazuma o delitvi dohodkov in osebnih dohodkov, in za
tista nova delovna mesta, ki so nastala z reorganizacijo republiške uprave
v na novo ustanovljenih republiških organih.
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da s predlogom spremembe
zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1975 prispeva v kar največji možni
meri k prizadevanjem za realizacijo skupnih stabilizacijskih naporov, ki jih
nalaga resolucija o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije, s
tem, da ne povečuje davčnih stopenj oziroma ne obremenjuje temeljnih organizacij združenega dela, da izvaja realizacijo družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov vsaj v relativnem sorazmerju, da zagotavlja sredstva
za določene naloge obrambno-varnostnega značaja po odlokih, ki jih je sprejela ta skupščina in da zagotavlja sredstva za gospodarske intervencije, za
pospeševanje razvoja manj razvitih območij in ne nazadnje tudi zaključuje
poslovanje posebnega računa SR Slovenije za izravnavanje v gospodarstvu
in pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala tovarišica Nagličeva! Predlog
zakona ste prejeli z dopisom dne 23. 10. 1975. Izvršni svet predlaga, da predlog
zakona obravnavamo po hitrem postopku, ker so dani razlogi iz drugega odstavka 295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. Ta predlog je Izvršni
svet posebej obrazložil v svojem dopisu z dne 29. 10. 1975.
Najprej moramo odločiti o tem predlogu Izvršnega sveta. Ali želi o tem
morda kdo razpravljati? (Ne.) Predlagam, da o tem predlogu glasujemo. Kdor
je za predlog Izvršnega sveta, da se predlog zakona o spremembah zakona
o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto
1975 obravnava po hitrem postopku, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je predlog sprejet z večino glasov. Tako bomo zakon
obravnavali v zadnji fazi zakonodajnega postopka.
Predlog zakona so obravnavah: odbora za finance Zbora občin in Zbora
združenega dela, ki sta predložila skupno pismeno poročilo, in Zakonodaj nopravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno poročilo. Poročili ste prejeli.
Danes pa smo vam na klop predložili tudi novo bilanco dohodkov splošnega
razporeda dohodkov proračuna Socialistične republike Slovenije, ki bo kot
sestavni del zakona tudi objavljena.
Želita predstavnika Odbora in Komisije še kaj dodati k pismenim poročilom? Tovarišica Magajna, poročevalka Odbora za finance!
Judita Magajna: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Odbor za finance Zbora občin je pri obravnavi tega zakona v svojih
pripombah napisal, da so nepravilno navedeni naslovi zakonov. V materialu,
ki smo ga danes dobili na klop, naša pripomba ni bila upoštevana in prosim,
da se to redakcijsko popravi pred objavo v Uradnem listu SRS.
Predsednica Mara Zlebnik: Zeli besedo predstavnik Zakonodajnopravne komisije? (Ne želi.)
Na podlagi predloga zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo1. Kdo
želi besedo? Besedo ima tovariš Janez Sporar, delegat iz občine LjubljanaŠiška.
Janez Sporar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Delegati Skupščine občine Ljubljana-Šiška imajo k predlogu zakona o
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spremembah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem
proračunu) za leto 1975 naslednje predloge in pripombe:
S predlogom zakona o spremembah zakona o proračunu SR Slovenije v letu
1975, ki ga predlaga Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, bodo nastopile v
splošni porabi v SR Sloveniji bistvene spremembe. V letošnjem letu je republika sopodpisnica družbenega dogovora o splošni porabi za leto 1975. Njena
dolžnost je, da o rebalansu republiškega proračuna obvesti vse občine v SR
Sloveniji, prav tako pa tudi odbor podpisnikov dogovora o splošni porabi, ki
spremlja izvajanje družbenega dogovora.
Občinske strokovne službe in Odbor podpisnikov so bili seznanjeni z rebalansom republiškega proračuna samo iz gradiva, ki so ga prejeli delegati v posameznih občinah, ne pa z neposredno obrazložitvijo vzrokov za spremembo.
Družbeni dogovor o splošni porabi za leto 1975 se mora spoštovati tak,
kot je sprejet, in splošna poraba se ne sme povečati na indeks 125. Ne vemo
pa, na kakšni osnovi je republika modificirala osnovo družbenega dogovora
o splošni porabi in svoj obseg iz leta 1974. Poraja se tudi vprašanje, če je
povečanje proračunov usklađeno z resolucijo o družbenoekonomski politiki
in z medrepubliškim dogovorom o omejitvi skupne in splošne porabe. Ce ni
doslednega spoštovanja, bi se moral družbeni dogovor o splošni porabi za leto
1975 spremeniti.
Splošna poraba v občinah mora v letošnjem letu tudi zagotavljati sredstva za naloge, predvidene po zakonu in ustavi, za katere pa ni bilo planiranih
sredstev. Tako občine ne morejo zagotoviti sredstev za delovanje sodišča združenega dela in družbenega pravobranilca samoupravljanja, ker v ta namen
nimajo zagotovljenih sredstev. Če bo sprejet rebalans republiškega proračuna,
bi bilo tudi občinam potrebno zagotoviti sredstva za zgoraj omenjene naloge.
Delegati se tudi sprašujejo, zakaj se zmanjšujejo republiška namenska
dopolnilna sredstva za priznavalnine borcem in kmetom borcem in vzajemno
prelivanje od 55 milijonov dinarjev na 53,7 milijona dinarjev, ko pa vemo,
da so ta sredstva občinam nujno potrebna. Hvala lepa.
Predsednica Mara Z 1 e b n i k : Hvala lepa, tovariš Sporar! Kdo še
želi razpravljati? Besedo ima tovariš Milan Logar, delegat iz občine Kamnik!
Milan Logar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Naši skupini sta, ko sta obravnavali ta predlog zakona, ugotovili, da se proračunska poraba SR Slovenije v primerjavi z letom 1974 povečuje po tem
predlogu za 40 %, kar ni v skladu z resolucijo o družbenoekonomskem razvoju
SR Slovenije v letu 1975. Pri sprejemanju rebalansa proračuna SR Slovenije
naj bi se upoštevale tudi potrebe po prerazdelitvi sredstev v korist občin, ki
so v letu 1975 prevzele številne nove naloge, na primer sodišča združenega
dela, štabe teritorialne obrambe, družbene pravobranilce samoupravljanja, informativno-dokumentacijske centre itd.
Vsekakor pa povečanje proračunske porabe ni v skladu s stabilizacijskimi
napori v republiki. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Logar! Besedo ima tovariš
Silvo Zupančič, delegat Obalne skupnosti občin!
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Silvo Zupančič: Tovarišaca predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov za delegiranje delegata v Zbor občin Skupščine SR
Slovenije me je zadolžila, da postavim naslednje vprašanje: Ali je povečanje
proračuna SR Slovenije za leto 1975 predvideno v predlogu zakona o spremembah zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1975, v skladu s sprejetim
družbenim dogovorom o splošni porabi v SR Sloveniji v letu 1975 in kako bo to
vplivalo na omejitev splošne porabe, ki jo predvideva osnutek resolucije o
družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1976, ki ga bo
Skupščina obravnavala na naslednji seji, to je 3. decembra 1975?
Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da nam to vprašanje pojasni, ker
sicer ne bom mogel glasovati za predloženi zakon!
Predsednica Mara Z1 e b n i k : Hvala, tovariš Zupančič! Kdo še želi
besedo? (Nihče.) Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da odgovori na vprašanja, pripombe in nekatere predloge! Besedo ima tovarišica Eva Naglič!
Eva Naglič: Tovarišice in tovariši delegati! Delegat iz območja občine
Ljubljana-Siška je postavil vprašanje v zvezi z dolžnostjo obveščanja občin
in Odbora podpisnikov družbenega dogovora o splošni porabi. Dopuščam
možnost, da smo ravnali pomanjkljivo v procesnem smislu, vendar pa smo se
zavedali, da je bil predlog rebalansa proračuna objavljen v Poročevalcu. Menimo, da morajo biti delegati iz organizacij združenega dela in iz krajevnih
skupnosti prav gotovo prvi obveščeni o tem. Ker to vse skupaj tvori po naši
ustavi občino kot temeljno družbenopolitično skupnost, smo menili, da je tudi
tako obveščena. Predstavljamo si, da je občina celota vseh občanov in delovnih
ljudi, ki živijo in delajo na območju občine, razen če tovariš delegat ni mislil
posebej upravnih organov, posebej pa skupščino v občini.
Člane Odbora podpisnikov družbenega dogovora o splošni porabi smo tudi
informirali, ker so v tem odboru dejansko tudi predstavniki občin. Na Izvršni
svet so tudi naslovih posebno pismo, v katerem postavljajo podobno vprašanje. Danes popoldne imamo še poseben sestanek, s katerega jim bomo poslali
odgovor v podrobnostih in jim skušali finančno dokazati, da v resnici Odbor
podpisnikov po naši presoji nima prav.
Zavedam se, da bi težko tukaj pred vami razpredala vse finančne podrobnosti in vse finese v številkah. Najbrž bi vas s tem tudi po nepotrebnem
obremenila. Si bom pa prizadevala, da vam bo naš sekretariat oziroma Izvršni
svet podal bodisi takoj po tej skupni seji z odborom podpisnikov, ki jo bomo
imeli danes popoldne, tudi precizne odgovore na vsa vprašanja, tako da jih
boste prejeli tudi vsi delegati v vseh občinah, da ne bi prišlo do kakšnega
nesporazuma in nejasnosti, ker to v resnici ni naš interes.
Sami ste videli iz predloga rebalansa, to, kar sem že povedala v uvodni
besedi, da nas je k rebalansu proračuna pravzaprav prisililo to, da spoštujemo
zakone, predvsem zakon o odpravi tako imenovanega državnega kapitala,
sprejet v lanskem letu, ki bi že moral biti realiziran. Zelo smo si prizadevali,
da smo prek vseh bank, tudi na federalni, ravni, uredili in razčistili situacijo,
ker enostavno nismo mogli več prenašati tega, da se ti dohodki ne bi stekli v
proračun kot dohodek proračuna direktno in da ti dohodki potem ne bi bili
podvrženi pri razdeljevanju točni presoji, za katero je po naši sodbi pristojna
edino Skupščina. Zato smo od začetka leta naprej pospešeno obravnavali te
probleme. Tu je bilo veliko predvsem tehnično-bančnih in administrativnih
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vprašanj. Ko postane ta tako imenovani državni kapital dohodek proračuna,
ga moramo tudi ustrezno prerazporediti. Hkrati z dohodkom se prenesejo na
proračun tudi vse obveznosti, ki izvirajo iz prejšnjih let na podlagi zakona.
Po naši oceni se splošna poraba v čistem smislu ni v ničemer povečala,
ker gre pri povečanju v resnici za druga področja. Ce bi imeli ustrezne samoupravne skupnosti, bi se ta splošna poraba v resnici izčistila.
Na konkretna -vprašanja pa bo odgovorila tovarišica Silva Stankovski.
Predsednica Mara Zlebnik: Prosim, tovarišica Silva Stankovski!
Silva Stankovski: Postavljeno je bilo vprašanje glede modifikacije
proračunske porabe za leto 1974. Po predlagani spremembi proračuna SR Slovenije za leto 1975 se osnova proračunske porabe za leto 1974, ki je znašala 1867,7
milijona din, poveča za obveznosti, ki so bile v letu 1975 poravnane za leto 1974
in znašajo 91,1 milijona dinarjev. Tako znaša nova vsota republiškega proračuna za leto 1975 v okviru dovoljene ravni porabe 2459 milijonov dinarjev.
Z vključitvijo prometa sredstev ukinjenega računa za gospodarske posege bi
se sredstva republiškega proračuna lahko povečala za 296,3 milijona dinarjev.
Takega povečanja proračuna pa ni mogoče pokriti z dohodki proračuna ob
nespremenjenih davčnih stopnjah in izpadu iz dohodka temeljnih organizacij
združenega dela v višini 191,5 milijona dinarjev, ki je nastal zaradi prehoda
na ugotavljanje dohodka temeljnih organizacij združenega dela po plačani
realizaciji. Z vključitvijo vplačil davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1974 po zaključnih računih v višini 127 milijonov dinarjev
in vplačil v prvem trimesečju 1975 je bilo mogoče ta primanjkljaj zmanjšati
in je izpada pri tem dohodku le 64,5. milijona dinarjev.
Oba odbora, to je Odbor za finance Zbora združenega dela in Odbor za
finance Zbora občin, ki sta 5. 11. 1975 obravnavala predlog zakona o spremembah zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1975, sta ob upoštevanju
povečanja osnove proračunske porabe ocenila, da je predloženi predlog spremembe zakona v skladu z resolucijo o družbenoekonomski politiki in razvoju
SR Slovenije, saj je predvidena poraba celo nekoliko nižja, kot je bila dovoljena
z resolucijo. To je za približno 8 milijonov dinarjev.
Bilo je postavljeno tudi vprašanje glede priznavalnin. Ta sredstva niso bila
zmanjšana s predlogom spremembe proračuna SR Slovenije, ampak so ostala
ista. S spremembo zakona o proračunu se vključujejo v proračun še obveznosti
za invalidsko varstvo po novem zakonu v višini 5 milijonov dinarjev.
Predsednica Mara Zlebnik: Bilo je postavljeno še eno vprašanje,
in sicer kako bo ta rebalans vplival na ekonomsko politiko v prihodnjem letu.
Silva Stankovski: To je težko vprašanje. Zaenkrat smo pripravili
samo izhodišča za sestavo proračuna za leto 1975 in bi bilo težko kaj bolj
konkretno odgovoriti.
Predsednica Mara Zlebnik: V izhodiščih, ki jih bomo obravnavali
3. decembra 1975 na zasedanju zborov, bi bilo potrebno tudi ta problem nekako
osvetliti.
Tovariš Sporar, tovariš Logar in tovariš Zupančič, ali ste z odgovori zadovoljni? (Delegati ne zahtevajo dodatnih pojasnil.)
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Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo in prehajam na
glasovanje. Iz nove bilance, ki ste jo dobili danes, izhaja, da amandmaji Odbora
za finance niso v celoti upoštevani, na kar je opozorila tudi poročevalka
Odbora. Zato bomo glasovali o amandmajih Odbora za finance k 2. členu.
Kdor je za te amandmaje, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da so amandmaji Odbora za finance k 2. členu z večino glasov
sprejeti.
O amandmajih Zakonodajno-pravne komisije k 2. členu ne bomo glasovali,
ker gre za amandmaje, povsem identične amandmajem Odbora za finance.
Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog zakona
o rebalansu republiškega proračuna, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (5 delegatov.)
Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1975 z večino
glasov sprejet.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo
zakona o spremembi zakona o stalnih sredstvih Socialistične republike Slovenije
za financiranje dejavnosti Republiške konference SZDL Slovenije, z osnutkom
zakona, ki ju je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni svet.
Za svojega predstavnika je določil tovarišico Evo Nagličevo, članico Izvršnega sveta in republiško sekretarko za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. Tovarišica Nagličeva, želiš besedo? (Ne želi.)
Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona ste prejeli s sklicem za 22. sejo
Zbora občin. Izvršni svet predlaga, da se v smislu drugega odstavka 250. člena
poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije prva in druga faza zakonodajnega postopka združita tako, da se hkrati obravnava in sprejema predlog
za izdajo zakona in zakonski osnutek. O takem predlogu Izvršnega sveta pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Predlagam, da o predlogu glasujemo. Kdor je za predlog Izvršnega sveta, da se prva in druga faza zakonodajnega postopka združita, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet.
Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona so obravnavali: Odbor za finance Zbora občin in Odbor za finance Zbora združenega dela, ki sta predložila
skupno pismeno poročilo, in Zakonodaj no-pravna komisija, ki je prav tako
predložila pismeno poročilo. Poročili -ste prejeli. Želita predstavnika Odbora
in Zakonodajno-pravna komisija še kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne
želita.)
Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o stalnih sredstvih Socialistične republike Slovenije za financiranje dejavnosti Republiške konference
SZDL Slovenije, z osnutkom zakona, se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je zbor sklep z večino glasov sprejel.
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Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o obračunavanju in prenosu dela dohodka, doseženega v prometu z živino in
mesom.
Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen Izvršni svet. Za
svoja predstavnika je določil tovariša Karmela Budihno, namestnika republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in tovariša Iva Marenka, republiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. Želi predstavnik predlagatelja zakon še ustno obrazložiti? Besedo ima tovariš Karmelo Budihna!
Karmelo Budihna: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Ne
glede na to, da je v predlogu zakona dana pismena obrazložitev, želim poudariti
še nekatere stvari.
V letu 1974 je bila v Sloveniji dosežena doslej največja živinorejska proizvodnja, večja kot je bila pred znano živinorejsko krizo v letih 1967—1970.
Takšno proizvodnjo je pripisati v prvi vrsti organiziranemu prizadevanju za
uresničevanje srednjeročnega plana razvoja kmetijstva za obdobje 1971—1975.
Na področju živinoreje je bil že leta 1971 sklenjen samoupravni sporazum
o oblikovanju stabilizacijskega sklada za živinorejo in o pogojih poslovnega
sodelovanja med organizacijami združenega dela s področja proizvodnje, predelave in prometa živine in živalskih proizvodov. Ta samoupravni sporazum
je prerasel v letu 1973 v poslovno skupnost, ki je prevzela nalogo urejanja
pogojev gospodarjenja na področju živinoreje, seveda v okviru veljavnih predpisov, ker je znano, da je temu področju z ukrepi družbene kontrole cen v veliki
meri onemogočeno, da bi svojo reprodukcijsko sposobnost urejalo neposredno
na tržišču.
Zaradi pomena živinoreje v slovenskem kmetijstvu je bil v letu 1972
podpisan družbeni dogovor med ustreznimi gospodarskimi asociacijami. Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije in vsemi občinami glede usklajevanja
proizvodnje, ukrepov in usmerjanja na vseh ravneh in glede oblikovanja ustreznih mehanizmov za normalen potek te proizvodnje, vključno z oblikovanjem
skladov za pospeševanje živinoreje in skladov rizika v posameznih panogah
živinoreje.
Navedena doslej najvišja raven proizvodnje je bila v rasti prekinjena z
ukrepi Evropske gospodarske skupnosti. V letu 1973 je prišlo do omejevanja
izvoza mesa, v letu 1974 pa do popolne prekinitve izvoza. Zategadelj so bili
nujni izredno obsežni in materialno zahtevni posegi Direkcije za rezerve
živil, ki je odkupila pretežen del presežkov mesa na ravni vse države. Zaradi
oteženega plasmaja mesa pa so bili sprejeti tudi ukrepi za pospeševanje porabe
mesa, uvedena je bila premija za živo težo in kompenzacija za sveže meso.
Glede na to, da so ti ukrepi prišli nekoliko prepozno, se položaj zaradi
presežka ponudbe živine in mesa nad povpraševanjem, še zlasti zaradi zmrznjenega mesa v rezervah, ni spremenil. V takšnem položaju je bilo ugotovljeno, da
se ne glede na določbe v politiki cen za leto 1975 o garantirani minimalni
odkupni ceni za nekatere vrste živine največji del tržnih težav prenaša na
proizvajalca, zaradi česai" slabi njegova reprodukcijska sposobnost, s tem pa
tudi možnost uresničevanja dogovorjenih družbenih ciljev na področju kmetijstva. V takšnih pogojih je pričelo tudi pešati uresničevanje družbenega
dogovora iz leta 1972, predvsem v smislu krhanja medsebojnih poslovnih odnosov v živinorejski poslovni skupnosti. Predvsem lahko ugotovimo, da se

22. seja

203

partnerji v živinorejski poslovni skupnosti niso držali obveznosti glede oblikovanja sklada za pospeševanje živinoreje, ker je bil celoten dohodek, dosežen
v prometu z živino in živalskimi proizvodi, premajhen, da bi lahko bremena
oteženega plasmaja delili proizvajalci, pridelovalci in trgovina relativno enakomerno.
V teh pogojh je Izvršni svet ocenil, da je potrebno okrepiti funkcijo neposrednega poslovnega dogovarjanja med vsemi zainteresiranimi partnerji in
pospešiti oblikovanje dohodkovnih odnosov neposredno povezanih nosilcev proizvodnje, predelave oziroma prometa ter z zakonom zagotoviti ne le tržni red,
temveč tudi izpolnjevanje obveznosti družbenega dogovora in samoupravnega
sporazuma glede razporejanja dohodka v reprodukcijski verigi.
Zato je temeljni cilj zakona, da se potrdijo kvalitetni dosežki samoupravnega sporazumevanja, ki vodijo k večjemu obsegu skupnega planiranja
proizvodnje, zadrževanju in kvalitetnemu izboljšanju osnovne črede v živinoreji, kar daje dolgoročno podlago za takšno proizvodnjo v živinoreji, ki bo
zadoščala pričakovanemu naraščajoičemu povpraševanju, ki bo zagotavljala
ustreznejši dohodek proizvajalcem in večala možnost za izvajanje ukrepov,
sprejetih z družbenimi plani in razvojnimi programi neposredno znotraj zainteresiranega gospodarstva.
Predlagani zakon je, kljub svojemu intervencijskemu značaju in pričakovani kratkotrajni veljavnosti, usmerjeni v prvi vrsti na oblikovanje in utrditev
trajnih in kvalitetnejših poslovnih norm pri vseh udeležencih v proizvodnji,
predelavi in prometu živine in mesa, na enakomernejšo porazdelitev bremen
zmanjšanega dohodka, ki je izpadel zaradi presežka ponudbe nad povpraševanjem pri vseh udeležencih, hkrati pa naj bi pospeševal oblikovanje procesov
samoupravnega planiranja, združevanja sredstev in dela in oblikovanje kvalitetnejših odnosov na tem področju.
V tem smislu predloženi zakon ne pomeni pritiska na področje, ki je sicer
urejeno s samoupravnim sporazumom in družbenim dogovorom, temveč pomeni
zahtevo tistim nosilcem proizvodnje, predelave oziroma prometa, ki so sicer
svoje obveznosti sprejeli v okviru samoupravnega sporazumevanja, vendar
jih ne izpolnjujejo in s tem ustvarjajo v sedanjem relativno težkem položaju
dodatne težave, ki v končni konsekvenci pomenijo odmikanje od uresničevanja
sprejetih družbenih ciljev. Hkrati pa je pričakovati nekatere neposredne finančne efekte predloženega zakona, ki naj bi okrepili že uveljavljeno vlogo
živinorejske poslovne skupnosti kot nosilca določenih skupnih funkcij glede
izvajanja srednjeročnih in letnih planov na širšem področju živinoreje.
V tem smislu pa je predloženi zakon hkrati tudi ukrep, ki naj na področju
samoupravnega sporazumevanja okrepi položaj tistih temeljnih organizacij
združenega dela, ki so samoupravno urejanje medsebojnih razmerij v proizvodnji, predelavi in prometu že doslej sprejemale kot najustreznejšo obliko
urejanja teh vprašanj.
Hkrati pa naj bi prisilil tiste organizacije, ki v sedanjih težavah gledajo
v prvi vrsti na svoje koristi, da bi se ustrezneje vključile v družbeno usmerjanje celotnega reprodukcijskega ciklusa znotraj samega gospodarstva, se pravi
v živinorejski poslovni skupnosti.
Izvršni svet sprejema amandmaje, ki so bih posredovani na sejah odborov
tega zbora, in sprejema tudi iniciativo odborov, da se v zakonu opredelijo tudi
sankcije za kršilce, zato je predlagal ustrezne amandmaje, ki ste jih dobili.
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Izvršni svet predlaga, da se zakon sprejme po hitrem postopku, ker ocenjuje, da sedanji položaj narekuje takojšnjo ureditev odnosov na tem področju, predvsem z vidika večjega tržnega reda, večjega spoštovanja sprejetih
obveznosti v živinorejski poslovni skupnosti in z vidika neposredne navezanosti živilske industrije na lastno surovinsko bazo. Le na ta način bo moč že
v prihodnjem letu zadržati ustrezen obseg proizvodnje, zagotoviti kvalitetnejše
odnose med posameznimi partnerji, hkrati pa izboljšati kvaliteto dohodkovnih
odnosov na tem področju. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Budihna! Predlog zakona
ste prejeli z dopisom z dne 23. 10. 1975. Izvršni svet predlaga, da obravnavamo
zakon v smislu drugega odstavka 295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
po hitrem postopku. O tem predlogu Izvršnega sveta pričenjam razpravo! Kdo
želi besedo? Besedo ima tovariš Stojan Makovec, delegat v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ!
Stojan Makovec: V celoti podpiram predlog Izvršnega sveta, da se
problem prometa živine in mesa dokončno uredi. V Sloveniji se ves čas zavzemamo za spoštovanje samoupravnih sporazumov. Ne samo upravni organi,
ampak tudi občani so zelo presenečeni nad tistimi delovnimi organizacijami,
ki ne spoštujejo teh samoupravnih sporazumov. Tudi nekatere naše organizacije, ki se ukvarjajo s tem, se jih v celoti niso držale. Od časa do časa so
občani govorili, da nastaja s tem nekakšna anarhija. V Sloveniji menimo, da
smo nekako bolj organizirani kot v ostalih republikah na tem področju. V
južnih republikah zasebni proizvajalci niso vključeni v družbeno organizirano
živinorejo in so prodajali, kjer so pač mogli. Jasno, da so se naše organizacije
združenega dela posluževale tudi te možnosti. Vemo, da so tu nastajali ekscesi.
Delovna organizacija je plačevala živino po 12 do 13 din in nastajale so razlike,
od katerih pa potrošnik ni imel ničesar. Zato menim, da je prav, da se sprejme
ta zakonski dokument in da se izvajajo samoupravni sporazumi. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik : Tovariš Makovec je sicer s svojo razpravo prehitel. Smo pri razpravi o predlogu Izvršnega sveta, da obravnavamo
zakon po hitrem postopku. Razprava pač šteje za kasneje, ko bomo obravnavali
vsebino zakona.
Zeli o postopku kdo razpravljati? (Ne.) Predlagam, da o predlogu Izvršnega
sveta, da se obravnava zakon po hitrem postopku, glasujemo. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet.
Predlog zakona so obravnavah: odbora za finance Zbora občin in Zbora
združenega dela, ki sta predložila skupno pismeno poročilo, in Zakonodajnopravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno poročilo. Poročili ste prejeli. Danes pa smo vam na klop predložili še amandmaje Izvršnega sveta.
Želita predstavnika Odbora in Komisije še kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne želita.)
Na podlagi predloga zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo! K
razpravi se je prijavil tovariš Janez Sporar, delegat iz občine Ljubljana-Siška!
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Janez Šporar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Delegati naše skupine predlagajo k predlogu zakona o obračunavanju in prenosu dela dohodka, doseženega v prometu z živino in mesom, naslednje predloge in pripombe:
Odkup živine ureja odlok o minimalnih odkupnih cenah za živino, ki ga
je izdal zvezni izvršni svet in je objavljen v Uradnem listu SFRJ, številka
29/75. Ni sporno, da se odkup živine ni vršil po določilih omenjenega odloka,
ker je bila ponudba živine večja od povpraševanja. Omenjeni odlok velja sicer
le za živino, ki se redi v organizacijah združenega dela in v kooperaciji z
individualnimi kmetijskimi proizvajalci. Predpostavljamo, da je večina živinorejske proizvodnje v Jugoslaviji v organizirani reji. Predlagatelj zakona pa ni
upošteval živine v neorganizirani reji in zakon tudi ne loči odkupa živine v
kooperaciji in izven kooperacijskih odnosov.
Postavlja se vprašanje, ali je smotrno urejati neko področje z zakonom
samo zato, ker s predpisi, ki so v veljavi, pri tem je mišljen prej navedeni
odlok zveznega izvršnega sveta, nismo mogli zagotoviti reda in zakonitosti,
kajti ni nobenega jamstva, da bodo organizacije združenega dela, ki doslej niso
spoštovale omenjenega zveznega odloka, spoštovale republiški zakon. Z drugo
besedo, področje odkupa živine bo urejalo dvoje predpisov, pri tem pa še vedno
nimamo jamstva, da bosta dosežena red in zakonitost na tem področju. Ob
predpostavki, da ima zakon namen urediti odkup živine v nekooperacijski
mreži, bi bilo to enostavneje urediti s tem, da bi se odlok o minimalni odkupni
ceni razširil tudi na odkup živine v neorganizirani reji.
V pogojih, ko je živina v neorganizirani reji podvržena prostemu oblikovanju cen po ponudbi in povpraševanju, se pojavlja tudi vprašanje odtujevanja
dela dohodka, ki so ga organizacije združenega dela dosegle s takim odkupom
na prostem trgu.
Znano je, da se razmere na trgu živine v zadnjem času pospešeno spreminjajo in da je ponudba že znatno manjša. Ta tendenca pa se bo po vsej
verjetnosti tudi nadaljevala. Zato je tudi iz tega razloga smotrno vprašanje
upravičenosti predloženega zakona. Hvala.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Spor ar! Zeli še kdo
besedo? Tovariš Jože Seme, delegat iz občine Bežigrad!
Jože Seme: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Na sestanku skupine delegatov 29. okoliša za gospodarska področja in na
sestanku skupine delegatov za Zbor občin Skupščine občine Ljubljana-Bežigrad
je bil obravnavan predlog zakona o obračunavanju in prenosu dela dohodka,
doseženega v prometu z živino in mesom. Pri obravnavi tega zakona sta skupini
delegatov ugotovili, da je zakon o obračunavanju in prenosu dela dohodka,
doseženega v prometu z živino in mesom, prav gotovo predložen pozno, če že
ne prepozno. Upoštevati je namreč treba, da bi se moral njegov vpliv odraziti
na stanje živinskega fonda, vendar pa vse kaže, če upoštevamo postopek izločanja finančnih sredstev in njihovega prelivanja do končnega proizvajalca,
da bo dosegel svoj namen po izredno dolgi poti. Problem v zvezi z mesom
smo poznah že dolgo časa in prav gotovo je nerodno, da ponovno ugotavljamo,
da so naše reakcije v tem pogledu izredno počasne in da se tako pozitivni
ukrepi, ki jih sprejemamo, izničijo.
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Skupini delegatov sicer podpirata sprejem zakona o obračunavanju in
prenosu dela dohodkov, doseženega v prometu z živino in mesom. Menita, da bi
moral predlagatelj z ustreznimi ukrepi zagotoviti izvedbo v najkrajšem času,
ker bo le tako zakon dosegel svoj namen. Da bi pa to dosegli, naj bi s hitrimi
sankcijami in ukrepi zagotovili, da bodo organizacije združenega dela oziroma
zasebni obrtniki ta zakon izvedli v pospešenem postopku. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Šeme! Zeli še kdo
razpravljati? Tovariš Budihna, prosim!
Karmelo Budihna: Če sem pravilno razumel pripombe tovariša
Sporarja, so te naslednje: Zakon se nanaša samo na organizirano proizvodnjo,
predpostavlja tudi, da je večina živinorejske proizvodnje v Jugoslaviji organizirana. Na žalost1 moram reči, glede drugega, da to ne ustreza dejanskemu
stanju, ker živinoreja ni povsod organizirana tako dosledno kot pri nas. Tovariš tudi meni, da se ta zakon na neorganizirano proizvodnjo, kjer se cene
oblikujejo po ponudbi in povpraševanju, ne nanaša. Mislim, da je to mnenje
zmotno. Predpisi, ki urejajo maloprodajne cene, pravijo: »Ce se živina nabavlja ceneje, kot je to dogovorjeno, potem se morajo adekvatno znižati tudi
maloprodajne cene.« Mi pa nismo zasledili v Sloveniji niti enega takega primera, čeprav vemo, da so predelovalci mesa kupovah meso po cenah, ki so
bile ne samo izpod garantirane, ampak celo izpod minimalne cene, vendar
maloprodajnih cen niso znižali. Zaradi tega v 1. točki 2. člena predlagamo,
da se tako neupravičen dohodek odvzame. To se pravi, zakon se nanaša tako
na organizirano kot tudi, posredno, na neorganizirano proizvodnjo.
Glede pripombe delegata iz Bežigrada nimam kaj reči. Zakon je pozen, ni
pa prepozen. Zaradi tega pa, da bi se čimprej uveljavil, Izvršni svet predlaga
skrajšani postopek, kar je ta zbor tudi sprejel.
Verjetno pa delegati, ko so obravnavali zakon, še niso imeli amandmaja
Izvršnega sveta, ki uvaja kazni za vse tiste, ki se teh določil ne bi držali.
Hvala lepa.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala! Tovariš Šporar, ste s pojasnilom
zadovoljni? (Da.)
Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče več razpravljati," zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije k 2. členu.
Izvršni svet in Odbor za finance se z amandmaji strinjata. Kdor je za
amandmaje k 2. členu, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije k 2. členu
soglasno sprejeti.
Prehajamo na glasovanje o amandmaju našega odbora za finance k 2.
členu. Izvršni svet ta amandma sprejema, Zakonodajno-pravna komisija prav
tako. Kdor je za amandma k 2. členu, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma Odbora za finance k 2. členu soglasno sprejet.
Glasovati moramo tudi o amandmajih Izvršnega sveta, ki ste jih prejeli
danes in ki jih je obrazložil tovariš Budihna. Prosim, da se o njih izrečeta
predstavnika Odbora za finance in Zakonodajno-pravne komisije! (Se stri-
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njata.) Kdor je za amandmaje, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so amandmaji soglasno sprejeti.
Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se
je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona o obračunavanju in prenosu dela dohodka, doseženega v prometu z živino in mesom.
Preden preidemo na 7. točko dnevnega reda, bi vas obvestila, da je kasneje
prišel tudi Rudi Kocijančič, delegat iz Kopra in je predal pooblastilo, ki je
neoporečno.
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo
zakona o investicijski dokumentaciji, z osnutkom zakona, ki ju je Skupščini
predložil v obravnavo njen izvršni svet.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Iva Klemenčiča,
republiškega sekretarja za industrijo.
Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? Tovariš Klemenčič, prosim!
Ivo Klemenčič: Tovarišice in tovariši delegati! Predloženi osnutek
zakona o investicijski dokumentaciji ureja tisti del materije bivšega temeljnega
zakona o graditvi investicijskih objektov, ki ga nismo uredili z zakonom o graditvi objektov oziroma z novimi zveznimi predpisi. Ko je Skupščina SR Slovenije v letu 1973 obravnavala in sprejela zakon o graditvi objektov, je bilo
sprejeto stališče, da bosta materijo bivšega temeljnega zakona o graditvi investicijskih objektov uredila dva republiška zakona, in sicer zakon o graditvi
objektov in zakon o investicijah.
Zakon o graditvi objektov je uredil vprašanje projektiranja objektov,
drugi zakon pa naj bi uredil predvsem vprašanja financiranja in vprašanja
investicijske dokumentacije. Predlagatelj je lani pripravil osnutek zakona o
investicijski dokumentaciji in zagotavljanju sredstev za investicije: Ker pa je
medtem federacija sprejela zakon o obveznem evidentiranju investicij in zakon
o zagotavljanju plačil za investicije, pripravlja pa se še zakon o zagotovitvi plačil med uporabniki družbenih sredstev, je vprašanje financiranja investicij urejeno z zveznimi predpiši, oziroma se ureja. Zato je predlagatelj v novem
osnutku opustil poglavje, ki ureja vprašanje financiranja in obdelal le vprašanje investicijske dokumentacije. Predloženi osnutek zakona nalaga investitorjem
— družbenopravnim osebam — dolžnost, da morajo za vsako investicijo izdelati
investicijsko dokumentacijo', in pri tem določa, kaj se po tem zakonu šteje
za investicije.
Opredeljen je obseg investicijske dokumentacije, ki je v bistvu investicijski program, izdelan na podlagi pripravljalnih del za investicijo. Podlaga za
izdelav*) investicijskega programa so sprejeti plani in razvojni programi investitorja, ki pa morajo biti skladni z družbenimi plani. Vsak investicijski program mora pregledati in oceniti strokovna komisija, ki jo imenuje investitor,
kar je pogoj za odločanje o investicijskem programu. Posebej so z zakonom
navedene dolžnosti družbenopravnih oseb s področja družbenih služb, ki odločajo o investiciji.
Predlagani osnutek zakona torej ureja vprašanje v zvezi s predpisano
investicijsko dokumentacijo in postopkom, ki ga naj investitorji spoštujejo
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takrat, ko pripravljajo nove naložbe. Investicijska dokumentacija, izdelana
po določilih predlaganega osnutka, boi omogočila samoupravnim organom,
da bodo lahko na podlagi predloženih elaboratov in ocen investicijskega programa odgovorno sprejeli odločitev o novi investiciji.
Predlagatelj je pri izdelavi osnutka proučil tudi možnost, da ne bi predlagal
posebnega zakona, ampak le dopolnitev zakona o graditvi objektov, ki naj bi
omogočil izdajo ustreznih izvršilnih predpisov. Vendar je to misel opustil,
zato, ker je pojem investicije po predlaganem osnutku širši kot pojem objekta
po zakonu o graditvi objektov. Gre namreč tudi za opremo in bi bilo zato
treba ta zakon v celoti spremeniti in dopolniti.
Predlagatelj bo seveda na podlagi pripomb k osnutku, ki so bile dane
v vaših odborih, in pa na osnovi vaših pripomb, kolikor boste sprejeli seveda
predlagani osnutek, tudi predloži predlog zakona. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Klemenčič! Predlog za
izdajo zakona z osnutkom zakona ste prejeli s sklicem za sejo zbora. Izvršni svet
predlaga, da se v smislu drugega odstavka 250. člena poslovnika Skupščine
Socialistične republike Slovenije prva in druga faza zakonodajnega postopka
združita tako, da se hkrati obravnava in sprejema predlog za izdajo zakona
in zakonski osnutek.
Glede na tak predlog pričenjam razpravo! Kdo želi razpravljati? (Nihče.)
Predlagam, da o predlogu Izvršnega sveta glasujemo. Kdor je za predlog, da se
prva in druga faza zakonodajnega postopka združita, naj prosim glasuje! (57
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet.
Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona sta obravnavala Odbor za
družbenoekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta
predložila pismeni poročili. Poročili ste prejeli. Želita predstavnika Odbora in
Komisije še kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne želita.)
Pričenjam razpravo. K razpravi se je že prijavil tovariš Rudi Kocjančič
iz Kopra!
Rudi Kocjančič: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov
iz občine Koper je podprla predloženi osnutek zakona o investicijski dokumentaciji, še več, skupina meni, da je predloženi akt temeljito in zelo dobro
pripravljen in da je prav, da ga Skupščina tudi čimprej sprejme. Hkrati pa
skupina delegatov predlaga k navedenemu osnutku oziroma predlogu za izdajo
naslednje predloge oziroma pripombe:
10. člen določa med drugim potrebne listine, ki naj bi jih vseboval investicijski program. Ena izmed alinej, ki se glasi: »>— vrednost predhodnih naložb in znesek potrebnih obratnih sredstev«, pa je opredeljena preveč nedoločeno
in nenatančno. Zato predlagamo, da se ta alinea nadomesti z naslednjim
besedilom«: »vrednost naložb in znesek potrebnih obratnih sredstev v ta objekt«,
torej da se določneje, konkretneje opredelijo ti elementi.
V eni izmed alinej 10. člena je bilo predvideno, da je potrebno predložiti
analizo ekonomskih učinkov za celotno dobo trajanja objekta. Kaj pa je to
celotna doba trajanja objekta? To je precej, bi rekel, raztegljiv pojem, predvsem pa je to dolgo obdobje, ki lahko traja 10, 20 in več let. Zato skupina
predlaga, da bi vsebino te alinee nadomestili s tem, da naj bi bilo potrebno
predložiti analizo ekonomskih učinkov pri gradnji objekta. Skratka, skušali
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smo to alineo konkretneje opredeliti, čeprav morda tudi ta formulacija ni
najustreznejša. Vsekakor pa tudi ta, ki je predlagana, ni najbolj utemeljena.
Skupina predlaga, da se v zadnjem odstavku tega člena navede rok, v
katerem je potrebno oziroma je dolžan predstojnik pristojnega republiškega
upravnega organa predpisati ustrezno minimalno metodologijo za izdelavo investicijskih programov.
Skupina tudi meni, da bi bilo smotrno, da bi določili minimalni znesek
investicijskih sredstev, za katere je potrebno pripraviti oziroma predložiti
ustrezno investicijsko dokumentacijo1. Za manjša dela, vredna morda nekaj
milijonov, bi bilo nesmotrno, da bi bilo potrebno predložiti oziroma pripraviti
vso to obsežno dokumentacijo. Treba je torej določiti, kot sem rekel, minimalni
znesek investicijskih sredstev, za katera je potrebno predložiti to investicijsko
dokumentacij o.
Skupina meni — s tem se pridružuje pravzaprav tudi mnenju Odbora in
Zakonodaj no-pravne komisije, da bi bilo potrebno v enem izmed teh členov,
verjetno pred 11. členom, opredeliti odgovornost za pripravo in izdajo te investicijske dokumentacije.
Končno skupina meni, da naj bi v 16. členu opustili predlagano formulacijo,
kjer so citirane določbe temeljnega zakona o graditvi investicijskih objektov,
ki z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati. Ta zakon v teh členih zahteva
zagotovitev ustreznih investicijskih sredstev. Predloženi zakon, ki ureja investicijsko problematiko, verjetno ni najbolj primeren in ustrezen akt, da bi razveljavil neke člene zakona o graditvi investicijskih objektov, ki pravzaprav
zavezujejo investitorje, da si priskrbijo ustrezna finančna sredstva. To bi bilo
verjetno potrebno vgraditi v kak drug zakonski tekst, ne pa v tega, ki ureja,
kot sem rekel, investicijsko dokumentacijo. Hvala lepa.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Kocijančič! Besedo ima
Janez Šporar, delegat iz občine Ljubljana-Šiška!
Janez Sporar: Tovarišice in tovariši delegati!
Delegati naše skupine predlagajo k predlogu za izdajo zakona o investicijski dokumentaciji, z osnutkom zakona, naslednje pripombe in predloge:
Menijo, da vsebina zakona ni prilagojena investicijskim pripravam in sploh
izdelavi investicijskih programov za modernizacijo sedanjih in gradnjo novih
infrastrukturnih, predvsem prometnih objektov. Investicije za te objekte gredo
po obsegu v večmilijardne zneske in trajajo več let, posamezne zaključne celote
pa se realizirajo skladno s pritokom finančnih sredstev.
Kolikor se zahteva za vsako zaključeno celoto postopek, ki ga zahteva
zakon o investicijski dokumentaciji, bo to nedvomno povzročalo administrativne zaplete, ki bodo imeli za posledico podražitev modernizacije oziroma
gradnje in nepotrebno škodo zaradi zakasnitve izgradnje posamezne investicije.
Zato predlagamo, da se za prometne in druge infrastrukturne objekte
zahteva odobritev okvirnega investicijskega programa s predvidenimi, četudi
še ne zagotovljenimi finančnimi sredstvi in da se v okviru tega programa
dovoli posameznim organizacijam izvrševati parcialne investicije, skladno z
internimi pravilniki organizacije, a ne po postopku, ki ga predvideva osnutek
zakona o investicijski dokumentaciji. Hvala lepa.
14

210

Zbor občin

Predsednica Mara Zlebnik: Kdo še želi razpravljati? Prosim, besedo ima Jože Majcenovič, delegat iz Lenarta!
Jože Majcenovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši
delegati!
V imenu skupine za delegiranje delegata v Zbor občin bi postavil samo
naslednje vprašanje: Zakon velja le za družbeno-pravne osebe. Osnutek v prvem
členu izrecno navaja, da ne veljajo določila predlaganega osnutka za objekte
občanov in civilno-pravnih oseb. Postavlja pa se vprašanje izdelave investicijske dokumentacije za verske skupnosti, ki tudi gradijo večje objekte. Zanje
pa po dikciji osnutka zakona ni potrebna taka dokumentacija. Zato prosim
predstavnika Izvršnega sveta, da mi to pojasni!
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Majcenovič! K razpravi
se je prijavil tovariš Venčeslav Koderman, delegat skupine iz mesta Ljubljana.
Venčeslav Koderman: Spoštovana predsednica, spoštovani delegati! K 2. alinei 2. člena je bila predložena pripomba, da naj se pod pojmom
»obnova osnovnih sredstev« ne bi nabavljala tudi investicijska oprema. Predlagamo, da se 2. alinea glasi: »vlaganje v obnovo osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževanje, ki ne pomeni občutno razširjene reprodukcije, se ne
šteje za investicije po tem zakonu«.
K 6. alinei 10. člena, po kateri se prikaže značilnost in vrednost gradbenih
objektov, opreme in naprav, menimo, da je treba pod tem pojmom točno opredeliti, kaj je od tega domača in kaj uvožena oprema in naprave.
V zadnji alinei 15. člena, ki določa, da se z denarno kaznijo do 1000 din
kaznuje odgovorna oseba investitorja, ki stori kaznivo dejanje iz pryega odstavka tega člena, se nam zdi kazen premila in le simbolična. Predlagamo, da bi
bila kazen višja. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Koderman! Prosim,
tovariš Ivo Klemenčie!
Ivo Klemenčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Po naših predpisih so verske skupnosti civilno-pravne osebe. Vi predlagate, da bi moral ta zakon veljati tudi za verske skupnosti. Ta predlog bomo
proučili. To ni vprašanje, ampak je predlog, ki ga moramo proučiti.
Predsednica Mara Zlebnik: Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi
nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme
naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o investicijski dokumentaciji, z osnutkom
zakona, se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike
Slovenije.
3. Pri pripravi predloga zakona naj upošteva vse pripombe in predloge,
dane v poročilih skupščinskih teles, pripombe skupin delegatov in pripombe,
dane v današnji razpravi na seji zbora.
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
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Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel.
Prehajam na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo
zakona o določitvi pristojnosti upravnih organov za odločanje in opravljanje
drugih nalog na področju tuje informacijske dejavnosti, z osnutkom zakona, ki
ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Mirka Cepiča, pomočnika sekretarja v Sekretariatu Izvršnega sveta za informacije. Tovariš
Cepič, želite dati uvodno obrazložitev? (Ne.)
Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona ste prejeli z dopisom z dne
6. 10. 1975. Izvršni svet predlaga, da se v smislu drugega odstavka 250. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije prva in druga faza zakonodajnega postopka
združita, tako da se hkrati obravnava in sprejema predlog za izdajo zakona
in zakonski osnutek. Glede na takšen predlog Izvršnega sveta pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.)
Ce nihče, predlagam, da o predlogu glasujemo. Kdor je za, naj prosim
glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet,
Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona sta obravnavala Odbor za
družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki
sta predložila pismeni poročili. Poročili ste prejeli. Želita poročevalca še ustno
dopolniti poročili? (Ne želita.)
Na podlagi predloga za izdajo zakona z osnutkom zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce nihče, predlagam zboru,
da sprejme naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o določitvi pristojnosti upravnih organov za
odločanje in opravljanje drugih nalog na področju tuje informacijske dejavnosti,
z osnutkom zakona, se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
Kdor je za sklep, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel.
Prehajam na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo
zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb, z osnutkom zakona,
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovarišico Anko' Tominšek,
republiško podsekretarko v Republiškem sekretariatu za delo. Tovarišica Tominškova bo imela uvodno obrazložitev.
Anka Tominšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb je eno zahtevnih, perečih
in zelo občutljivih področij socialne varnosti, ki terja posebno sistemsko ureditev. To področje je v Sloveniji že od leta 1962 predmet posebne družbene
pozornosti, ki je bila izražena tako v razpravah kot v dokumentih družbenopolitičnih, strokovnih in drugih dejavnikov. Med temi velja posebej omeniti resolucijo o rehabilitaciji invalidnih oseb v Sloveniji, ki jo je sprejela leta 1963
Skupščina SR Slovenije. Med drugim resolucija uveljavlja načelo, da je rehabilitacija invalidnih oseb nepretrgan proces, ki vključuje zdravstveno in po14»
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klicno usposabljanje do največje možne mere ter se nadaljuje z zaposlitvijo
do popolne vključitve invalidne osebe v življenje kot enakopravnega proizvajalca in upravljalca. V sodelovanju z družbenopolitičnimi in strokovnimi
dejavniki je bilo to izhodiščno načelo obdelano in razčlenjeno v dokumentih
druge republiške konference za rehabilitacijo invalidov Slovenije leta 1969.
To področje socialne varnosti je tudi zakonsko urejeno za posamezne
kategorije invalidnih oseb. Rehabilitacija in zaposlovanje invalidnih oseb sta
urejena z zveznim in republiškim zakonom o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, podrobneje pa s statutom naše pokojninske skupnosti. Z republiškim zakonom o vojaških vojnih invalidih iz leta 1974 je urejena rehabilitacija vojaških invalidov, ki izpolnjujejo pogoje za priznanje lastnosti vojaških
invalidov po zveznem zakonu iz leta 1972. Z zakonom iz leta 1970 je urejeno
zaposlovanje slepih invalidnih oseb. S posebnim zakonom je urejeno usposabljanje otrok in mladostnikov z motajami v telesnem in duševnem razvoju iz
leta 1968 oziroma z dopolnitvijo v letu 1970. Ta zakon je prav sedaj v postopku
celovite novelizacije.
Kljub sorazmerno številnim predpisom pa je še vedno precejšnje število
invalidnih oseb, ki doslej še niso bile deležne potrebnega družbenega varstva
in nimajo zagotovljene pravice do usposabljanja in zaposlovanja. Po približni
oceni je takšnih invalidnih oseb, brez statusa, v naši republiki okoli 30 000.
To pomeni, da doslej družbena skrb za invalidne osebe ni bila celovita. Zato je
Konferenca za rehabilitacijo invalidov že v 1973. letu sprejela stališče, naj bi
v Sloveniji sprejeli poseben zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih
oseb. Ta naj bd omogočal in zagotavljal usposabljanje in zaposlovanje tudi tistim
invalidnim osebam, ki te možnosti doslej niso imele po drugih predpisih s tega
področja.
Ta pobuda je bila vsestransko sprejeta. Ustanovljena je bila posebna delovna skupina, ki je v začetku 1974. leta začela sistematično pripravljati ustrezen
novi zakon. Ustavno podlago za stališče, da je treba z ustreznim zakonom zagotoviti invalidsko varstvo tudi tem osebam, pa je prinesla nova ustava SR
Slovenije. Po 238. členu te ustave uživajo vojaški in delovni invalidi, invalidni
otroci in druge invalidne osebe, poudarjam druge invalidne osebe, posebno
družbeno varstvo. A prav tem drugim invalidnim osebam, ki tega varstva v
smislu navedenega člena ustave še niso deležne, je namenjen zakon, katerega
osnutek danes obravnavate.
Po 236. členu naše ustave imajo namreč invalidni otroci in drugi težje
prizadeti občani pravico do usposobitve za življenje in delo. Družbenim dejavnikom pa ta določba nalaga obveznost, da ustvarijo pogoje za takšno usposobitev in ustrezno zaposlitev občanov, ki niso popolnoma zmožni za delo. Ustava
tako terja, da posebno družbeno varstvo invalidnih oseb po načelih delovne,
medicinske in socialne rehabilitacije ter zaposlitve zajema vse invalidne osebe,
ne glede na njihov status.
Predloženi osnutek je tedaj prispevek k uresničenju omenjenih ustavnih
določb in bo skupaj z drugimi predpisi omogočil uresničiti celovitost posebnega
družbenega varstva vseh vrst invalidnih oseb. Njegov poglavitni namen je zagotoviti pravico do usposabljanja in zaposlovanja tistim invalidnim osebam, ki jim
te pravice ne zagotavljajo drugi veljavni predpisi. Nanaša se torej na tiste
občane, ne glede na njihov pravni in družbenoekonomski položaj, ki zaradi svoje
telesne ali duševne prizadetosti potrebujejo posebno strokovno pomoč pri usposabljanju in zaposlovanju, torej pri vključevanju v normalno življenje. Prav
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zaradi tega načela osnutek izhaja iz domneve, da mora biti politika usposabljanja in zaposlovanja invalidnih oseb sestavni del celotne politike zaposlovanja.
Po ustrezni usposobitvi se invalidne osebe praviloma zaposlijo v organizacijah združenega dela in v drugih delovnih skupnostih, to je v normalnem
delovnem okolju, če je to mogoče glede na njihove delovne zmožinosti in zdravstveno stanje. Le izjemoma naj bi se te osebe zaposlile v invalidskih delavnicah
in v posebnih socialnih zavodih, in sicer takšne invalidne osebe, ki ne morejo
delati v enakih razmerah kot drugi delavci, to je v normalnih razmerah.
Kot rečeno, ustava zagotavlja invalidnim osebam posebno družbeno skrb.
Da bi bila ta skrb uspešna in učinkovita, uveljavlja osnutek načelo, da mora
biti skrb načrtovana in strokovno izvajana in da je pod posebnim družbenim
nadzorstvom. Za uresničevanje tega načela dobiva po osnutku zakona posebne
naloge Skupnost socialnega varstva Slovenije, ki daje soglasje k ustanavljanju
zavodov za usposabljanje invalidnih oseb, usklajuje programe občinskih skupnosti socialnega varstva za ustanavljanje in razvoj invalidskih delavnic ter
spremlja njihovo uresničevanje. Zaradi zaokroženosti sistema družbenega varstva, kot ga uvaja predloženi osnutek, je v njem samo okvirno uveljavljeno
načelo o določenih davčnih in drugih olajšavah, ki naj bi spodbudile zaposlovanje invalidnih oseb. Konkretna opredelitev teh olajšav je stvar posebnih
predpisov oziroma samoupravnih sporazumov. Za uveljavitev in dejansko uporabo zakona bodo px>trebne nekatere priprave, zlasti zagotovitev ustreznih finančnih sredstev.
Osnutek sicer predvideva, da bi se zakon uporabljal od 1. januarja 1976,
ker je bil pripravljen že junija 1975. Upoštevajoč, da je Izvršni svet lahko obravnaval ta osnutek šele septembra, bo treba v pripravi predloga zakona, na
podlagi sklepov, ki jih boste danes sprejeli, posebej proučiti, od kdaj naj bi se
predlagani zakon uporabljal, in temu primerno bo treba ponovno oceniti potrebna sredstva za izvedbo tega zakona v prihodnjem letu.
Za zaključek naj omenim, da je bil osnutek deležen izredne pozornosti.
Obravnavah so ga vsi pristojni organi in organizacije, s posebno pozornostjopa so ga večkrat obravnavale invalidske in humanitarne organizacije ter Republiška konferenca za rehabilitacijo invalidov, ki je nekajkrat organizirala
široko- javno razpravo-. V vseh razpravah je bil osnutek, zaradi njegove pomembnosti za nadaljnji razvoj invalidskega varstva, deležen podpore, hkrati
pa je bilo danih več konkretnih pripomb in predlogov, ki jih bo predlagatelj
temeljito proučil ob pripravi predloga zakona.
Tovarišice in tovariši delegati! V imenu predlagatelja prosim, da ta prizadevanja podprete in sprejmete osnutek zakona!
Predsednica Mara Zlebnik: K tej točki dnevnega reda sta bila povabljena tudi Zavod SR Slovenije za rehabilitacijo invahdov in Konferenca
za rehabilitacijo invalidov Slovenije.
Predlog za izdajo zakona, z osnutkom zakona, ste prejeli z dopisom z dne
6. 10. 1975, z dopisom z dne 28. 10. 1975 pa ste prejeli pripombe Zveze skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije. Izvršni svet predlaga, da se v smislu drugega odstavka 250. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije prva in druga faza
zakonodajnega postopka združita, tako da se hkrati obravnava in sprejema predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek. O predlogu Izvršnega sveta pričenjam
razpravo. Kdo želi besedo? Če nihče, predlagam, da o predlogu glasujemo.
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Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (53 delegatov
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet.
Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona so obravnavali: Odbor za
družbenoekonomske odnose in razvoj, ki je predložil pismeno poročilo, Odbor
za finance Zbora občin in Odbor za finance Zbora združenega dela, ki sta
predložila pismeno mnenje, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je predložila
pismeno poročilo. Poročili in mnenje ste prejeli. Želijo poročevalci odborov
in Komisije še kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne želijo.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovarišica Anka Bernard,
delegatka občine Kranj!
Anka Bernard: Spoštpvano predsedstvo, spoštovani delegati! Delegati
iz občine Kranj imajo naslednja stališča k predlogu za izdajo zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb:
Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb bi poleg težavnosti
in nevarnosti v delovnem procesu posameznih delovnih organizacij moral upoštevati tudi število oziroma odstotek že zaposlenih delovnih invalidov v delovni organizaciji. V takšnih primerih delovna organizacija namreč nima na
voljo toliko delovnih mest, na katerih bi lahko zaposlila z zakonom določeno
število invalidnih oseb in s tem zadovoljila zakonskim predpisom.
Delegati soglašajo s pripombo Zakonodajno-pravne komisije in menijo,
naj se v 20. členu omenjenega zakona -črta varianta, ki določa plačilo kazni
za delovne organizacije, ki ne bodo ravnale v skladu s tem zakonom.
Predsednica Mara Zlebnik: Besedo ima tovariš Milan Logar, delegat
iz občine Kamnik !
Milan Logar: Ko je obravnavala pripombe k osnutku zakona, se je
naša skupina delegatov strinjala s pripombami Zveze skupnosti za zaposlovanje
Slovenije, in sicer da naj se pri 20. členu črta varianta in prav tako variantne
določbe k 21., 44. in 45. členu.
Zdela se nam je pravilna ugotovitev, da je nesprejemljiva rešitev, da se
šteje kot prekršek, če organizacija združenega dela ne zaposli določenega števila
invalidov in da so tako zbrana sredstva dohodek proračuna. Ta sredstva naj
bi se uporabila za razširitev dejavnosti pri usposabljanju invalidov.
Prav tako se skupina delegatov strinja s 4. točko pripomb tega zavoda, in
sicer da naj se v 51. členu drugi odstavek glasi ravno nasprotno, to je, da se
v kvotnem sistemu upoštevajo invalidi, ki jim je zagotovljena zaposlitev po
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Predsednica Mara Zlebnik: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi nihče
več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih
oseb, z osnutkom zakona, se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
3. Pri pripravi predloga zakona naj upošteva pripombe in predloge, dane
v poročilih skupščinskih teles, pripombe skupin delegatov, pripombe, dane v

22. seja

215

razpravi na današnji seji zbora ter pripombe strokovnih organizacij in institucij.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel.
Prehajam na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo
zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju z lovišči, z osnutkom
zakona, ki ju je predložil v obravnavo Izvršni svet.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Karmela Budihno,
namestnika republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
ki bo imel tudi uvodno obrazložitev.
Karmelo Budihna: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši
delegati! Čeprav osnutek zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju z lovišči, ki je danes v razpravi, povzema številna določila še veljavnih
zakonov, ki urejata to področje, to sta temeljni zakon o lovu, ki se sedaj uporablja kot republiški zakon, in republiški zakon o lovu, lahko rečemo, da je pričujoči osnutek v marsičem nov in da ne predstavlja le združitve dveh predpisov
in formalne uskladitve z novo ustavo.
Nov je predloženi osnutek predvsem v tistih določilih, ki urejajo družbeni
vpliv na gospodarjenje z divjadjo. Nova ustava opredeljuje divjad kot del
živalskega sveta, kot naravno bogastvo, dobrino splošnega pomena in zato
določa, da je pod posebnim družbenim varstvom in da je treba z njo gospodariti
v skladu s splošnimi, v zakonu določenimi pogoji.
Divjad je del narave in sestavni del človekovega okolja. Zato tudi zakon
o lovu sodi med tiste predpise, ki bistveno prispevajo k urejanju tovrstnih nalog,
skladno z načeli, ki jih določa zakon o varstvu narave. Ce je tako, potem
iz tega tudi izhaja, da mora zakon o lovu zagotoviti takšne oblike sodelovanja
vseh dejavnikov, ki so za gospodarjenje z divjadjo zainteresirani, da bo zagotovljena uskladitev njihovih interesov tako, da bo s tem vzpostavljeno naravno
ravnovesje. S tem pa bodo zagotovljeni tudi medsebojni odnosi, in sicer tako,
da ne bo bistveno oškodovan nihče od tistih, ki se srečujejo na prostoru, kjer
živi divjad.
Takšno ureditev pa omogoča nova ustava in v nemajhni meri tudi lovci
sami, ki so v času od sprejetja zadnjega zakona o lovu 1965. leta pa do danes,
tako v organizacijskem pogledu kot tudi v odnosu do tega narodnega bogastva,
naredili velik korak naprej.
Kljub temu pa dosedanja praksa kaže, da ni bilo mogoče, niti z zakonom
o lovu niti z izvršilnimi predpisi, urediti zadovoljujočega reševanja številnih
"spornih vprašanj, ki so se dnevno pojavljala v zvezi z izvajanjem lova, kar
pomeni, da z zakonom ni mogoče vnaprej predvideti vseh možnih konfliktnih
situacij in tudi ne določiti pravnih obrazcev, ki bi jih lahko reševali v zadovoljstvo vseh. Zato osnutek zakona predvideva, da bi se v bodoče različni interesi usklajevali z družbenim dogovarjanjem in samoupravnim sporazumevanjem
znotraj splošnih okvirov, ki jih postavlja zakon.
Predlagatelj meni, da je ureditev takšnega pristopa k reševanju stvari najpomembnejša pridobitev, ki jo vsebuje osnutek zakona. Takšen pristop omogoča, da se vloga državnih organov, tako občine kot republike, zmanjša do
tiste mere, ki jo narava področja tega zakona še zahteva. Skladno s tem
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temeljnim izhodiščem zakon v svojem V. poglavju obravnava način uresničevanja posebnega družbenega interesa pri gospodarjenju z divjadjo.
Osnutek zakona predvideva, da se z družbenim dogovorom urejajo medsebojne pravice in dolžnosti vseh partnerjev, ki so zainteresirani za divjad. Družbeni dogovor se sklene za lovno gojitveno območje, ki ga na predlog Lovske
zveze Slovenije, ob upoštevanju lovsko-gojitvenih načel, določi Izvršni svet.
Udeleženci družbenega dogovora pa so lovci, kmetovalci, gozdarji, krajevne
skupnosti, samoupravne organizacije za varstvo okolja, občinske skupščine in
druge zainteresirane samoupravne organizacije. Z družbenim dogovorom se
urejajo predvsem tista razmerja, katerih uresničevanje pomeni zagotovitev
posebnega družbenega interesa pri gospodarjenju z divjadjo. To so predvsem
tiste zadeve, katerih uskladitev bi lahko z eno besedo poimenovali kot vzpostavitev ravnovesja v interesu ohranitve tega dela človekovega okolja.
Z družbenim dogovorom se udeleženci dogovorijo o tem, kakšna divjad je
za določeno območje primerna, kakšna naj bo gostota njene naselitve, se pravi
približno število, in kako jo je potrebno obravnavati. Sem sodi seveda tudi
hranjenje divjadi, da ne povzroča pretirane škode gospodarskim panogam tega
prostora, predvsem ,pa seveda kmetijstvu in gozdarstvu.
Interesi posameznih udeležencev družbenega dogovora so različni. Lovci bi
želeli imeti čimveč divjadi, kmetovalci in gozdarji pa čim manj. O pravi meri
se bodo dogovorili v družbenem dogovoru. V praksi ponavadi ni ekstremnih
stališč, ker vsakdo ve, da si narave brez divjadi ni mogoče zamisliti. Po drugi
strani pa bi preveliko število divjadi ogrozilo življenjski obstoj kmetovalcev
in seveda tudi proizvodnjo hrane.
Sporazum, ki ga bodo sklenili lovci in kmetje ter gozdarji, kakor tudi drugi
udeleženci dogovora, bo zato kompromis, v katerem bo, zaradi ohranitve tega
dela narave, vsak odstopil delček svojega interesa. Dosedanja razprava je
pokazala, da se velika večina strinja s takšnim pristopom k reševanju teh
vprašanj, čutiti pa je še vedno tu in tam nezaupanje do dogovarjanja in sporazumevanja.
Nekateri menijo, da bi bilo bolje, če bi vse reševal zakon, ker zakonu bolj
verjamejo. Bojazni, da njihovi interesi ne bodo dovolj upoštevani, pa ne izražajo samo kmetovalci, saj si tudi nekateri lovci želijo, da bi bila vloga skupščine in občine izrazitejša in bolj poudarjena. Najbrž je takšen strah odveč.
Struktura udeležencev družbenega dogovora je namreč takšna, da predlagatelj
upravičeno pričakuje, da bo normalno prišlo do ustrezne zagotovitve vseh interesov, tako kmetov kot gozdarjev in tudi lovcev in drugih udeležencev tega dogovora, in da je prav, da se sporna vprašanja rešujejo sporazumno, in sicer
tam, kjer ta vprašanja nastopajo. Ker pa je tudi najboljši dogovor kompromis,
in tako tudi mora biti, bo divjad še naprej povzročala škodo, in to bo tudi še
vnaprej povzročalo dovolj hude krvi. Zato je potrebno, da se v zakonu dobro
in zanesljivo uredi vprašanje poravnavanja neizbežne škode na njivskih pridelkih in v gozdu.
To je izredno pomembno vprašanje. Zato ni slučaj, da je dosedanja razprava
tako v skupščinskih telesih kot v Socialistični zvezi in drugod, v Zadružni zvezi
na primer, posvetila temu vprašanju največ pozornosti.
Ce predpostavimo, da bo z družbenim dogovorom in z lovsko-gospodarskimi
načrti stalež divjadi usklađen, tako da bo škoda po divjadi zmanjšana na tisto
mero, ki ne bo resno ogrožala kmetijskih kultur in tudi ne reprodukcije gozda.
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potem je še potrebno, da imajo lovske organizacije dovolj krepko materialno
osnovo za plačilo neizbežne škode.
Osnutek zakona rešuje tudi to vprašanje na ta način, da mora lovska družina imeti določen škodni sklad in da predvideva neke vrste pozavarovanja
v področnih lovskih zvezah in Lovski zvezi Slovenije za škode, ki po svojem
obsegu presegajo zmogljivosti ene lovske organizacije oziroma družine. Po
osnutku zakona1 se spreminja tudi postopek za ugotavljanje in povračilo škod,
in sicer se poenostavlja in skrajšuje.
Med pripravami osnutka tega zakona, ki so trajale razmeroma zelo dolgo,
je predlagatelj posvetil največjo pozornost vprašanju, kako urediti gospodarjenje z divjadjo kot delom živalskega sveta, ki ga, kot je že omenjeno, ustava
razglaša za narodno bogastvo, tako> da bo zagotovljen širši družbeni interes
in da ne bo tako pomembna stvar prepuščena morebitnim enostranskim interesom lovcev.
Osnutek zakona posega zato tudi v organiziranost lovstva. Tako kot doslej
naj bi se tudi v bodoče z gojitvijo divjadi ukvarjale lovske družine kot prostovoljne organizacije in temeljne organizacije združenega dela, ki se poklicno
ukvarjajo z lovom. Zaradi enotnosti lovske politike in zaradi urejanja skupnih
zadev naj bi se lovske družine obvezno združevale v Lovsko zvezo Slovenije
in področne lovske zveze, lovske temeljne organizacije združenega dela pa
v Lovsko skupnost. Ti dve asociaciji lovskih organizacij pa bosta skupne zadeve
reševali s samoupravnim sporazumevanjem.
Gojitev avtohtone divjadi v svoji prvobitni naseljenosti v nacionalnem
parku in visokogorskem svetu je po osnutku zakona še naprej naloga nekaterih
temeljnih organizacij združenega dela. Sofinanciranje te naloge naj bi se
uredilo s posebnim družbenim dogovorom, ki ga sklene republika Slovenija
morebiti z zainteresirano občino in Lovsko zvezo Slovenije.
S posebnim določilom osnutek zakona onemogoča zapiranje lovskih družin
in preprečuje, da bi skupine državljanov lov štele za izključno zasebno pravico.
Osnutek zato dosledno ščiti pravico slehernega državljana socialistične Jugoslavije, da postane član lovske družine. Osnutek prinaša tudi nekaj novosti na
področju lovsko-gojitvenih načrtov in njihovega potrjevanja in še nekatere
druge zadeve.
To so le najpomembnejše stvari, ki jih ureja novi zakon, glede na dosedanje rešitve.
C as, ki bo na voljo od sprejetja osnutka do priprave predloga zakona, bo
potrebno izkoristiti za najširšo razpravo. Sočasno z razpravo v Skupščini poteka
široka razprava v organizacijah, ki so zainteresirane za ureditev tega vprašanja. Razprava že doslej kaže, tako v skupščinskih telesih kot tudi drugod,
da je za ureditev lovstva izredno zanimanje. To kažejo tudi številni predlogi
za dopolnitev zakona. Pripombe pa so predvsem, da osnutek zakona preveč
ščiti lovce in premalo ostale uporabnike prostora. Predvsem kmetovalci menijo,
da osnutek premalo varuje kmeta in njegovo proizvodnjo in da se od kmetovalca
preveč zahteva za varstvo pred divjadjo ter da potemtakem bremena, potrebna
za ohranitev pravilnega razmerja v naravi, v zvezi z divjadjo, niso dovolj
pravično porazdeljena.
Take in tudi strokovne pripombe, ki jih dajejo občine, zemljiške skupnosti,
pa tudi lovske organizacije, kot tudi predlogi in pobude, ki jih bo dala razprava
v skupščinskih zborih, bodo nedvomno bogat prispevek, ki bo bistveno pripomogel k boljšemu oblikovanju predloga zakona o lovu.
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Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Budihna! K tej točki
dnevnega reda je bila povabljena tudi Lovska zveza Slovenije.
Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona ste prejeli z dopisom z dne
17. 10. 1975. Izvršni svet predlaga, da se v smislu drugega odstavka 250. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije prva in druga faza zakonodajnega postopka
združita, tako da se hkrati obravnava in sprejema predlog za izdajo zakona in
zakonski osnutek. Glede na predlog Izvršnega sveta pričenjam razpravo. Kdo
želi besedo? (Nihče.)
Ce nihče, predlagam, da o predlogu Izvršnega sveta glasujemo. Kdor je za
predlog, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet.
Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona so obravnavali: Odbor za
družbenoekonomske odnose in razvoj, Odbor za družbenopolitični in komunalni
sistem, Odbor za urbanizem, stanovanjsko komunalna vprašanja in varstvo
okolja našega zbora in Odbor za stanovanjsko komunalna vprašanja in varstvo
okolja Zbora združenega dela, ter Zakonodajno-pravna komisija. Vsi so predložili pismena poročila. Poročila ste prejeli. Želijo poročevalci odborov in Komisije še kaj dodati k pismenim poročilom? Tovariš Miklavčič, predsednik Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja!
Ivo Miklavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja je
predlog za izdajo zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju
z lovišči, z osnutkom zakona, obravnaval skupaj z Odborom Zbora združenega
dela. Pri tem smo izhajali predvsem z našega delovnega področja, to je, v kolikšni meri upošteva predloženi osnutek varstvo okolja. Ugotovili smo, da k
pripravi predloga za izdajo zakona in osnutka niso bili pritegnjeni nekateri
republiški organi, ki so po zakonu o republiških upravnih organih pooblaščeni
za upravne naloge s področja varstva naravnih in kulturnih vrednot. Pri tem
mislimo predvsem na Zavod za spomeniško varstvo SR Slovenije. Posledica
tega je, da zakon ne upošteva naših obveznosti iz pristopa k mednarodni konvenciji o varstvu redkih ptic.
V obširni razpravi, v kateri so bili dani številni predlogi in pobude in na
kateri smo ugotovili, da bomo v času od sprejema osnutka do predloga zakona
še lahko uskladili nekatere stvari, je Odbor glede na številne pripombe sklenil,
da je potrebno pripraviti predlog odloka o zavarovanju redkih in ogroženih
živalskih vrst in njihovih razvojnih oblik, ki je bil Skupščini SR Slovenije že
predložen. Odbor je ta odlok že obravnaval in ga nato umaknil, ker predlog
odloka ni bil usklađen s tedaj že pripravljenim osnutkom zakona, ki ga danes
obravnavamo. Na seji je bilo sprejeto stališče, da bi se moral lovski zakon
podrediti zakonu o varstvu narave iz leta 1970, saj je živalski svet po določbah
ustave pod posebnim družbenim varstvom.
Odbor je menil, da je potrebno varstvo živalskega sveta obravnavati in
urediti kompleksno, zato predlaga, da se skupaj s pripravo predloga zakona
o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju z lovišči pripravi in predloži
Skupščini SR Slovenije tudi odlok o zavarovanju redkih in ogroženih živalskih
vrst in njihovih razvojnih oblik, kot je določeno v 10. členu zakona o varstvu
narave.
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Zaradi tega Odbor predlaga zboru, da sprejme predlog za izdajo zakona
o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju z lovišči, z osnutkom
zakona, s pripombami, ki jih je k 13. členu osnutka dal Odbor, ter s sklepom
naloži Izvršnemu svetu, da predloži hkrati s predlogom zakona tudi predlog
odloka o zavarovanju redkih in ogroženih živalskih vrst in njihovih razvojnih
oblik.
Te stvari so V glavnem v našem poročilu napisane, menim pa, da je potrebno poudariti, da zahtevamo pripravo omenjenega odloka. Hvala.
Predsednica Mara Z 1 e b n i k : Zeli še kdo od poročevalcev kaj dodati
k poročilom? Ce ne, pričenjam razpravo. K razpravi se je že prijavila tovarišica
Anka Bernard, delegatka iz občine Kranj!
Anka Bernard: Tovarišica predsednica, spoštovani delegati! Skupina
delegatov iz Kranja je sprejela stališča gozdnega gospodarstva Kranj, ki jih bom
prebrala:
V 6. členu naj se za zadeve-posebnega družbenega pomena šteje tudi usklajevanje interesov z upravljalci ali uporabniki zemljišč.
V 14. -členu naj se lovopust na košuto in tele predvidi od 1. avgusta do
31. decembra, kar bi bilo usklađeno z realno možnostjo uresničevanja odstrela
na območjih, kjer gre za problem škode zaradi previsokega stanja jelenjadi.
V 15. členu naj se v drugem odstavku v drugi vrsti črtajo besede: »v
ustrezno ograjenih nasadih«. To določilo ne velja za preprečitev škode nasploh.
To možnost smo imeli tudi v preteklosti. Ce zaradi objektivnih ovir ni mogla
lovska organizacija pravočasno uresničiti odstrela ali pa se je nepričakovano
pojavila obsežna škoda, je Republiški sekretariat izdal odločbo o podaljšanju
odstrela ali odstrela iz lovopusta.
V 17. členu naj v prvem odstavku odpade beseda »bistveno«.
V drugem odstavku naj se doda: »s predhodnim soglasjem lastnika, uporabnika oziroma upravljalca zemljišča, na katerega je vezana divjad«. Lovskogojltveno območje bi moralo biti bolj opredeljeno in povezano z loviščem kot
manjšim teritorialnim območjem.
V 34. členu naj se začetek stavka glasi: »Vzpostavljanje, vzdrževanje in
ohranjanje ter..Vstaviti je treba še besedo »vzdrževanje«.
V 42. členu naj se smiselno doda besedilo: »Za potrditev je potrebno predhodno pismeno soglasje z upravljalci ali porabniki zemljišč! oziroma soglasje
območne interesne skupnosti za gozdarstvo ter kmetijske zemljiščne skupnosti,
glede na območje, ki se obravnava.« Čuvajsko službo je nujno1 potrebno organizirati enotno za vsa območja, ne glede na lovsko organizacijo. Verjetno pa
manjkajo še posebna določila za lovske družine in za lovske organizacije združenega dela.
V 71. členu oziroma pri vsebini načrtov naj bi bile navedene vsaj minimalne obveznosti, ki jih mora vsebovati lovsko-gojitveni načrt za preprečevanje
škode.
V 72. členu sta si prvi in drugi odstavek v nasprotju. Menimo, da je potrebno drugi odstavek smiselno dopolniti takole: »morajo skupno z lovskimi
družinami, lovsko TOZD, Lovsko zvezo za Gorenjsko in republiško lovsko zvezo
uporabljati zaščitna sredstva in uvajati druge ukrepe za preprečevanje škode
po divjadi. Stroški materiala in vseh ukrepov za preprečevanje škode se delijo
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v razmerju 50 : 50 med lastnike oziroma uporabnike oziroma imetnike zemljišč
na eni strani in lovske organizacije na drugi strani.«
V 75. členu je treba predvideti daljše roke za prijavo odškodninskega
zahtevka. Zadnji stavek je treba spremeniti takole: »Prijavo škode hkrati z
odškodninskim zahtevkom je treba vložiti v 30 dneh od dneva, ko je oškodovanec zvedel za škodo, vendar najpozneje v 10 mesecih od dneva, ko je škoda
nastala.«
V 77. členu naj bi veljal za vložitev odškodninske tožbe za škodo po divjadi rok 2 let, odkar je bila škoda prijavljena, podobno kot velja za škodo
na divjadi.
Navedli smo nekaj spornih določil, ki so bila večkrat v preteklosti vzrok
nesporazumov. Hkrati s temi pripombami želimo opozoriti, da zakon premočno
ščiti divjad na račun uporabnikov in upravljalcev zemljišč. Tudi ekološko ravnotežje je že marsikje narušeno, v obratnem smislu: zaradi prevelikega staleža
nekaterih vrst divjadi, kot so jelenjad, srnjad in divji prašič, je že močno
ogroženo naravno okolje. Zato je prav vprašanju o vrsti, staležu, sestavi in
območju nekaterih vrst potrebno dati posebno mesto v zakonu. Samo ekološko
uravnovešeno stanje glede na stanje vseh dejavnosti v prostoru nam lahko
zagotovi zdravo okolje.
Prejeli smo tudi pripombe Zemljiške skupnosti in delegata iz Cerkelj, ki ju
posredujemo sestavljalcu zakona v vednost. Hvala.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala! Naprej, prosim? Kdo še želi
razpravljati? Prosim, tovariš Venčeslav Koderman, delegat mestne skupščine,
Ljubljana!
Venčeslav Koderman: Tovarišica predsednica, tovariši delegati!
K 76. členu, ki ureja ugotavljanje in oceno škode, delegacija meni, da je potrebno določiti tudi rok, do kdaj mora biti škoda izplačana. Hvala!
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala! Prosim! Tovariš Darko Markočič,
delegat iz Nove Gorice!
Darko Markočič: Tovariši in tovarišice, cenjeno predsedstvo! Iz
razprav, ki so tekle v zadnjem času o lovstvu oziroma zaščiti lova, se postavlja
povsod zahteva, da je treba v celoti zaščititi tudi kmetijstvo, ki je eno od
temeljnih vprašanj naše družbe.
V celoti kaže podpreti današnjo razpravo tovariša Budihne, ki je nepristransko ocenil položaj lovstva in dal tudi prednost kmetijstvu. Vse razprave,
ki so bile v okviru občin, v naših krajevnih skupnostih, v naših kmetijskih
zadrugah in tudi v Zadružni zvezi Slovenije, so potekale v tem smislu. Osnutek
zakona v celoti podpiram z upanjem, da se bomo jutri kmetovalci in lovci
srečali ne kot nasprotniki, temveč kot prijatelji in da bomo ščitili enotne
interese kmetijstva in tudi lovstva oziroma divjadi, ki živi v naravi. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Markočič! Naprej, prosim? Tovariš Franc Kenda, delegat iz Tolmina!
Franc Kenda: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz Tolmina je po
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razpravah v večini naših lovskih družin in Komisiji za lovstvo pri občinski
skupščini ter po razpravi v Zvezi lovskih družin v Novi Gorici sprejela pripombe
k osnutku zakona, ki jih posredujemo predlagatelju. Če dovolite, bi namesto
da bi bral pripombe po členih, povedal le nekaj načelnih, bistvenih pripomb.
Pristojnost za zaščito določenih vrst divjadi naj ne bi bila izključno na
ravni republike, temveč naj bi se del te pristojnosti prenesel, kot je bilo tudi
doslej, na pristojne organe občinske skupščine. Pri nas smo na primer, čeprav
tega zakon ni določal, imeli zaščito planinskega zajca, zaradi česar se je stanje
te divjadi močno popravilo. Po predloženem osnutku ga izrecno ščiti republiški
zakon, tako da ni dana možnost posameznim območjem, kjer ta divjad ni
ogrožena, da to vprašanje uredijo v skladu s potrebami svojega, to je manjšega
območja. Republika ne more določati vseh podrobnosti glede posameznih vrst
divjadi, ki v enem okolišu velja za ogroženo, v drugem pa ne.
Enaka pripomba velja lovopustu. Lovo pusti naj bi bili širši, z možnostjo,
da jih posamezne lovske družine oziroma pristojni organi pri skupščinah skrajšajo1, če je to potrebno. Pri skrajšanju lovopusta je treba reči še to, da to zakon
sicer dovoljuje lovskim družinam, vendar z omejitvijo, da mora dati privoljenje
pristojni organ skupščine, kar pomeni, da se pristojnosti lovskih družin zmanjšujejo v primerjavi z dosedanjimi določili. Pripombe veljajo predvsem za divjega prašiča, za katerega menimo, da bi lovopust moral biti daljši, prav tako pa
naj bi za divjega petelina obstajala možnost, da posamezna območja lovopust
tudi skrajšajo, če je na teh območjih divji petelin ogrožen.
Predstavnik predlagatelja inž. Budiha je govoril tudi o družbenih dogovorih, ki naj bi izpopolnjevali ta zakon v tistem delu, ki govori o vzpostavljanju
in ohranjevanju biološkega ravnovesja in o preprečevanju škode po divjadi in
na divjadi. Načelno bi le pripomnil, da naj bi krajevne skupnosti zastopale
zemljiške skupnosti, kajti menimo, da je z novim zakonom o kmetijskih zemljiščih prav zemljiška skupnost občine tista, ki mora predvsem voditi kmetijsko zemljiško politiko, v zemljiški skupnosti pa so že tako izvoljeni delegati
krajevnih skupnosti. Menim, da so izvoljeni prav tisti delegati, v zemljiško
skupnost namreč, ki probleme zaščite zemljišč oziroma zasebnega kmeta bolje
poznajo, kot neki anonimni delegati krajevne skupnosti, ki mogoče poznajo
probleme kmetijstva ali pa tudi ne. Iz naših razmer izhajajoč menimo, da bi to
bilo tudi tehnično lažje izvedljivo-, kajti imamo kar 41 krajevnih skupnosti, s
katerimi se bo vsekakor težje dogovarjati kot z eno skupščino kmetijsko-zemljiške skupnosti.
Posebej pozdravljamo dodatne predloge predlagatelja, ki jih je navedel inž.
Budihna, glede oblikovanja skladov za povračilo škode, glede pozavarovanja,
kakor tudi drugih novosti, ki jih prinaša zakon. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Kenda! Naprej, prosim?
Besedo ima tovariš Milan Logar, delegat iz Kamnika!
Milan Logar : Spoštovana tovarišica predsednica, spoštovani delegati!
Naša skupina delegatov je obravnavala osnutek zakona o lovu in se skoraj v
celoti strinjala z besedilom. Ustavila se je le pri 90. členu in sicer pri drugem
in tretjem odstavku. Za ta dva odstavka se nam je zdelo, da sta nekoliko nesmiselna. Drugi odstavek pravi, da mora uporabnik ali imetnik zemljišča najmanj v treh dneh pred uporabo kemičnih sredstev opozoriti lovsko družino o
nameravani uporabi. Vsaka občina ima nekaj tisoč zemljiških posestnikov in vsi,
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več ali manj, uporabljajo kemična sredstva. Kaj bi se zgodilo, če bi se vsi
posestniki nekajkrat na leto obračali na lovske družine, ki sta v občini mogoče
dve ali tri, in prijavljali uporabo kemičnih sredstev. Po drugi strani pa se v
kmetijstvu uporabljajo le tista sredstva, ki so dovoljena. Drugačnih sredstev
niti ni v prodaji.
Tretji odstavek pravi, da morajo biti kmetijski stroji opremljeni s plašilnimi
napravami, ni pa rečeno, kakšne so te naprave, ki bi samo opozarjale divjad
na navzočnost oziroma na nevarnost. S tem ne bi bilo nič napravljeno, saj vemo,
da se divjad privadi na vsakršne šume. Po drugi strani pa sodobni stroji povzročajo dovolj ropota, traktorji in kultivatorji na primer, da ne vem, če kaže
obešati na te stroje še kakšna dodatna sredstva, ki bi napravila še kaj već hrupa
oziroma, ki bi imela kakšen poseben učinek. Zaradi tega predlagamo, da naj
se ta dva odstavka črtata iz osnutka zakona. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala! Naprej, prosim? Prosim, besedo
ima tovariš Stojan Makovec, delegat v Zboru republik in pokrajin Skupščine
SFRJ!
Stojan Makovec: Tovariši delegati! Čeprav nisem lovec, pač pa
samo kmetovalec, ne bi želel, da bi prišlo do konfrontacije med enimi in drugimi, saj moramo upoštevati, da je v lovskih družinah vsaj 15 a/o kmetovalcev.
Pri celotni zadevi je nujno, da pride do samoupravnih sporazumov in dogovorov. Bil sem namreč navzoč na več sestankih republiških institucij, kjer je potekala obravnava predloženega osnutka zakona. Prisotni so bili tako lovci
kot tudi predstavniki zbornic, predstavniki Zadružne zveze in drugih kmetijskih
institucij. Na vseh sejah, tako tudi na seji upravnega odbora Zadružne zveze, je
prišlo med Lovsko zvezo Slovenije in med predstavniki kmetijstva do sporazuma, čeprav so kmetijci predložili 29 pripomb k posameznim členom. S temi
pripombami so se v glavnem strinjali tako lovci kot tudi predstavniki Izvršnega
sveta. Prepričan sem, da bodo te pripombe tudi uradno dospele do vseh delegatov in da bo prišlo do objektivnih rešitev.
Strinjam se s tem, tudi razprave s terena to zahtevajo, da je treba dati
prednost kmetijski proizvodnji in ne lovstvu, kar konkretno določa tudi osnutek zakona. Predloženi osnutek zakona je zelo dober in je bolj objektiven, kot
je bil prejšnji, zato sodim, da ga bo Skupščina v celoti sprejela. Ce kot kmetovalec po eni strani zagovarjam stališče proizvodnje, po drugi strani tudi menim, da
je vse tisto, kar je narava, ne le v okviru Slovenije, temveč tudi širše, dala, da
je vse to do določene mere koristno. Zato bo treba s samoupravnimi sporazumi
in dogovori skleniti vse, kar je prav, tako da ostanemo lovci in kmetovalci v
najboljšem sožitju. Hvala lepa.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala! Najprej prosim? Ni več govornikov? (Ne.) Potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju z lovišči, z osnutkom zakona, se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in ga
predloži hkrati s predlogom odloka o zavarovanju redkih in ogroženih živalskih vrst in njihovih razvojnih oblik.
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3. Pri pripravi predloga zakona naj upošteva pripombe in predloge, dane v
poročilih skupščinskih teles, pripombe skupin delegatov, pripombe, dane v
razpravi na današnji seji zbora in pripombe drugih družbenih dejavnikov.
Kdor je za sklep, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor sprejel sklep soglasno.
Prehajam na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo
zakona o pomorski pilotaži, z osnutkom zakona, ki ju je Skupščini predložil v
obravnavo Izvršni svet. Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša
Livia Jakomina, predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze. Zeli imeti predstavnik uvodno obrazložitev? (Ne želi.)
Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona ste prejeli z dopisom z dne
17. 10. 1975. Izvršni svet predlaga, da se v smislu drugega odstavka 250. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije prva in druga faza zakonodajnega postopka združita, tako da se hkrati obravnava in sprejema predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek. O predlogu Izvršnega sveta pričenjam razpravo. Zeli
kdo besedo? (Ne.) Predlagam, da o predlogu glasujemo. Kdor je za predlog, naj
prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet.
Predlog za izdajo zakona, z osnutkom zakona, sta obravnavala Odbor za
družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta
predložila pismeni poročili. Poročili ste prejeli. Poročevalca Odbora in Komisije
ne želita besede. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ce nihče, predlagam, da
zbor sprejme naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o pomorski pilotaži, z osnutkom zakona, se
sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pripravi
predloga zakona naj upošteva pripombe in predloge, dane v poročilih skupščinskih teles.
Kdor je za sklep, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor sklep sprejel soglasno.
Prehajam na 12. točko dnevnega r e d a, to je na predlog odloka o
financiranju razširitve internatskih in šolskih prostorov šole za miličnike kadete
v Šolskem centru za strokovno izobraževanje delavcev v organih za notranje
zadeve Ljubljana-Tacen.
Predlog odloka je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svojega predstavnika določil Janeza V;nklerja, pomočnika republiškega sekretarja
za notranje zadeve. Tovariš Vinkler, želite dati ustno obrazložitev? (Ne.)
Predlog odloka ste prejeli z dopisom z dne 6. 10. 1975. Obravnavali so ga:
odbora za finance našega zbora in Zbora združenega dela, ki sta predložila skupno pismeno poročilo, in Zakonodaj no-pravna komisija, ki je prav tako predložila
pismeno poročilo. Poročila ste prejeli. Želita poročevalca Odbora in Komisije še
ustno dopolniti poročila? (Ne.)
Na podlagi predloga odloka in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo
želi besedo? (Nihče.) Če nihče, prehajam na glasovanje o predlogu odloka. Kdor
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je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor predlog odloka soglasno sprejel.
Odrejam 30 minut odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 11.50 in se je nadaljevala ob 12.30.)
Predsednica Mara Z le b ni k: Prehajam na 13. točko dnevnega
r e d a , to je na statut Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije, s samoupravnim
sporazumom o ustanovitvi Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije.
Statut in samoupravni sporazum je Skupščini predložila v soglasje Zveza
stanovanjskih skupnosti Slovenije in za svojega predstavnika določila tovariša
Jožeta Zevnika, tajnika te skupnosti. Zeli predstavnik predlagatelja predložena
akta še ustno obrazložiti? Tovariš Zevnik? (Ne želi.) K tej točki dnevnega reda
je bila povabljena tudi Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije.
Statut s samoupravnim sporazumom ste prejeli z dopisom z dne 6. 10. 1975.
Obravnavali so ga: Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja
in varstvo okolja našega zbora in Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja
in varstvo okolja Zbora združenega dela, ki sta predložila predlog odloka, ter
Zakonodajno-pravna komisija, ki je predložila pismeno poročilo. Predlog odloka in poročilo ter mnenje Izvršnega sveta ste prejeli. Želita poročevalca
Odbora in Komisije še kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne želita.) Pričenjam
razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Majcenovič, delegat občine
Lenart!
Jože Majcenovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Skupina za delegiranje delegatov v Zbor občin SR Slovenije iz Lenarta je
v razpravi o tem soglasju prišla do naslednjih mnenj in stališč:
V zvezi s predloženim statutom in samoupravnim sporazumom o ustanovitvi zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije ugotavljamo, da tako statut kot
samoupravni sporazum ne obravnavata nekaterih nalog, ki naj bi jih izvajala
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije. Zlasti se to nanaša na osnutek družbenega dogovora o pospeševanju razvoja manj razvitih območij in manj razvitih
obmejnih območij v SR Sloveniji v obdobju 1976—1980. To določilo je pomembno za razvoj manj razvitih območij, saj so nekateri kadrovski problemi eden izmed odločilnih vzrokov za zaostajanje v razvoju.
Osnutek družbenega dogovora o pospeševanju razvoja manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij zato pravilno ugotavlja potrebo po
širši družbeni pomoči pri zagotavljanju kadrovskih stanovanj na področju zdravstva, izobraževanja in še nekaterih drugih dejavnosti. Dogovor sam po sebi ne
more biti učinkovit, če se temu ne bodo prilagodili tudi akti Zveze stanovanjskih skupnosti. Nujno bi bilo, da se samoupravni sporazum o ustanovitvi Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije zato uskladi z določili osnutka družbenega
dogovora. Ker republiška skupščina samoupravnega sporazuma o ustanovitvi
Zveze stanovanjskih skupnosti ne potrjuje oziroma ne daje soglasje, naj
bi pri dajanju soglasja k statutu zahtevala, da se samoupravni sporazum o ustanovitvi Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije uskladi z osnutkom družbenega dogovora o pospeševanju manj razvitih obmejnih območij in manj razvitih

22. seja

225

območij v SR Sloveniji. Zato predlagamo naslednji dodatek k 1. točki predloga
odloka o soglasju k statutu Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije:
»Soglasje k statutu se daje s tem, da bo Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije uskladila samoupravni sporazum o ustanovitvi Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije s 23. členom osnutka družbenega dogovora tako, da bo med naloge Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije vneseno tudi določilo, da na
podlagi solidarnosti sodeluje pri reševanju stanovanjskih problemov, ki neposredno pogojujejo uresničevanje pomembnejših nalog v zvezi s pospeševanjem
razvoja manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij na področju
izobraževanja, zdravstva in podobnih dejavnosti.« Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Majcenovič! Naprej, prosim! Besedo ima tovariš Jože Zevnik!
Jože Zevnik: Tovarišice in tovariši delegati! Kar zadeva usklajevanje
z osnutkom družbenega dogovora o manj razvitih in manj razvitih obmejnih
območjih, naša zveza že sodeluje v javni razpravi in se bo vključila v ta družbeni dogovor s konkretnimi nalogami, ki so v tem času v razpravi v organih
zveze.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala! Tovariš Majcenovič, ste z odgovorom zadovoljni? (Ne v celoti.)
Ko smo pogledali določila priloženega sporazuma, smo ugotovili, da se to
vprašanje ustrezno vključuje v zadnjo alineo 2. člena, ki govori, da stanovanjske
skupnosti določajo za zadeve skupnega pomena tudi upravljanje drugih zadev
po določbah zakona in drugih predpisov in splošnih aktov. To pomeni, da jih
ti predpisi pravzaprav zavezujejo tudi za ustrezno vključevanje te problematike.
Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajam
na glasovanje. Kdor je za predlog odloka o soglasju k statutu Zveze stanovanjskih skupnosti, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet.
Prehajam na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o
potrditvi dogovora o olajšavah in ugodnostih, ki se dajejo kupcem obveznic federacije, izdanih po zakonu o izdaji obveznic federacije v letu 1975.
Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svojega predstavnika določil tovariša Zvonka Drakslerja, pomočnika republiškega
sekretarja za finance. Tovariš Draksler, želite še ustno obrazložiti predlog
odloka? (Ne želi.)
Predlog odloka ste prejeli s sklicem za 22. sejo zbora. Obravnavali so ga:
odbora za finance našega zbora in Zbora združenega dela, ki sta predložila
skupno pismeno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno poročilo. Poročili ste prejeli. Želita poročevalca Odbora in Komisije še kaj dodati k pismenima poročiloma? (Ne želita.) Na podlagi predloga
odloka in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Če nihče,
prehajam na glasovanje o predlogu odloka. Kdor je za predlog odloka, naj
prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor predlog odloka soglasno sprejel.
15
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Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo
zakona o davčnih olajšavah in drugih ugodnostih za kupce obveznic federacije
v letu 1975, z osnutkom zakona.
Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet, ki je za svojega predstavnika določil tovariša Zvonka
Drakslerja, pomočnika republiškega sekretarja za finance. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona ste prejeli s sklicem za 22. sejo zbora.
Izvršni svet predlaga, da se v smislu drugega odstavka 250. člena poslovnika
Skupščine Socialistične republike Slovenije prva in druga faza zakonodajnega
postopka združita, tako da se hkrati obravnava in sprejema predlog za izdajo
zakona in zakonski osnutek.
Glede na tak predlog Izvršnega sveta pričenjam razpravo. Najprej o tem
vprašanju. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Predlagam, da o predlogu Izvršnega sveta
glasujemo. Kdor je za predlog, da se prva in druga faza zakonodajnega postopka
združita, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se
je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet.
Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona so obravnavali: odbora za
finance našega zbora in Zbora združenega dela, ki sta predložila skupno pismeno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno
poročilo. Poročila ste prejeli. Na podlagi predloga za izdajo zakona z osnutkom
zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.)
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da
sprejme zbor naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o davčnih olajšavah in drugih ugodnostih za
kupce obveznic federacije v letu 1975, z osnutkom zakona, se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike
Slovenije.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel.
Prehajamo na 16. točko dnevnega r e d a , to je na predlog zakona
o ratifikaciji sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in
Republiko Avstrijo o izogibanju dvojnemu obdavčevanju na področju davkov
na dohodek in premoženje.
Predlog zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ. Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin
Skupščine SFRJ je tovarišica Zdenka Jurančič, predstavnik Izvršnega sveta pa
je tovariš Zvonko Draksler.
Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 17. 10. 1975. Obravnavali so ga
pa: Odbor za finance našega zbora in Odbor za finance Zbora združenega dela,
ki sta predložila predlog odloka, Komisija za mednarodne odnose in Zakonodajno-pravna komisija, ki je predložila pismeno poročilo.
Predlog odloka in poročila ter mnenje Izvršnega sveta ste prejeli. Želijo
morda predstavniki Odbora in Komisije še kaj dodati k pismenim poročilom?
(Ne želijo.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.)
Ker ne želi nihče razpravjalti, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji
sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko
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Avstrijo O' izogibanju dvojnemu obdavčevanju na področju davkov na dohodek
in premoženje, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka.
Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o
ratifikaciji konvencije o mednarodnih pravilih o izogibanju trčenju na morju,
1972.
Predlog zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ.
Predstavnika Izvršnega sveta sta tovariš dr. Mirko Zgur, podsekretar v
Izvršnem svetu, in tovariš Livio Jakomin, predsednik Republiškega komiteja za
promet in zveze.
Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ
bo pri tej točki dnevnega reda tovarišica Zdenka Jurančič. Želijo mogoče pred-,
stavniki uvodno besedo? (Ne želijo.)
Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 17. 10. 1975. Obravnavali so ga:
Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, ki je predložil predlog odloka,
in Komisija za mednarodne odnose ter Zakonodajno-pravna komisija, ki sta
predložili pismeni poročili. Predlog odloka ter poročili in mnenje Izvršnega
sveta ste prejeli. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.)
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji
konvencije o mednarodnih pravilih o izogibanju trčenju na morju, 1972, naj
prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet.
Prehajamo na 18. točko dnevnega r e d a, to je na osnutek zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o oddajanju graditve investicijskega objekta
tujemu izvajalcu.
Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ. Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš dr. Mirko Zgur. Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin pa tovarišica Jurančičeva.
Osnutek zakona ste prejeli z dopisom z dne 17. 10. 1975. Obravnavala sta ga
Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija,
ki sta predložila pismeni poročili.
Poročili in mnenje Izvršnega sveta ste prejeli. Na podlagi osnutka zakona
in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.)
Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep:
1. Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije daje soglasje k
osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o oddajanju graditve
investicijskega objekta tujemu izvajalcu.
2. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine Socialistične republike Slovenije soglasje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o oddajanju graditve investicijskega objekta tujemu izvajalcu.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel.
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Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o premiji za pšenico.
Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ. Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Zvonko Draksler, pomočnik republiškega sekretarja za finance. Predstavnik naše delegacije v Zboru
republik in pokrajin Skupščine SFRJ je tovarišica Zdenka Jurančič.
Želita morda predstavnika uvodno besedo? Tovarišica Jurančičeva? (Ne
želi.)
Osnutek zakona ste prejeli z dopisom z dne 17. 10. 1975. Obravnavali so ga:
odbora za finance našega zbora in Zbora združenega dela, ki sta predložila zboru
skupno pismeno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno poročilo. Poročili in mnenje Izvršnega sveta ste prejeli. Danes na
klop ste prejeli še dopolnilno obrazložitev k osnutku zakona.
Želijo morda predstavniki Odbora in Komisije še kaj dodati k pismenima
poročiloma? Tovarišica Magajna? (Ne.)
Na podlagi osnutka zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. K
razpravi se je že prijavila tovarišica Anka Bernard, delegatka iz občine Kranj.
Prosim!
Anka Bernard: Spoštovana predsednica, spoštovani delegati! Delegacija občine Kranj posreduje Izvršnemu svetu sklep oziroma delegatsko vprašanje, zakaj se problematika v zvezi s premiranjem pšenice ne reši sistemsko
tako, da ne bi bilo potrebno vsako leto večkrat obravnavati tega vprašanja.
Predsednica Mara Z 1 e b n i k : Hvala lepa! Tovariš Budihna ali pa tovariš
Draksler, ali lahko na to vprašanje, ki je vezano na obravnavani osnutek zakona,
takoj odgovorite? Odgovor bo dal tovariš Karmelo Budihna, namestnik republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano!
Karmelo Budihna: Mislim, da bi na to vprašanje lahko v tem trenutku odgovoril tole: Premija za pšenice je bila uvedena kot ukrep za povečanje odkupa prvič v lanskem letu, to je leta 1974, in sicer zaradi vremenskih razmer v času setve. Zaradi tega jo je imeti za izjemen ukrep ekonomske politike
zaradi povečanja odkupa. Vprašanje premiranja odkupa pšenice — govorim
kot delavec v Republiškem sekretariatu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
-— bi bilo potrebno sistemsko rešiti z medrepubliškim dogovorom o razvoju
kmetijstva do leta 1980.
Menimo, da je za naslednja leta zaradi majhnega odkupa vsakoletnega
pridelka premija smotrna, saj neposredno zmanjšuje primanjkljaj pri plačilni
bilanci. V tem smislu predlagamo, da bi se pri zveznem izvršnem svetu sprejel
sistemski zakon o premiji za pšenico za srednjeročno obdobje. Pri tem naj bi se
premija ugotavljala le toliko časa, dokler ne bi bile v celoti pokrite domače potrebe po pšenici iz domače proizvodnje. Ce bi prišlo do izvoza pšenice — plan to
namreč predvideva — premija v nobenem primeru ne bi bila več potrebna, ker
so cene na svetovnem trgu zelo stimulativne in že same po sebi stimulirajo odkup pšenice. To je naše stališče, ki smo ga že predlagali in posredovali ustreznim
zveznim organom. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Tovarišica Bernardova, ali želite, da se
šteje glede na to pojasnilo vaše vprašanje za delegatsko vprašanje, na katero je
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potrebno še odgovoriti? (Ni potrebno.) Hvala lepa. Ali bi mogoče tovarišica Jurančičeva k temu vprašanju tudi hotela kaj dodati? (Ne.) Hvala. Kdo želi naprej razpravljati, prosim? (Nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep:
1. Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije daje soglasje k
osnutku zakona o premiji za pšenico.
2. K osnutku zakona so delovna telesa zbora, Izvršni svet in delegati v razpravi na seji zbora dali pripombe.
V okviru pripomb ima delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ pooblastilo, da uskladi
besedilo osnutka zakona,
3. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine Socialistične republike Slovenije soglasje k predlogu zakona o premiji za pšenico.
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep.
Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, tojena osnutek zakona
o dopolnitvah zakona o premijah za pšenico.
Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ.
Predstavniki so isti kot pri prejšnji točki. Osnutek zakona ste prejeli z dopisom z dne 23. 10. 1975. Obravnavali so ga: Odbor za finance našega zbora
in Odbor za finance Zbora združenega dela, ki sta predložila skupno pismeno
poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno
poročilo. Poročilo in mnenje Izvršnega sveta ste prejeli.
Na podlagi osnutka zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Želi
kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo
in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep:
1. Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije daje soglasje k
osnutku zakona o dopolnitvah zakona o premijah za pšenico.
2. K osnutku zakona se dajejo pripombe, predlogi in stališča, ki jih predlagata Odbor v svojem poročilu in Izvršni svet v svojem mnenju. V okviru
pripomb in predlogov ima delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ pooblastilo, da uskladi
besedilo osnutka zakona.
3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine Socialistične republike Slovenije soglasje k predlogu zakona o dopolnitvah zakona o premijah za pšenico.
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel.
Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na volitve in imenovanja.
Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine Socialistične republike Slovenije je predložila v obravnavo in sprejem predlog
odloka o razrešitvi namestnika generalnega direktorja Službe družbenega
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knjigovodstva v Socialistični republiki Sloveniji. Za predstavnico Komisije
je za našo sejo določena tovariši ca Mihaela Verbič.
Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi namestnika generalnega direktorja Službe družbenega knjigovodstva v Socialistični republike Sloveniji.
O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker
ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje o
predlogu odloka.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o razrešitvi namestnika generalnega direktorja Službe družbenega knjigovodstva v Socialistični republiki Sloveniji.
S tem je bil Jože Vidovič razrešen dolžnosti namestnika generalnega direktorja Službe družbenega knjigovodstva v Socialistični republiki Sloveniji.
Prehajamo na 22. točko dnevnega reda, to je na vprašanja delegatov.
Po prvem odstavku 40. člena poslovnika Skupščine Socialistične republike
Slovenije ima delegat v zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu ali republiškim funkcionarjem, ki vodijo delo republiških upravnih organov, vprašanja,
ki se nanašajo na njihovo delo ah na zadeve iz njihove pristojnosti. Vprašanja
lahko postavi delegat v zboru tudi predsedniku Skupščine SR Slovenije, predsedniku zbora ali pa tudi predsednikom delovnih teles, kakor tudi skupščini
samoupravne interesne skupnosti za območje republike, kadar ta enakopravno odloča s pristojnim zborom.
K tej točki dnevnega reda smo vam poslali naslednja delegatska vprašanja:
dr. Draga Plešivčnika, delegata iz občine Slovenj Gradec, Janeza Grašiča, delegata iz občine Kranj, Maksa Popelarja, delegata iz občine Sevnica in Jurija
Sumečnika, delegata iz občine Slovenj Gradec.
Na vprašanje delegata dr. Draga Plešivčnika iz občine Slovenj Gradec
bo odgovoril Božidar Tvrdy, pomočnik predsednika Republiškega komiteja za
zdravstvo in socialno varstvo. Prosim! (Ni navzoč.)
Na delegatsko vprašanje Janeza Grašiča iz občine Kranj bo odgovorila
tovarišica Anka Tominšek, republiška podsekretarka v Republiškem sekretariatu
za delo. (Ni navzoča!) Kaže, da smo nekoliko prehitro prišli do te točke dnevnega reda.
Na delegatsko vprašanje Maksa Popelarja iz občine Sevnica bo odgovoril
tovariš Marko Selan, direktor področja za socialni razvoj v Zavodu Socialistične
republike Slovenije za družbeno planiranje!
Marko Selan: Tovariš Popelar je postavil naslednje vprašanje:
»V letu 1976 bo po sedanjih predvidevanjih obremenitev gospodarstva za
skupno porabo približno enaka kot v letu 1975. Predlagana zakona o varstvu
pred požarom in o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov se praktično glede finančnih posledic vključujeta v skupno porabo. Postavljam vprašanje, kako se bodo te nove obveznosti vključile v bilanco
skupne porabe za prihodnje leto, glede na dosedanje obremenitve gospodarstva
za financiranje družbenih dejavnosti in postavljene prioritete v srednjeročnem
planu za obdobje 1976—1980. Ali bodo zaradi tega okrnjene druge dejavnosti,'
kot na primer telesna kultura, kultura in tako dalje?«

22. seja

231

Po pooblastilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, dajemo naslednji
odgovor na postavljeno delegatsko vprašanje:
Starostno zavarovanje kmetov v dosedanjem obsegu kakor tudi varstvo
pred požari se je v letu 1975 financiralo v okviru splošne porabe. Eventualni
prenos teh dveh dejavnosti s proračunov družbenopolitičnih skupnosti na
ustrezne samoupravne interesne skupnosti ne bi smel vplivati na večjo obremenitev gopodarstva za skupno po-raboi. Osnutek resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije za leto 1976 namreč predvideva, da se
v primeru prenosa obveznosti iz splošne v skupno porabo ustrezno prenese
tudi zajemanje sredstev. To pomeni, da bi se z uvedbo prispevkov za ta dva
namena ustrezno znižala stopnja obdavčitve dohodka TOZD. Prenos teh dveh
obveznosti v skupno porabo tudi ne bi smel zmanjšati možnosti za ostale dejavnosti, ki se financirajo v okviru skupne porabe. V smislu osnutka resolucije za
leto 1976 naj ne bi bilo kmečko starostno zavarovanje, kakor tudi ne pokojninsko in invalidsko zavarovanje nasploh, podvrženo enakim omejitvam kakor bodo
sicer veljale za skupno porabo:, temveč naj bi se valoriziralo drugače, v odvisnosti od gibanja osebnega dohodka in življenjskih stroškov. Z drugimi
besedami rečeno, obseg financiranja ostalih dejavnosti skupne porabe ne bo
odvisen od obveznosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Požarno varstvo pa se bo predvidoma v glavnem financiralo iz odstotka
od zavarovalnih premij oziroma iz prispevkov zavarovalnih skupnosti. Sicer pa
je financiranje obeh področij še odvisno od zakonov, ki sta trenutno še v zakono^
dajnem postopku.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Selan! Lahko se vrnemo
na delegatsko vprašanje dr. Draga Plešivčnika, na katerega bo odgovoril tovariš
Božidar Tvrdy. Prosim!
Božidar Tvrdy: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati ! Dr. Drago Plešivčnik, delegat skupine delegatov iz občine Slovenj Gradec
je na 21. seji Zbora občin Skupščine SR Slovenije, ki je bila dne 8. oktobra
1975, v razpravi ob obravnavi informacije o organiziranosti in učinkovitosti
zdravstvene dejavnosti z vidika razporejenosti in delovne obremenitve zdravstvenih delavcev v SR Sloveniji zastavil Izvršnemu svetu naslednje delegatsko
vprašanje:
»Povsem jasno želim povedati, da popolnoma soglašam z ugotovitvijo in
stališčem v informaciji, da je treba okrepiti osnovno zdravstveno službo, ki je
resnično v določeni krizi. Seveda pa to ne sme biti pavšalno izvedeno. Usmerjeno mora biti na tisto področje, ki je za bolnike dejansko potrebno. Pri tem pa
se postavlja vprašanje, do kolikšne mere in na kakšen način je treba osnovno
zdravstveno službo okrepiti, da bo to strokovno sprejemljivo in za družbo
znosno. Strokovnjaki svetovne zdravstvene organizacije so ugotovili, da je
idealno razmerje med zdravniki v osnovni zdravstveni službi in bolnišnicah
63 : 37. Ti strokovnjaki gotovo tudi vedo, kakšna naj bo delitev sredstev za
izvenbobiišnično in bolnišnično zdravstveno službo. Bojim se, da ponekod
pri nas ta delitev ni več koristna za bolnika. Seveda je to le moja bojazen
in bom vesel, če bodo podatki mojo domnevo ovrgli. V zvezi s tem, kar sem
povedal, prosim Izvršni svet Skupščine SR Slovenije oziroma Republiški komite
za zdravstvo in socialno varstvo', da mi odgovori, kakšno je razmerje delitve
finančnih sredstev med bolnišnično in izvenbolnišnično zdravstveno službo
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pri nas, in to po posameznih regijah, po posameznih republikah in kakšna je
ta delitev v drugih državah. Seveda bi bilo treba pri tem specialistično ambulantno dejavnost tako razporediti, da ne bi motila primerjalnih podatkov.
Prosim za pismeni odgovor!«
Skoraj enako vprašanje je zastavil Izvršnemu svetu tudi tovariš Jurij Šumečnik, delegat skupine delegatov pri Skupščini občine Slovenj Gradec za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine SR Slovenije. Na zastavljeno delegatsko vprašanje odgovarjamo:
1. Razmerje delitve finančnih sredstev med bolnišnično in izvenbolnišnično
zdravstveno dejavnostjo v SR Sloveniji ni konstantno, temveč se je v zadnjih 6 oziroma 7 letih spremenilo za 2 strukturna poena v korist bolnišnične
dejavnosti. Republiško povprečje razmerja delitve v SR Sloveniji je bilo v letih
od 1968 do 1975 naslednje: v letu 1969 — 69 : 31, v letih 1970—1971 — 70 : 30,
v letih 1972—1973 in 1974 pa 71 : 29. Enako razmerje naj bi ostalo tudi po
oceni za leto 1975, torej 71 : 29.
2. Razmerje v posameznih regionalnih skupnostih v letu 1974 je, zelo variiralo. To razmerje je odvisno predvsem od razvitosti bolnišnične in izvenbolnišnične zdravstvene dejavnosti v posamezni regiji. Pii tem za mariborsko zdravstveno regijo posebej poudarjamo, da izkazuje takšno razmerje predvsem zaradi izdatkov za preventivo, med katere vštevamo tudi izdatke za zavode
za zdravstveno varstvo, ki pa v mariborskem primeru s svojo aktivnostjo sega
prek regionalnih meja. Razmerje delitve med bolnišnično in izvenbolnišnično
zdravstveno dejavnostjo je bilo v letu 1974 po posameznih regijah naslednje:
Celje — 70 : 30, Gorica — 75 : 25, Koper — 73 : 27, Kranj — 71 : 29, Ljubljana
— 72 : 28, Maribor •— 67 : 33, Murska Sobota — 74 : 26, Novo mesto — 69 : 31
in Ravne — 63 : 37.
3. Ravenska regija, iz katere sta delegata, ki zastavljata vprašanje, izkazuje
za leto 1974 največje odstopanje od republiškega povprečja. Ob pregledu
razmerja delitve v zadnjih 6 oziroma 7 letih ugotavljamo, da je to razmerje
ne samo konstantno, ampak da se od leta 1970 dalje celo spreminja v korist
osnovne zdravstvene dejavnosti, kar pomeni, da je bil razvojni trend v ravenski
zdravstveni regiji v zadnjih 7 letih drugačen od splošnega slovenskega trenda
in je bližje orientaciji razvoja zdravstvenega varstva v naslednjih letih kot pa
v ostalih regijah. Navajamo prikaz razmerij delitve v ravenski regiji od 1969 do
1975. Leta 1969 — 64 : 36, 1970 — 68 : 32, 1971—1972 in 1973 — 66 : 34 ter 1974
z oceno tudi za 1975 I— 63 : 37.
4. Posebej moramo pripomniti, da prikazana razmerja niso absolutno merilo
moči in storilnosti posameznih dejavnosti zdravstvenega varstva na določenem
območju. Podatki o razmerjih slonijo na evidentiranih stroških za posamezne
zdravstvene storitve zavarovanim osebam v regijah po vrstah zdravstvene
dejavnosti, ne glede na to, v kateri zdravstveni organizaciji in na območju
katere zdravstvene skupnosti v SFRJ so bili realizirani.
K temu pojasnilu dodajamo še, da smo pod bolnišnično dejavnostjo zajeli
bilančne postavke za bolnišnično zdravljenje in za zdravljenje v specialističnih
ambulantah, ne glede na lociranje specialističnih ambulant, pod izvenbolnišnično
dejavnost pa bilančne postavke zdravljenja v splošnih ambulantah in dispanzerjih za zobozdravstveno varstvo in za preventivno dejavnost, ki se deloma
odvija v osnovni zdravstveni službi, deloma pa predstavlja sredstva menjave
dela med zdravstvenimi skupnostmi in zavodi za zdravstveno varstvo.
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5. V prejšnji točki prikazani sistem evidentiranja stroškov je uporabljen
enotno v SR Sloveniji, ne pa tudi v vseh jugoslovanskih republikah in avtonomnih pokrajinah. Zaradi tega smo uspeli ugotoviti le, da je razmerje delitve
stroškov med bolnišnično in izvenbolnišnično zdravstveno dejavnostjo v letu
1974 na območju SFRJ 59 : 41, pri čemer stroški za zdravljenje v specialističnih
ambulantah niso jasno razmejeni. Zaradi razlik v sistemu zdravstvenega varstva
in zavarovanja ter o-rganiziranja zdravstvene dejavnosti tudi podatki iz drugih
držav niso primerljivi s podatki za našo republiko.
Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Ker smo bili medtem
obveščeni, da pravkar dani odgovor ne zadovoljuje vprašanju, dovolite, da podamo dodatno pojasnilo!
1. Prej podana primerjava je slonela na podatkih zdravstvenih skupnosti
v SR Sloveniji ter je izhajala iz načela, da v skupino združujemo stroške za
zdravstveno varstvo proizvajalcev zdravstvenega varstva. Z izključitvijo stroškov za specialistično ambulantno dejavnost in za nadaljevano bolnišnično, to
je tako imenovano zdraviliško zdravljenje na eni strani ter stroškov za zobozdravstveno in preventivno dejavnost na drugi strani pa dobimo primerjavo
med čisto bolnišnično dejavnostjo in čisto osnovno zdravstveno dejavnostjo.
Le-ta je bila za leto 1974 po posameznih regionalnih zdravstvenih skupnostih
naslednja: Celje 73 : 27, Gorica 81 : 19, Koper 77 : 23, Kranj 75 : 25, Ljubljana
74 : 26, Maribor 72 : 28, Murska Sobota 82 : 18, Novo mesto 75 : 25 in Ravne
72 : 28, v povprečju SR Slovenije skupaj 75 : 25, kar pomeni, da je delitev
sredstev med bolnišnično in osnovno zdravstveno službo v ravenski regiji
ekvivalentna delitvi v mariborski regiji in le neznatno pod republiškim poprečjem.
2. Odgovore na vprašanja o stroškovnih razmerjih v drugih državah zaenkrat še ne moremo podati zadovoljivo. Obrnili smo se na Medicinsko fakulteto v Zagrebu, ki po naših informacijah razpolaga z nekaterimi širšimi podatki,
vendar odgovora še nismo prejeli. Ko bomo podatke prejeli, jih bomo pismeno
posredovali delegatoma, ki sta zastavila vprašanje. Pri tem pa si dovoljujemo
opozoriti, da je WHO, svetovna zdravstvena organizacija, svoj čas že poskušala
izdelati primerjalno analizo stroškov v 18 državah, sicer res samo na področju
zdravstvenega varstva otrok, vendar je prišlo pri tem do tako raznolikih
rezultatov, da je odstopila od nadaljnje analize z ugotovitvijo, da zaradi različnosti sistemov v zdravstvenem varstvu in zavarovanju v posameznih državah
podatki niso medsebojno primerljivi.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala! Delegat iz Slovenj Gradca tovariš
Lekše, ali ste zadovoljni z odgovorom? Vsekakor bo odgovor v pismeni obliki
posredovan ne samo vam, ampak vsem skupinam delegatov. Hvala lepa!
Na delegatsko vprašanje Janeza Grašiča iz občine Kranj bo odgovorila
tovarišica Anka Tominšek, republiška podsekretarka v Republiškem sekretariatu za delo!
Anka Tominšek: Tovariši delegati! Skupini za pošiljanje delegatov
v Zbor Združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz občine Kranj
sta na skupnem sestanku 6. oktobra 1975 ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov postavili naslednje vprašanje: »Koliko se bodo zmanjšale obveznovsti organizacij združenega dela do proračuna, glede na to, da po sprejetju sprememb zakona proračun
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ne bo imel več obveznosti do financiranja in organizacije izplačil za starostno
zavarovanje kmetov?«
Republiški sekretariat za delo je v sodelovanju z Republiškim sekretariatom
za pravosodje, organizacijo uprave in proračun pripravil naslednji odgovor:
Po sedaj veljavnem zakonu o starostnem zavarovanju kmetov zagotavljajo
sredstva za kritje izdatkov tega zavarovanja kmetje zavarovanci, in sicer polovico sredstev, republika in občine skupaj pa drugo polovico. Od ene polovice
letnih izdatkov pokriva republika dve tretjini, vse občine skupaj pa ostalo
tretjino. Republika v celoti krije izdatke za pokojnine kmetov borcev pred
9. 9. 1943, priznane pod ugodnejšimi pogoji in izdatke za varstveni dodatek
socialno ogroženim kmetom borcem.
Po finančnem načrtu Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov so znašale
za posamezna leta obveznosti: za leto 1973 bi morali plačati kmetje 26 231 524,
republika 17 487 684, občine 8 743 842, skupaj po finančnem načrtu 52 463 050.
Za leto 1974 kmetje 41 245 000, republika 27 496 666, občine 13 748 344, skupaj
82 490 000. Za leto 1975 kmetje 59 496 105, republika 59 664 070, občine 19 852 035
oziroma skupaj vsi trije dejavniki 118 992 210.
Skupnost ocenjuje, da bodo znašali izdatki v letu 1975 za pokojnine po
splošnih predpisih 120,4 milijona din, torej bo znašala solidarnost družbe 60,2
milijona dinarjev. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
starostnem zavarovanju kmetov, ki ga je Skupščina sprejela 8. oktobra letos,
ne spreminja enega od temeljnih načel sedanjega sistema, to je načela solidarnosti družbe, spreminja pa način uresničevanja te solidarnosti. O družbeni
solidarnosti, ki se je doslej izražala prek sredstev splošne porabe, proračunov
družbenopolitičnih skupnosti, občin in republike, naj bi v bodoče odločali delovni
ljudje v okviru zagotavljanja sredstev za skupno porabo.
Upoštevajoč oceno o številu uživalcev pokojnin v letu 1976 (po splošnih
predpisih ca. 40 500), naj bi znašala pokojnina približno 410 din. Z vidika te
predpostavke ter izdatkov v zvezi z izvajanjem zavarovanja Skupnost ocenjuje,
da bi v prihodnjem letu, to pomeni v letu 1976, znašali izdatki za starostno
zavarovanje kmetov po splošnih predpisih, torej brez izdatkov za kmete borce
pod ugodnejšimi pogoji in za varstveni dodatek kmetov borcev 204,4 milijona
dinarjev. Če bo izvedeni prenos solidarnosti tudi v letu 1976 ostal na isti ravni
kot doslej, to je na polovici teh izdatkov, potem bodo morali delovni ljudje
zagotoviti približno 102,2 milijona dinarjev.
To pomeni, da bi se za to vsoto razbremenili proračuni družbenopolitičnih
skupnosti. V osnutku samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev za
solidarnostno združevanje delovnih ljudi v pokrivanju izdatkov za starostno
zavarovanje kmetov v letu 1976, ki ga je pripravila Skupnost starostnega
zavarovanja kmetov za razpravo in sprejem s strani delovnih ljudi, sta glede
ravni solidarnosti predvideni dve varianti: po eni naj bi znašala solidarnost
delovnih ljudi 102,2 milijona dinarjev, to je polovico izdatkov, po drugi pa
137,8 milijona dinarjev.
Po dosedanjih razpravah so Skupnost ter Predsedstvo kmečke sekcije in
Sekretariat sekcije za vprašanja invalidsko-pokojninskega zavarovanja pri Republiški konferenci SZDL Slovenije namreč zavzeli stališče, da obremenitev
kmetov zavarovancev v prihodnjem letu ne bi smela biti večja kot v letu 1975,
ko znaša po finančnem načrtu 66,6 milijona dinarjev.
Odločitev na ravni solidarnosti s strani delovnih ljudi še ni sprejeta, ker
je, kot sem poudarila, samoupravni sporazum oziroma osnutek šele v razpravi.
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Proračun Socialistične republike Slovenije bo oblikovan na podlagi izhodišč
za sestavo republiškega proračuna za leto 1976 in Resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976, ki
ju bo sprejela Skupščina SR Slovenije. V primeru prenosa solidarnosti iz proračunske v skupno porabo proračuni v prihodnje ne bodo več imeli postavke za
kritje izdatkov starostnega zavarovanja kmetov oziroma v njih ne bo potrebno
zagotoviti 100,2 milijona dinarjev, torej ne bo načrtovanja obveznosti v višini
kritja polovice izdatkov starostnega zavarovanja kmetov za leto 1976. Hvala
lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa! S tem smo odgovorili na
delegatska vprašanja, predložena na zadnji seji zbora. Pred sejo sem prejela
naslednje delegatsko vprašanje skupine delegatov iz občine Piran.
»Po sklepu Zbora krajevnih skupnosti Skupščine občine Piran z dne 29.
septembra 1975 postavlja delegacija Skupščine občine Piran za delegiranje delegata v Zbor občin Skupščine SRS naslednje vprašanje:
Veliko je bilo že govora o revalorizaciji kreditov za gradnjo stanovanjskih
hiš. Postavljamo vprašanje, ali so se ti krediti revalorizirah in kdaj, ah pa se
še dc> danes niso revalorizirah in zakaj se niso oziroma ali v revalorizaciji krediti za gradnjo stanovanjskih hiš v smislu stabilizacijskih ukrepov, če že
izvzamemo potrošniške kredite?«
Danes mi je predložil delegatsko vprašanje tudi delegat iz občine Domžale.
Prosim, tovariš Marolt!
Stane Marolt: Spoštovana predsednica, dragi delegati. Naša delegacija
postavlja sledeče vprašanje:
»Skupščina občine Domžale je na skupni seji vseh zborov dne 6. 11. 1975
ob obravnavanju problematike šolske mreže v občini Domžale, ki se gradi
s sredstvi, zbranimi iz samoprispevka občanov, ob ugotovitvi, da je 50°/» polog
zavrl gradnjo prepotrebnih novih-šolskih objektov, sprejela sklep:
Delegati skupščine občine Domžale, ki so delegirani v zbore Skupščine
SR Slovenije, naj republiški skupščini posredujejo zahtevo delegatov vseh
zborov Skupščine občine Domžale, da naj se spremeni zakonsko določilo, ki ga
je sprejela zvezna skupščina SFRJ 18. julija 1975, po katerem je treba investitorju za negospodarske investicije plačati 50l0/o depozit, in sicer za vse gradnje,
ki se financirajo s samoprispevkom občanov.
Skupina delegatov Skupščine občine Domžale za Zbor občin Skupščine
SR Slovenije je na svoji seji dne 17. 11. 1975 obravnavala navedeno zahtevo
občinske skupščine ter sprejela naslednje sklepe:
1. Skupščini SR Slovenije se posreduje zgoraj omenjene zahteve Skupščine občine Domžale.
2. Postavi se delegatsko vprašanje Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije,
kaj je že storil in kaj namerava še storiti, da se zgoraj omenjena omejitev
odpravi oziroma spremeni.« Hvala lepa.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa! Zaradi aktualnosti delegatskega vprašanja bo na to vprašanje že danes odgovoril tovariš Zvonko
Draksler, pomočnik republiškega sekretarja za finance.
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Zvonko Draksler: Tovarišice in tovariši delegati! Zvezni zakon,
ki uvaja obveznost plačevanja depozita, hkrati tudi predvideva, da bo zvezni
izvršni svet določil merila, po katerih bodo določene investicije oproščene
plačevanja depozita. Takšen odlok pripravi oziroma sprejme zvezni izvršni
svet na podlagi soglasij vseh republik in pokrajin.
Predlog odloka o oprostitvi plačevanja depozitov je že dalj časa v pripravi,
kot že veste iz dnevnega časopisja. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa je
pri pripravi tega odloka intenzivno sodeloval. Zbor lahko obvestim, da je usklajevanje republik in avtonomnih pokrajin končano in da je bila dosežena uskladitev vseh republik in avtonomnih pokrajin. Sedaj lahko pričakujemo, da bo
zvezni izvršni svet ta odlok v najkrajšem času sprejel in ga tudi objavil.
Ena od točk tega odloka pa je tudi vprašanje plačevanja depozita pri investicijah, ki se izrecno zagotavljajo s krajevnim samoprispevkom. Ta odlok ima
določbo, da se pri takih investicijah, kjer se sredstva zagotavljajo s samoprispevkom do višine 50 °/o, polog ne plačuje.
Torej, to vprašanje je v bistvu rešeno na drug način, ne s spremembo samega zakona, ampak z ustrezno opredelitvijo v navedenem odloku. Kot sem
že poudaril, je to usklajevanje končano in lahko pričakujemo, da bo v najkrajšem času to sprejeto.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Draksler! Tovariš
Marolt, ali menite, da je s tem odgovorjeno na vaše vprašanje? (Da.) Hvala lepa!
Zeli kdo od delegatov postaviti delegatsko vprašanje? Prosim, tovariš
Markočič, delegat iz Nove Gorice!
Darko Markočič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Postavil bi vprašanje, ki zadeva kmetijstvo. Gre za problem priznanja
članstva v obdelovalnih zadrugah v delovno dobo. Ta problem je prisoten
že dalj časa. Seveda pa se je pojavil bolj kot problem posameznikov, ki so po
razpustitvi zadrug nastopili delo po več kot 6 mesecih. Razumljivo je, da se je
tudi takšna individualna problematika pojavila le na področju, kjer je povojno
zadružništvo doživelo popoln razmah. Nedvomno sodi med taka področja tudi
območje bivšega okraja Nova Gorica, sedanje občine Nova Gorica in Ajdovščina,
kjer je bilo ustanovljenih 59 obdelovalnih zadrug in 13 zadružnih ekonomij. Se
zlasti pa velja v tej zvezi omeniti področje goriških Brd, kjer je bilo v zadrugah
vključenih okoli 550 zadružnikov.
Za večino teh, če odštejemo organizatorje in aktiviste in peščico, ki se je
uspela pravočasno zaposliti, je obdobje v obdelovalnih zadrugah nepriznano in
torej izgubljeno za priznanje delovne dobe.
Z uvedbo pokojninskega in invalidskega zavarovanja kmetov kooperantov
je namreč problem prerasel posamezne primere in dobil množičen značaj. Ni
malo kmetov kooperantov, ki jim priznanje oziroma nepriznanje obdobja v obdelovalnih zadrugah v delovno dobo pomeni temeljni razlog, da k temu zavarovanju ne pristopijo. Se zlasti ima vprašanje široko dimenzijo ob dejstvu,
da je rok pristopa k zavarovanju pod ugodnejšimi pogoji 31. 12. 1975. In tako
veliko število kmetov kooperantov v upanju, pa tudi v dvomih, da se bo problem vendarle uredil, ne ve, kaj storiti.
Zato je povsem razumljivo, da je vprašanje treba takoj rešiti, saj je dovolj
velik razlog za to. Brez dvoma pa gre tudi za to, da je treba navedeno problematiko obravnavati z vidika kmetijske problematike, torej nasploh, upoštevajoč
«
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pri tem vse neugodne posledice, ki bi jih z zadovoljstvom rešili in ki izhajajo
iz tega problema.
Na področju Slovenije imamo majhno število kmetov, predvsem borcev
in aktivistov, ki so se po vojni vključili v obdelovalne zadruge na našem
slovenskem področju, niso pa imeli možnosti, da bi se takrat zaposlili. Danes, ko
je zadnji čas, da bi se ti ljudje pokojninsko zavarovali kot kmetje kooperanti,
zadružniki, se postavlja vprašanje, kaj bo s tistimi, ki nimajo nobene delovne
dobe, razen teh 6 let, ki so jih prebili v obdelovalnih zadrugah.
Za Slovenijo je to navsezadnje majhen problem in naša dolžnost je, da bi
to minulo delo priznali tem prvim pobudnikom kmetijskega zadružništva na
Slovenskem. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik : Hvala lepa! Na to vprašanje bo tudi že
danes poskušala odgovoriti tovarišica Anka Tominšek.
Anka Tominšek: Tovarišice in tovariši delegati! Skušala bom odgovoriti na postavljeno vprašanje, in če bo tovariš delegat s tem zadovoljen, bom
prosila, da damo pismeni odgovor rfa naslednji seji zbora.
Priznanje pokojninske dobe oziroma vštevanje članstva v kmetijskih delovnih zadrugah v pokojninsko dobo je že nekaj časa aktualno, saj veste, da
smo to vprašanje skušali do neke mere urediti ob sprejemanju sedaj veljavnega
republiškega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju oziroma z
njegovo novelo. Takrat smo predvsem rešili to vprašanje za Apaško kotlino
s tem, da smo tem osebam, priznali to dobo kot posebno dobo. To vprašanje je
aktualno ne samo v Sloveniji, ampak v jugoslovanskem merilu, zlasti v Hrvatski
in tudi v Vojvodini in je tudi nakazano kot odprto vprašanje v predlogih Zveznega komiteja za delo in zaposlovanje in v pripravah za usklajevanje celotnega
pokojninskega sistema z novo ustavo. Na ta problem je naš sekretariat pred
kratkim oziroma letos opozorila Zadružna zveza Slovenije, njeno pobudo pa
podpira Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Republiški sekretariat za delo je to pobudo kot tudi ostale predloge za
rešitev nekaterih odprtih vprašanj v pokojninskem in invalidskem zavarovanju vzel na znanje in jih bo v sodelovanju z drugimi dejavniki reševal
v okviru usklajevanja sistema z ustavo. Pred nami je naloga Zadružne zveze
Slovenije, da s Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR
Sloveniji in drugimi dejavniki ta problem temeljito proučimo in najdemo ustrezno rešitev.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovarišica Anka Tominšek! Tovariš
Markočič, ali ste z odgovorom zadovoljni ali pa želite, da se to vprašanje podrobno prouči in odgovori na prihodnji seji zbora?
Darko Markočič: Prosim, da se podrobno prouči!
Predsednica Mara Zlebnik: Kdo še želi postaviti delegatsko vprašanje? Prosim! Franc Lubi, delegat iz Ljutomera.
Franc Lubi: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Delegacija občine Ljutomer za Zbor občin Skupščine SR Slovenije se strinja s predlogom
zakona o spremembah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije
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za leto 1975, hkrati pa postavlja vprašanje, kako naj bodo realizirani občinski
proračuni po občinah do 31. 12. 1975, ki prejemajo solidarnostna sredstva. Ugotavljamo namreč, da je solidarnost po občinah do 15. 11. 1975 realizirana komaj
do višine 50 °/o ah manj.
Predsednica Mara Zlebnik: Kolikor se spominjam, je v Skupščini
že predlog za podaljšanje financiranja iz solidarnostnih sredstev do 31. januarja
1976. Morda ta moja informacija ni popolnoma točna, toda menim, da bomo
imeli to na dnevnem redu na eni izmed sej zbora v mesecu decembru. Če vas to
pojasnilo ne zadovoljuje oziroma če zadeva ni taka, kot sem že omenila, potem
bomo točneje odgovorih na prihodnji seji, čeprav jaz nisem pristojna za odgovor
na delegatsko vprašanje, ki se nanaša na Izvršni svet.
Prosim, kdo še želi postaviti delegatsko vprašanje? (Nihče.) Ker je s tem
dnevni red današnje seje izčrpan, se vam vsem zahvaljujem za udeležbo in za
razpravo in zaključujem 22. sejo Zbora občin Skupščine Socialistične republike
Slovenije.
(Seja je bila končana ob 13.55.)

23. seja
(3. decembra 1975)
Predsedovala: Mara Zlebnik,
predsednica Zbora občin.
Začetek seje ob 9.05.
Predsednica Mara Zlebnik: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati!
Pričenjam 23. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije, ki sem jo sklicala na
podlagi prvega odstavka 97. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Glede na to, da sem dnevni red današnje seje večkrat razširila z več točkami, sem vam z dopisom z dne 24. novembra 1975 poslala nov, prečiščeni predlog dnevnega reda. Ker je naš odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj
predlagal, da naj zbor k osnutku zakona o določitvi skupnega zneska sredstev
za financiranje programa graditve in modernizacije tehnične baze Radia Jugoslavija od leta 1976 do leta 1980 ne da soglasja, kajti pred postopkom sprejemanja tega akta je treba razjasniti vsa tista temeljna vprašanja, ki so pogoj
za sklenitev samoupravnega sporazuma o programskem sodelovanju med zainteresiranimi dejavniki, kakor tudi za sklenitev družbenih dogovorov o ustanovitvi in o financiranju programa graditve in modernizacije tehnične baze Radia
Jugoslavije, in ker tudi Izvršni svet tega zakona še ni obravnaval, umikam
z dnevnega reda 13. točko, to je prej omenjeni osnutek zakona, in predlagam,
da ga obravnavamo na eni prihodnjih sej.
Izvršni svet nam! je po hitrem postopku predložil v obravnavo tudi predlog
zakona o omejitvi stopenj prispevkov iz dohodka za financiranje Zdravstvene
skupnosti v letu 1975, katerega smo vam danes predložili na klop. Ker predlaga
Izvršni svet obravnavo omenjenega zakona po hitrem postopku, ga uvrščam
v predlog dnevnega reda.
Glede na povedano predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red:
1. izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter
poročilo te komisije,
2. odobritev zapisnika 22. seje zbora,
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3. analiza izvajanja politike družbenoekonomskega razvoja v Socialistični
republiki Sloveniji v letu 1975 in tendence v gospodarskih tokovih na prehodu
v leto 1976,
4. osnutek resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju v SR
Sloveniji ter neposrednih nalogah v letu 1976,
5. osnutek resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja
Jugoslavije v letu 1976,
6. izhodišča za sestavo republiškega proračuna za leto 1976,
7. predlog programa dela Zbora občin Skupščine Socialistične republike
Slovenije za obdobje september 1975—julij 1976,
8. predlog za izdajo zakona o določitvi zavarovanega območja za reko
Sočo s pritoki, z osnutkom zakona,
9. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju
federacije,
10. osnutek odloka o spremembah odloka o določitvi skupnega obsega
proračunskih izdatkov federacije za leto 1975,
11. osnutek zakona o določitvi skupnega obsega izdatkov proračuna federacije za leto 1976,
12. osnutek odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije,
republik in avtonomnih pokrajin za leto 1976,
13. osnutek odloka o določitvi skupnega zneska sredstev za financiranje
programa po zakonu o zagotavljanju sredstev za financiranje programa integracije in modernizacije skupnih služb za vodenje civilnih in vojaških zrakoplovov,
14. osnutek zakona o spremembah zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje programa modernizacije službe za opravljanje notranjih zadev iz pristojnosti federacije v obdobju od leta 1974 do leta 1979,
15. osnutek zakona o spremembah zakona o sredstvih obveznega posojila
za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik
in avtonomne pokrajine Kosovo,
16. osnutek zakona o spremembah zakona o merilih za razporeditev sredstev sklada za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomnih pokrajin v obdobju od leta 1971 do leta 1975,
17. osnutek zakona o spremembi zakona o republikah in pokrajini, ki se
štejejo za gospodarsko nezadostno razvite,
18. osnutek zakona o spremembah zakona o merilih za določitev dopolnilnih
sredstev gospodarsko nezadostno razvitim republikam in socialistični avtonomni pokrajini Kosovu za financiranje nujnih družbenih služb v obdobju od
leta 1971 do leta 1975,
19. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izdaji obveznic
federacije za leto 1975,
20. osnutek zakona o spremembi zakona o posebni uporabi določenih obveznic in drugih vrednostnih papirjev,
21. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o spremembi sporazuma med
vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlado Zveze sovjetskih
socialističnih republik o ekonomskem in tehničnem sodelovanju pri graditvi in
rekonstrukcij industrijskih in drugih objektov v SFRJ,
22. osnutek zakona o financiranju federacije,
23. predlog zakona o omejitvi stopenj prispevkov iz dohodka za financiranje
Zdravstvene skupnosti v letu 1975,
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24. volitve in imenovanja,
25. vprašanja delegatov.
Ima kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšen dopolnilni ali spreminjevalni predlog? (Ne.) Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim glasuje!
(50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani dnevni red za današnjo sejo zbora soglasno
določen tak, kakor sem ga danes predlagala.
Na današnjo sejo so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine
Socialistične republike Slovenije povabljeni še: Centralni komite Zveze komunistov Slovenije, Republiška konferenca Socialistične zveze delovnih ljudi Slovenije, Zveza sindikatov Slovenije, Skupnost slovenskih občin, člani delegacije
iz Socialistične republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine
SFRJ in Gospodarska zbornica Socialistične republike Slovenije.
Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, vas obveščam, da smo se predsedniki zborov na predlog Izvršnega sveta dogovorili,
da bomo poslušali na skupnem zasedanju vseh treh zborov, to je Zbora združenega dela, Družbenopolitičnega zbora in Zbora občin, uvodno obrazložitev, in
sicer k analizi izvajanja politike družbenoekonomskega razvoja Socialistične
republike Slovenije v letu 1975 in k tendencam v gospodarskih tokovih na
prehodu v leto 1976, k osnutku resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične republike Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976,
k osnutku resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976 in k izhodiščem za sestavo republiškega proračuna za
leto 1976.
Uvodne obrazložitve k analizi izvajanja politike družbenoekonomskega razvoja Socialistične republike Slovenije v letu 1975, k osnutku republiške resolucije in k izhodiščem za sestavo republiškega proračuna bo imel tovariš Miran
Mejak, član Izvršnega sveta, uvodno obrazložitev k zvezni resoluciji pa tovariš
Jože Zakonjšek, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja
za družbeno planiranje in informacijski sistem. Skupno zasedanje vseh treh
zborov bo vodil tovariš Stane Markič, predsednik Družbenopolitičnega zbora.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev članov
Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te
komisije.
Izvoliti moramo predsednika in dva člana Komisije. Dovolite, da kar sama
predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja
izvolimo po abecednem redu občin naslednje delegate: Jožeta Grudna, delegata
iz občine Idrija za predsednika ter Andreja Uršiča, delegata iz občine Ilirska
Bistrica in Vasilija Komana delegata iz občine Jesenice za člana. Ah želi morda
o tem predlogu kdo razpravljati? (Nihče.)
Lahko preidemo na glasovanje? Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (58
delegatov.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo
pooblastil in imunitetna vprašanja za 23. sejo Zbora občin izvoljeni Jože Gruden,
Andrej Uršič in Vasilij Koman.
Prosim Komisijo, da se takoj sestane v sobi 84 v pritličju in ugotovi navzočnost delegatov na današnji seji ter da verificira pooblastila. Ostale delegate
16
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pa prosim, da ostanejo na svojih mestih, ker bo Komisija takoj opravila
svoje delo.
(Seja je bila prekinjena za 10 minut).
Predsednica Mara Zlebnik: Nadaljujemo sejo. Prosim predsednika
Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja, da poda poročilo
zboru. Prosim!
Jože Gruden: Poročilo o pregledu pooblastil za 23. sejo Zbora občin,
ki je bila sklicana za dne 3. decembra 1975 ob 9. uri v mali dvorani, v poslopju
Skupščine SR Slovenije.
Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je na podlagi predloženih pooblastil in seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo današnjega
zasedanja delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen delegatov občine Dravograd.
Navzoča sta tudi delegata mesta Ljubljana in Obalne skupnosti.
Ob pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, ki
so jih predložili delegati, neoporečna. Zato predlaga, da zbor poročilo sprejme
in s tem verificira pooblastila delegatov za današnjo 23. sejo.
Komisija tudi ugotavlja, da je zbor sklepčen in da lahko pravno veljavno
razpravlja in sklepa, Hvala lepa.
Predsednica Mara 2 le b n i k : Prehajamo na razpravo o poročilu, ki ste
ga slišali. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Prehajamo na glasovanje o poročilu!
O poročilu bomo glasovali v celoti, ker ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor je
za to, da se sprejme poročilo, naj prosim glasuje! (58 delegatov.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem soglasno potrdil poročilo Komisije
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja in s tem verificiral pooblastila
delegatov za 23. sejo Zbora občin.
Prehajamo na 2. točko dnevnega red a, to je na odobritev zapisnika
22. seje Zbora občin.
Osnutek zapisnika ste prejeli. Ima morda kdo k zapisniku 22. seje zbora
kakšno pripombo ali popravek? (Nihče.) Odobritev zapisnika dajem na glasovanje. Kdor je za to, da se odobri zapisnik 22. seje "zbora občin, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Zbor občin soglasno odobril zapisnik 22. seje zbora.
Sedaj pa prosim delegate, da gredo v veliko dvorano, kjer bomo poslušali
na skupnem zasedanju Zbora združenega dela, Družbenopolitičnega zbora in
Zbora občin uvodne obrazložitve k 3., 4., 5. in 6. točki dnevnega reda. Po uvodnih obrazložitvah bomo nadaljevali sejo našega zbora v tej dvorani.
(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 10.50.)
Predsednica Mara Zlebnik: Prehajamo na 3. in 4. t o č k o dnevnega reda, to je na analizo izvajanja politike družbenoekonomskega razvoja
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Socialistične republike Slovenije v letu 1975 in tendence v gospodarskih tokovih
na prehodu v leto 1976 in na osnutek resolucije v družbenoekonomski politiki
in razvoju Socialistične republike Slovenije ter neposrednih nalogah v letu
1976, ki jo je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet.
Predlagam, da obe točki obravnavamo skupaj, saj sta tako med seboj povezani, da bi težko ločeno razpravljali, predvsem zaradi tega, ker so v analizi
vsebovane tudi tendence v gospodarskih tokovih na prehodu v leto 1976.
Najprej moramo ugotoviti, ali kdo takemu predlogu nasprotuje! (Delegati
s predlogom soglašajo.)
Izvršni svet je za svojega predstavnika na seji našega zbora določil tovariša
Avguština Laha, podpredsednika Izvršnega sveta. Uvodni obrazložitvi k tema
točkama dnevnega reda smo poslušali na skupnem zasedanju. K tema točkama
je bila povabljena tudi Gospodarska zbornica Socialistične republike Slovenije.
Gradivo je bilo objavljeno v Poročevalcu št. 23 z dne 31. oktobra 1975. Obravnavali pa so ga: odbora za finance našega zbora in Zbora združenega dela,
ki sta predložila skupno pismeno poročilo. Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, ki je predložil pismeno poročilo, Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja našega zbora in Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašnja in varstvo okolja Zbora združenega dela, ki sta
prav tako predložila skupno pismeno poročilo, ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila poročilo. Poročila ste prejeli. Danes na klop pa ste
prejeli tudi dodatno poročilo Odbora za družbenoekonomske odnose in predlog
sklepa tega odbora, ki vsebuje tudi stališča, ki naj jih sprejme zbor ob obravnavi tega akta.
Predložili smo vam tudi informacijo o zagotavljanju sredstev za investicije,
ki jo je Skupščini predložil njen Izvršni svet. Ta informacija pomeni uresničitev
stališč zbora, sprejetih na seji 18. julija 1975.
Družbenopolitični zbor naše skupščine obravnava resolucijo kot zainteresiran zbor. Zato smo vam danes na klop predložili poročilo- njegovega odbora
za družbenoekonomske odnose, ki vsebuje tudi predlog stališč Družbenopolitičnega zbora.
Med sejo bo Družbenopolitični zbor posredoval našemu zboru sprejeta
stališča. Ker bo treba predlog stališč dopolniti s predlogi, pripombami in
mnenji iz današnje razprave, predlagam, da izvolimo komisijo treh delegatov,
ki bo spremljala razpravo in predlagala zboru eventualno dopolnjen predlog
sklepa in stališč.
V to komisijo izvoljeni delegati naj bi spremljali tudi razpravo o osnutku
resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu
1976 in predlagali potrebne dopolnitve sklepa, ki ga bo treba sprejeti tudi v zvezi
z obravnavo zvezne resolucije. Ali ima kdo od delegatov k temu predlogu
kakšno pripombo? (Ne.) Potem mi dovolite, da v omenjeno komisijo kar sama
predlagam naslednje delegate: Karla Sukiča, člana našega odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, Franca Skindra, delegata iz občine Brežice, in
Iva Miklavčiča, delegata iz občine Kranj. So vsi trije tovariši navzoči? (Da.)
Ce se s takim predlogom strinjate, prosim, da to potrdite z glasovanjem.
Kdor je za predlog, naj glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so v Komisijo za oblikovanje stališč tako k republiški kot
k zvezni resoluciji imenovani: Karel Sukič, Franc Skinder in Ivo Miklavčič.
Na podlagi predloženega gradiva in poročil odborov pričenjam razpravo.
16*
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K razpravi se je že prijavil tovariš Slavko Kržan, delegat iz občine Trebnje.
Prosim, tovariš Kržan!
Slavko Kržan: Spoštovana predsednica, spoštovane delegatke in
delegati! Spregovoril bom o nekaterih stališčih, predlogih in pripombah, ki jih
je sprejela Skupščina občine Trebnje in naša delegacija v zvezi z resolucijo
o družbenoekonomskem razvoju Socialistične republike Slovenije za prihodnje leto:
1. Menimo, da je predloženi dokument sprejemljiv kot podlaga za javno
razpravo, ker izhaja iz dogovorjenih ekonomskih in političnih osnov in vsebuje
temeljne strateške cilje naše družbe. Zaradi takšne ocene predloženega gradiva
je čas, ki ostaja na razpolago za javno razpravo, izredno pomemben. V tem obdobju je potrebno še marsikaj dopolniti, reči in dognati. Na obeh mestih, kjer
smo razpravljali o osnutku, je namreč prevladalo stališče, da so mnoge napovedi
preoptimistične, ker ne upoštevajo dosedanjega trenutka v domačem in v svetovnem gospodarstvu. To velja glede načrtovane rasti družbenega proizvoda,
rasti, zaposlovanja, produktivnosti dela, izvoza in uvoza. Prav zaradi tega je
potrebno vsem tem načrtovanim elementom! posvetiti v obdobju, ki je pred
nami, vso pozornost. Če naj bo, kar pa mora biti, prihodnje leto leto stabilizacije, potem sodimo, da moramo planirati realno, upoštevajoč vse faktorje, ki so
in bodo seveda ostali navzoči tudi v prihodnje.
2. Na področju kmetijstva so po našem mnenju premalo nakazane potrebe
po integraciji v agroživilske 'komplekse. Čeprav se v praktičnem življenju
že porajajo zamisli in opravljajo dogovori v tej smeri, resolucija tega dejstva ne
vsebuje. Prav vertikalna integracija na tem področju pa mora prispevati k temu,
da se bo pot od proizvajalca do potrošnika skrajšala in pocenila. Premalo dorečene so tudi formulacije v zvezi s kreditiranjem kmetijstva in financiranjem
pospeševalne službe na področju kmetijstva.
3. Področje družbenih dejavnosti ima v resoluciji ustrezno mesto in sprejemljivo opredelitev. Enotno se zavzemamo za takšne formacije, kot so navedene
v tretjem odstavku tega poglavja, ki obravnava družbene dejavnosti. To je, da
je potrebno vsebino in obseg dejavnosti točno opredeliti in zagotoviti po načelih
vzajemnosti in solidarnosti potrebna sredstva.
4. Politika pospešenega razvoja manj razvitih območij je že doslej dala
ustrezne rezulate, zato je prav, da se delo v tej smeri še nadaljuje. Podpiramo
načrtnejši pristop k razreševanju problemov manj razvitih območij. Zavzemamo
se za čimbolj dorečen družbeni dogovor v okviru Socialistične republike Slovenije in ustrezno vlogo republike na tem področju. V tej zvezi še posebej opozarjamo na dograditev načel vzajemnosti in solidarnosti, kajti izkušnje v tem
pogledu doslej niso najbolj ohrabrujoče.
5. Naloge na področju krepitve varnosti, samozaščite in ljudske obrambe
povzemamo kot svoje pomembne obveznosti in dolžnosti.
6. V zaključnem poglavju resolucije smo predvsem zadovoljnji s formulacijami konkretnih zadolžitev. Danes so bile v uvodni besedi tovariša Mejaka nekatere stvari že precej precizirane in dorečene, zlasti je bilo poudarjeno, da
naj bi bil ta preciznejši del obravnavan v družbenih dogovorih.
Menimo namreč, da mora biti resolucija kljub kompleksnosti in dinamičnosti še vedno dovolj zavezujoča, seveda pa tudi stvarna in uresničljiva. Prav tako
se strinjamo z vsemi predvidenimi ukrepi varčevanja, z nakazanimi nalogami
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v zvezi z uresničevanjem ustavnosti in zakonitosti, z nakazano politiko cen,
davčno politiko in zahtevo po učinkovitejšem delu upravnih organov.
7. Kljub temu, da ne dosegamo zaželenih rezultatov pri uresničevanju
ustavnih določil, ne smemo biti preveč nastrpni in neučakani. Realizacijo ustave
namreč zahteva veliko sistematičnega, vztrajnega in doslednega dela, kajti
samo formalno izvajanje nadog je še daleč od ciljev, ki smo si jih zastavili z
novo ustavo iz preteklega leta. Kljub problemom in težavam, s katerimi se
bomo pred sprejemanjem resolucije še srečevali, menimo, da je potrebno resolucijo sprejeti v tem letu, kakor je predvideno v programu republiške skupščine. Odlašanje trasiranja poti za naslednje leto bi namreč po našem mnenju
imelo usodne posledice. Hvala lepa.
Predsednica Mara Žlebnik: Besedo ima Franc Svetelj, delegat iz
občine Kamnik!
Franc Svetelj : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Posredoval bom stališča, ki smo jih oblikovali v razpravi o osnutku resolucije
v naši občini.
1. Na podlagi razprave o okviru Socialistične zveze in v delegacijah je občinska skupščina Kamnik na včerajšnji seji vseh zborov ugotovila, da je osnutek republiške resolucije za leto 1976 dokaj realna podlaga za usmeritev razvoja
Socialistične republike Slovenije v prihodnjem letu. Opredeljeni so nosilci posameznih nalog, tako da resolucija ni deklarativna, temveč mobilizacijska.
2. Mnenja smo, naj bi republika vztrajala pri tem, da se sklenejo medrepubliški družbeni dogovori, s katerimi se bodo sistemsko rešili problemi na področju zunanje trgovine.
Resolucija je že letos predvidevala sprejem sistemskih ukrepov, ki naj bi
vplivali na spodbujanje izvoza, vendar doslej niso bili oblikovani. Posledica
tega je bila tudi, da je v tem letu izvoz močno upadal. Glede na to predlagamo,
naj bi tako federacija kot republika pohiteli s sprejemom teh ukrepov v letu
1976. Prav tako je treba odpraviti vse tiste administrativne posege pri uvozu,
ki zavirajo normalen reprodukcijski proces in ki ne predstavljajo posebne ekonomske kategorije. Na področju vezave izvoza z uvozom naj se zaradi letnih
nihanj uporabi večletno povprečje.
3. Gospodarstvo se bo moralo že v letu 1976 tako samoupravno organizirati, da bo lahko prevzelo nase odgovornost za povečanje izvoza tudi kot nosilec
in oblikovalec ukrepov, ki naj pospešijo izvozno dejavnost.
4. V resoluciji bi morali zadolžiti posamezne upravne organe, zavode in
druge organizacije, da pomagajo oblikovati tak sistem poslovanja, ki bo družbeno najbolj gospodaren in ki bo zmanjševal nepotrebno administracijo in
družbeno režijo v širšem smislu.
5. Republiški kot tudi vsi ostali dejavniki družbenega življenja morajo
dosledno uresničevati smernice in ukrepe, predvidene v resoluciji, od česar
je v veliki meri odvisna tudi stabilnost načrtovanega gospodarskega razvoja.
6. Predlagano je bilo, naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sproti spremlja gibanje gospodarstva in družbenih dejavnosti ter usmerja razvoj v skladu
z določili resolucije. V primeru odstopanja od resolucije je dolžan predlagati
ukrepe, da bi se gospodarska in druga gibanja uskladila s predvidevanji.
Hkrati s prenosom nalog z republike na občine oziroma za financiranje
novih nalog, kot so sodišča združenega dela, družbeni pravobranilci samo-
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upravljanja, investicijske službe, informativni sistemi itd. v občinah, je potrebno z družbenimi dogovori zagotoviti tudi sredstva oziroma prerazdelitev
sredstev v okviru splošne porabe v republiki za te namene.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala! Nadaljuje tovariš Ivo Miklavčič,
delegat iz Kranja!
Ivo Miklavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Gradivu, ki je na današnjem dnevnem redu Zbora občin, smo v skupinah,
ki delegirajo delegate v Zbor združenega dela in Zbor občin, v prisotnosti predstavnikov delovnih organizacij pa tudi na drugih sestankih v občini, posvetili
izredno pozornost. Posebno so se angažirale delegacije in drugi samoupravni
in vodstveni organi v temeljnih organizacijah in proučevale predložene materiale.
Ob razpravi o analizi izvajanja politike družbenoekonomskega razvoja v
Sloveniji v letu 1975 smo menili, da bomo največ prispevali, če bomo kritično
ocenili položaj tam, kjer delujemo, ter ocenili, kako se ta sredina vključuje v
splošna stabilizacijska prizadevanja in nadaljnji gospodarski razvoj.
Akcija za stabilizacijo gospodarstva je aktivirala celotno gospodarstvo, tako
neposredne proizvajalce in samoupravne organe kakor tudi vodilne in vodstvene
strukture v posameznih temeljnih organizacijah. Kljub zaostrenim pogojem
gospodarjenja gospodarstvo v občini Kranj izkazuje ugodnejše rezultate v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta.
Če se v svoji razpravi omejim samo na nekaj bistvenih elementov gospodarjenja, naj omenim, da se predvsem stabilizira zaposlovanje. Dosežena stopnja rasti 4,1 je bila predvidena z družbenim načrtom za leto 1975, pri čemer je
treba posebej poudariti, da je zaposlenost v industriji padla za 0,4 %.
Zunanjetrgovinska menjava v devetih mesecih še ni dosegla potrebnih rezultatov. Izvoz še zaostaja za planskim predvidevanjem, približuje pa se lanskoletni realizaciji. Tako stanje je posledica recesije na svetovnem trgu, prevelike
usmerjenosti izvoza na zahodna tržišča in tudi neselektivnega omejevanja uvoza
surovin in reprodukcijskih materialov.
Likvidnost se še vedno slabša. Pomanjkanje obratnih sredstev pri kupcih
direktno vpliva na finančne rezultate. Zaradi odpisov terjatev s prekoračenim
rokom plačila pa se zmanjšuje dohodek. Pomanjkanje obratnih sredstev se odraža v visokem porastu pogodbenih obveznosti, v katerih imajo velik delež
obresti za kratkoročne kredite.
Dohodki občinskih samoupravnih interesnih skupnosti, ki so vezani na
gibanje bruto osebnih dohodkov, so usklađeni s predvidevanji družbenega načrta za leto 1975 in so za 7,9 % nižji od rasti družbenega proizvoda. Izgube v
nekaterih temeljnih organizacijah pa so dvakrat višje kot v istem obdobju preteklega leta. Nekateri podatki finančnih rezultatov gospodarjenja so spodbudni
in kažejo na precejšnjo rast vseh elementov delitve dohodka.
Družbeno dogovorjene obveznosti so sicer porasle za 20,7%, v strukturi
celotnega dohodka pa so se v primerjavi z letom 1974 znižale za 0,1 %.
V razpravi smo ugotovili, da družbene obveznosti rahlo stagnirajo, kar kaže
na določeno razbremenjevanje gospodarstva, seveda če ne upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz samoupravnih sporazumov, kot so prispevki za energetiko,
železniški in luški promet, itd. Ce te dejavnosti upoštevamo kot sestavni del
gospodarstva, brez katerega posamezni deli gospodarstva ne morejo poslovati,
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potem je ugotovitev, do katere smo v občini prišli, da obremenitev rahlo stagnira, točna. Seveda če pa gledamo svojo temeljno organizacijo ozko, izolirano,
potem pa bomo vztrajali pri trditvi, da to pomeni nadaljnje obremenjevanje.
Reprodukcijska sposobnost gospodarstva se je povečala za 45,8 %. Ker terjatve do kupcev presegajo obveznosti do dobaviteljev za 618 milijonov, so vsa
sredstva angažirana v obratnih sredstvih. To je vplivalo tudi na realizacijo
investicij, ki so bile izvršene le do višine 54'°/o, pri čemer je delež lastnih sredstev 61 %>.
Največ obratnih sredstev ima gospodarstvo vezano v zalogah. V primerjavi
s prvim polletjem se je udeležba zalog v skupnih obratnih sredstvih nekoliko
znižala, ker so se terjatve v absolutnem znesku bolj povečale kot zaloge. Spreminja se struktura vseh vrst zalog. Občutno so porasle zaloge gotovih izdelkov,
najmanj pa so porasle zaloge surovin in materiala. Obseg zalog gotovih izdelkov
in trgovskega blaga je precej večji. Opazno je, da se zaloge gotovega blaga kopičijo pri proizvajalcih. Pri tem vprašanju pa so bili omenjeni finančni in prostorski problemi trgovine, ki ni sposobna prevzemati blaga, pri čemer vpliva
na manjši izbor in počasnejši plasma proizvodnje. Tudi s teh vidikov je bila
poudarjena potreba po zaokroževanju reprodukcijskih kompleksov, ki morajo
vključevati tudi trgovino. Zaloge nedokončane proizvodnje so glede na razpoložljive vire previsoke in so celo večje kot zaloge gotovih izdelkov. Na te zaloge
vpliva tudi pomanjkanje nekaterih materialov za finalizacijo izdelkov, kar tudi
vpliva na realizacijo izvoza.
Ob prehodu v leto 1976 smo se v razpravi ustavili v glavnem pri vprašanjih, kaj bo pomenil prehod za obračun dohodka po plačani realizaciji in kaj
lahko pričakujemo od predvidene multilateralne kompenzacije. Spričo takega
stanja nelikvidnosti, tolikšnih terjatev do kupcev ter upoštevajoč tudi zakon
o zagotovitvi trajnih obratnih sredstev, ki določa, da morajo imeti organizacije
združenega dela poprečne letne zaloge v celoti pokrite s trajnimi viri, še ni
mogoče v celoti predvideti problemov, s katerimi se bomo morali spoprijeti
v prihodnjem ob obračunu po plačilni realizaciji.
Glede predvidene multilateralne kompenzacije pa je bilo ugotovljeno, da
kompenzacije, kakršne so bile doslej le znotraj gospodarstva, niso dale zaželenih učinkov. Če pa to ocenjujemo lokalno, potem ugotavljamo!, da dosedanja kompenzacija za gospodarstvo v občini pa tudi v regiji ni dala pozitivnih
rezultatov.
Na seji skupine je bil na podlagi razprav sprejet sklep, da predlagamo
zboru, da sprejme sklep, s katerim naj zadolži Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da se zavzame za to, da bo multilateralna kompenzacija zajela vse uporabnike družbenih sredstev, vključno družbenopolitične skupnosti, ker le tako
lahko pričakujemo večje učinke kompenzacije.
V razpravi o osnutku resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR
Slovenije smo omenili vrsto vprašanj, na katera je treba opozoriti. Ugotovili
smo, da so v osnutku resolucije bolj objektivno predvideni obseg rasti in razmerja v delitvi dohodka, dana pa je bila pripomba, da ocene vendarle ne izhajajo iz povsem zanesljivih osnov.
Omejevanje inflacije daje določene rezultate, vendar dohodek gospodarstva oziroma posameznih delov kljub povečani produktivnosti še vedno ni
dovolj trdna osnova za doseganje zastavljenih ciljev. Poudarjeno je bito, da
morajo imeti vsi dejavniki, ki združujejo delo in sredstva, tudi večji pregled
nad gospodarskimi tokovi in nad prelivanjem dohodka ter da naj samoupravno
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usklajujejo odnose, ki naj zagotavljajo potrebno akumulativnost ter razvoj ter
večanje reproduktivne sposobnosti posameznih panog in gospodarstva kot
celote.
Aktivnost za ustrezno obravnavanje cen bo dala določene rezultate. Potreba
po nadaljnjem oživljanju proizvodnje — v občini predvidevamo1 fizični porast
proizvodnje v letu 1976 za najmanj 10 %, pa nujno zahteva usmerjenost gospodarstva na povečan obseg izvoza. Zato je bila izražena potreba po ustreznem
stimuliranju izvoza.
Pri razpravi o razvoju nerazvitih območij je bila poudarjena potreba po
večji aktivnosti pri združevanju v finančnem in organizacijskem pogledu.
Ugotovljena je bila potreba in finančna možnost, da se prenaša tja predvsem
delovno intenzivna proizvodnja. Usmerjanje proizvodnje in investicij na posamezna območja mora preprečiti povečanje tistih proizvodnih zmogljivosti, kjer
že dosedanje zmogljivosti niso dovolj izkoriščene.
V resoluciji zastavljene cilje bomo dosegli hitreje, če se bomo dosledno
zavzemali za sporazumevanje in dogovarjanje v okvirxu združenega dela in
izključili administrativne ukrepe na vseh tistih področjih, koder jih je že
zamenjalo sporazumevanje.
Sistem družbenega in ekonomskega planiranja mora omogočiti večjo realnost planov in možnost neposrednega planiranja v temeljnih organizacijah in
krajevnih skupnostih. Zato smo poudarili potrebo po razrešitvi tega vprašanja. Ob tem pa so predvsem delegati iz temeljnih organizacij poudarili zaostajanje v načrtovanju za prihodnje leto zaradi neznanih obveznosti predvsem
v skupni porabi. Ob razpravi o skupni porabi smo menili, da v okviru samoupravnih interesnih skupnosti ne moremo zmanjševati dejavnosti in pravic
občanov in delovnih ljudi, ki so si jih že pridobili. Sedanja predvidevanja pa
niso spodbudna. Med posebno problematična področja štejemo otroško varstvo,
glede na to da je zaposlenih 88,9% od vseh žena, zdravstveno varstvo, možnosti pokrivanja potreb na področju kulture in tudi izobraževanja, kjer posebno
zaostaja srednje šolstvo. Delovni ljudje in občani, ki bodo v tem tednu dobili
programe dejavnosti samoupravnih interesnih skupnosti, bodo morali dati oceno,
s katero bodo vplivali na zagotavljanje sredstev za zadovoljevanje naših skupnih
potreb.
Zavzeto smo razpravljali tudi o solidarnosti in obveznostih posameznih
družbenopolitičnih skupnosti. Solidnost mora biti realna in v skladu s potrebami in možnostmi tistih, ki jo zagotavljajo, in tistih, ki jo prejemajo. Nekatera nasprotja v osnutkih slovenske in jugoslovanske resolucije bo treba
uskladiti oziroma utemeljiti tam, koder bomo pristali na odstopanja. Tako
odstopanje, ki je seveda tudi najbolj opazno, je porast realnih osebnih dohodkov. Po naših predvidevanjih bodo ti porasli od 0 do 1 %, v zvezni resoluciji pa
se predvideva od 2,5 do 3,5'°/o porast. Zavzemamo se posebno za tiste predloge
in naloge v resoluciji, ki bodo krepile nadaljnje uveljavljanje socialističnega
samoupravljanja kot najbolj realne oblike za zagotovitev zapostavljenih ciljev
in nalog resolucije, za tiste naloge, ki so v osnutku resolucije navedene kot
težišče družbenoekonomskega razvoja Slovenije v letu 1976.
Omenim naj še, da smo v Kranju ugotovili, da so predvidevanja osnutka
republiške resolucije celo preskromna. Z našimi programi bomo skušali prispevati k večji rasti proizvodnje, pospeševanju gospodarskega razvoja, večjemu
obsegu ekonomskih odnosov s tujino, združevanju sredstev in tudi k realni potrošnji. Hvala lepa.
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Predsednica Mara Žlebnik: Besedo ima Olga Jakhelj, delegatka iz
občine Celje!
Olga Jakhelj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
V občini Celje smo razpravljali o osnutku resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976 v vseh delegacijah, v družbenopolitičnih organizacijah in nazadnje še na vseh treh zborih
Skupščine. Zato vam bom posredovala skupno mnenje vseh teh dejavnikov,
posamezne konkretne pripombe, zlasti s področja gospodarstva pa sočasno posreduje delegat na seji Zbora združenega dela.
Po pripombah k osnutku resolucije je sicer resolucija sprejemljiva za
javno razpravo, vendar je sprejemljiva predvsem zato, ker so nekatere družbenoekonomske kategorije za leto 1976 realno postavljene, zlasti še v primerjavi
z resolucijo za leto 1975. Ob tem pa ugotavljamo*, da resolucija ne daje dovolj
tvorne osnove nosilcem planiranja v občini za izdelavo lastnih planskih dokumentov za leto 1976. Zakaj? Splošno mnenje iz vseh teh razprav v celjski občini
je, da naj bi bila resolucija glede na to, da je letna, bolj konkretna. Ni dovolj,
da navajamo na primer pri analizi stanja in analizi izvajanja resolucije za leto
1975, kaj je tisto, kar ni bilo realizirano. Nakazači bi bilo treba tudi odgovor,
zakaj nekatere smernice niso bile realizirane in kje so odgovornosti oziroma
kateri nosilci so odgovorni, da sklepi oziroma smernice iz resolucije za leto 1975
niso bile realizirane. Ena izmed osnov za sestavo resolucije za leto 1976 je tudi
stanje iz leta 1975 in ne nazadnje tudi to, kako se vse te smernice, ki niso bile
realizirane v letu 1975, sedaj uresničujejo, kateri so ukrepi, kako daleč so
realizirane itd. Mnenja smo namreč, da če tega ne bomo sproti odpravljali, ne
bomo omogočili realizacije resolucije za leto 1976.
Zato menimo, da bi morali resoluciji dodati ukrepe oziroma nosilce in
odgovornosti za izvajanje vseh teh smernic. Ne strinjamo se s tem, kar je rekel
v ekspozeju tovariš Mejak, da se bodo ti ukrepi sprejemali med letom in da se
bo sproti analiziralo izvajanje. Menimo, da bi bilo bolj ustrezno, da bi se k
resoluciji že dodal osnovni sestav teh ukrepov in instrumentarija, ki pogojuje
realizacijo teh ukrepov.
Te ukrepe bi morah izdelati in priložiti vsaj kot informacijo organi, ki naj
bi resolucijo izvajali. Ker ti ukrepi niso predloženi, temeljne organizacije
združenega dela nimajo informacije o zunanjetrgovinskem režimu v letu 1976
niti ne o kreditno-monetarni politiki, o cenah in o obremenitvah gospodarstva.
Na taki osnovi pa naj izdelujejo svoje letne planske dokumente!
Ce je namen resolucije ta, da ponazarja in prikazuje predvsem politiko
razvoja in smernice, ne stori pa koraka dlje in ne daje ukrepov in osnovnih
instrumentov, ki so osnova za izvajanje teh ukrepov, potem se nam vsiljuje
vprašanje, ali ni mogoče bolj ustrezno, vsaj v naslednjem letu, sprejeti letni
plan, ne pa resolucijo. Temu, da bi namesto resolucije izdelovali ali sprejemali
v prihodnje letne plane, govorijo v prid tudi ustavna določila in nova kvaliteta
na področju planiranja. Ker planiramo dolgoročno, srednjeročno in kratkoročno,
in če želimo obdržati to kontinuiteto planiranja, potem je nujno, da plani prehajajo glede na čas iz enega v drugega in da se po vsebini razlikujejo med
ostalim predvsem po svoji konkretnosti. V tem primeru naj bi bil na primer
srednjeročni plan konkreten, kot je dolgoročni, vsekakor pa letni plan še
zdaleč bolj konkreten kot je na primer srednjeročni plan. Prav izdelava ukrepov
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in instrumentarija, ki naj spremlja realizacijo takšnega plana, pogojuje konkretnost letnega plana.
Predsednica Mara Z 1 e b n i k : Nadaljuje Danilo Hudomal, delegat iz
Zagorja ob Savi!
Danilo Hudomal: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz območja
občine Zagorje ob Savi je na seji v mesecu septembru, ko je bil v obravnavi
osnutek družbenega dogovora o družbenem planu Socialistične republike Slovenije za obdobje od leta 1976 do 1980 sprožila vprašanje gradnje verige elektrarn
na reki Savi, v sklopu katere je zamišljena tudi prečrpovalna elektrarna Požarje v območju občine Zagorje ob Savi. Osnutek resolucije o družbenoekonomski
politiki in razvoju Socialistične republike Slovenije ter neposrednih nalogah
v letu 1976 pod 4. poglavjem tudi obravnava bodočo izgradnjo energetskih objektov. Predvideno je, da se v letu 1976 pripravijo projekcije porabe ter
alternativnih proizvodnih možnosti na tem področju.
Glede na to skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz
območja občine Zagorje ob Savi predlaga, da se ob tem upošteva tudi možnost
pričetka gradnje verige elektrarn na Savi in projektiranje prečrpovalne elektrarne Požar je. Po podatkih, s katerimi razpolagamo, so Savske elektrarne
kot predvideni investitor za gradnjo prej omenjenih elektrarn že zbrale nekatere
osnovne podatke, potrebne za projektiranje teh energetskih objektov, med njimi
tudi za prečrpovalno elektrarno Požar je. Izhajajoč iz zbranih podatkov bi bila
cena kilovatne ure glede na ostale energetske objekte najcenejša. Zaradi tega
predlagamo, da se naša zahteva posreduje pristojnim službam. Hvala.
Predsednica
Idrije!

Mara

Zlebnik:

Nadaljuje Jože Gruden, delegat iz

Jože Gruden: Tovarišica predsednica, dragi delegati! Skupščina občine
Idrija je na skupni seji vseh zborov kot konferenca delegacij dne 25. novembra
1975 obravnavala osnutek resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju
Socialistične republike Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976. Delegati
so osnutek resolucije sprejeli. K njemu predlagajo naslednje pripombe in
dopolnitve:
K II. poglavju — Težišča politike družbenoekonomskega razvoja Socialistične republike Slovenije v letu 1976: Dogovorjene prioritete za leto 1976 naj
se dopolnijo z novo alineo, ki se glasi:
»— pospešena realizacija sanacijskih programov tistih organizacij združenega dela, ki imajo prednost pri razvoju Socialistične republike Slovenije.«
Utemeljitev: Organizacije združenega dela, ki delujejo z izgubo, so eno od
žarišč inflacije in nestabilnega gospodarskega razvoja. Z zagotovitvijo virov
pokrivanja izgube ni dosežen bolj pozitiven učinek, saj so se s tem odpravile
le posledice, ne pa tudi vzroki nerentabilnega poslovanja. Ce so organizacije
združenega dela, ki poslujejo z izgubo, iz tistih dejavnosti, ki imajo prednost
v razvoju, predstavljajo dodatni vzrok neskladnega in nestabilnega razvoja.
Zato je treba dati poudarek pospešeni realizaciji sanacijskega in razvojnih
programov teh organizacij združenega dela, ki pa morajo biti skladni z usmeritvijo in cilji družbenega plana razvoja Socialistične republike Slovenije. Po-
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spešena realizacija programov bo na eni strani rešila problem, organizacij združenega dela, ki imajo prednost v razvoju, a poslujejo z izgubo, na drugi strani
pa bo prispevala k stabilnejšemu razvoju gospodarstva.
K XI. poglavju — Skladnejši razvoj vseh območij v SR Sloveniji: Poglavje
naj se dopolni z novim odstavkom, ki se glasi: »Poleg pospešenega razvoja manj
razvitih in manj razvitih obmejnih območij je treba posvetiti posebno pozornost
preprečevanju nastajanja novih manj razvith območij.«
Utemeljitev: V navedenem poglavju osnutka resolucije je ugotovitev, da
naj hitrejši razvoj manj razvitih in manj razvitih obmejnih območij zagotovi
skladnejši "razvoj vseh območij v Socialistični republiki Sloveniji.
V idrijski občini smo v zadnjih letih priče stagnaciji oziroma celo nazadovanju, ki je posledica prenizkih gospodarskih naložb. Resolucijske usmeritve
za skladnejši razvoj tudi v prihodnje ne omogočajo hitrejšega razvoja občin,
ki stagnirajo in imajo razvojne programe. Kolikor v prihodnje ne bo mogoče
intenzivno investicijsko oživljanje, je območje idrijske občine na najboljši poti,
da postane manj razvito. Zato je treba ukrepe za pospešen razvoj manj razvitih
in manj razvitih obmejnih območij razširiti tudi na preprečevanje nastajanja
novih manj razvitih območij, kajti le tako bo dosežen skladnejši razvoj vseh
območij v Socialistični republiki Sloveniji.
Predsednica Mara Žlebnik: Nadaljuje Marjan Fras, delegat iz Gornje
Radgone, ki bo govoril v imenu pomurskih občin!
Marjan Fras: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Skupščina občine Gornja Radgona je na svoji seji dne 2. 12. 1975 razpravljala o
osnutku resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter
neposrednih nalogah v letu 1976 in sprejela naslednja stališča:
Skupščina občine Gornja Radgona podpira resolucijo o družbenoekonomski
politiki in razvoju SR Slovenije ter meni, da je le-ta ustrezna osnova za ustavnopravno dogovarjanje in sporazumevanje ter za sprejetje tistih družbenih dogovorov in sporazumov, ki so potrebni za izdelavo letnega družbenega plana.
Ob tem pa je potrebno poudariti, da vsebuje osnutek resolucije splošna načela
in da bi hkrati z javno obravnavo o resoluciji morali biti v javni obravnavi
vse družbeni dogovori in samoupravni sporazumi, ki se morajo sprejeti hkrati
z resolucijo.
Skupščina občine Gornja Radgona meni, da nadaljevanje politike skladnejšega razvoja vseh območij Socialistične republike Slovenije ne zahteva le
postopno, temveč hitrejše vzpostavljanje enakih možnosti za delo in življenje
delovnih ljudi v manj razvitih območjih.
K določilom 4. točke II. poglavja in ostalih poglavij meni, da resolucija
ne daje nobenih zagotovil za bolj skladen razvoj v letu 1976 in za zmanjšanje
razlik med razvitimi in manj razvitimi. Meni, da je resolucija glede tega vprašanja preveč načelna. Zmanjšanje razlik prepušča organizacijam združenega
dela v razvitih območjih in republiškim samoupravnim interesnim skupnostim,
ki pa jim ne nalaga, v kakšni meri in na kakšen način naj pripomorejo k razvoju
manj razvitih.
Posebej je za našo skupščino nesprejemljivo, kar je določeno v 9. poglavju
— »Prednostne naloge na področju družbenih dejavnosti«. Nesprejemljivo je,
da bi bilo za leto 1976 družbeno zajamčeno v okviru prednostnih nalog samo
pokrivanje tistih potreb, ki so nepogrešljive in jih moramo biti deležni po
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načelu vzajemnosti in solidarnosti vsi delovni ljudje. Ostale programske naloge
pa naj bi se uresničile le v obsegu, ki ga bodo dovoljevala gospodarska gibanja
in podobno. V takem primeru, konkretno v naši občini, ne bi bilo družbeno zajamčeno zbiranje sredstev za glasbeno šolo, delavsko univerzo, prehrano socialno ogroženih otrok in nove namestitve na področju izobraževanja. Vse to
bi bilo prepuščeno zbiranju dodatnih sredstev v občini. Obstaja realna možnost,
da bi morale te institucije prenehati delovati, kolikor naše delovne organizacije
ne bi bile sposobne zbrati ustreznih sredstev.
Na področju kmetijstva ni potrebno zagotoviti le intenzivnejše rasti predvsem tržne proizvodnje, temveč pospešiti nadaljnjo modernizacijo proizvodnih
zmogljivosti v družbenem sektorju kakor tudi v kooperaciji ter hitrejšo intenzifikacijo proizvodnje, ob tem pa z ekonomskimi ukrepi pospešiti izenačevanje
položaja kmetijstva v primerjavi z ostalimi dejavnostmi.
Podpiramo zamisel, da je potrebno vlagati sredstva zdomcev v odpiranje
novih delovnih mest in v malo gospodarstvo, ob tem pa menimo, da je potrebno
sprejeti najprej ustrezne predpise in dogovore na republiški ravni med Gospodarsko zbornico, republiškimi sekretariati in poslovnimi bankami. Šele na osnovi
tako izdelanih izhodišč bi se občine vključile v akcijo zbiranja in vlaganja sredstev v malo gospodarstvo in druga delovna mesta. Prav tako podpiramo usmeritev, da je potrebno tudi v letu 1976 v manj razvitih območjih in manj razvitih
obmejnih območjih z izvajanjem ukrepov za pospeševanje teh območij doseči
hitrejšo rast zaposlenosti od poprečno predvidene ter s samoupravnimi sporazumi zagotoviti minimalne standarde za življenjske in kulturne pogoje pri
zaposlovanju delavcev, kot tudi to, da je treba ob zaostrenem gospodarskem
položaju vse oblike porabe vključiti v prizadevanje za stabilizacijo', pri čemer
naj bi bila skupna realna stopnja rasti prispevkov in dohodkov za skupno in
splošno porabo za 20 °/o nižja od realne rasti družbenega proizvoda.
V poglavje o raziskovalni dejavnosti menimo, da bi bilo treba kot prednostne projekte vključiti tudi projekte s področja turizma, glede na pomen
turizma za celotno p>omursko gospodarstvo in ob upoštevanju rezultatov te
panoge, ki vpliva na zmanjševanje negativne zunanjetrgovinske plačilne
bilance.
V poglavju o zdravstvenem varstvu je potrebno iz besedila črtati besede
»ohranile doseženi obseg storitev«, zaradi tega, ker predvidevamo v letu 1976,
sicer v zmanjšanem obsegu, vendarle določene investicijske posege.
Prav tako menimo, da je precej splošno določilo o tem, da bodo banke
praviloma odobravale ugodnejše kredite za vlaganja v manj razvitih območjih.
Besedo »praviloma« je potrebno črtati ter s tem poudariti obveznost bank za
take ugodnejše pogoje, pri čemer je potrebno v samoupravnih sporazumih o
kriterijih investicijske politike točno navesti, kateri so navedeni ugodnejši
pogoji. Če hočemo doseči hitrejšo modernizacijo regionalnega in lokalnega
cestnega omrežja, moramo doseči, da se zbrana sredstva ne bodo razdeljevala
v skladu z deležem cest v skupnem cestnem omrežju, ker je tako razdeljevanje
razlog stalnega poglabljanja razlik.
Na koncu moram pripomniti, da se je za ta stališča zavzel tudi svet pomurskih občin, ki je osnutek resolucije obravnaval 27. 11. 1975. Hvala lepa!
Predsednica Mara Zlebnik: Nadaljuje Janko Zabukovec, delegat iz
Škofje Loke!
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Janko Zabukovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši
delegati! Delegati Družbenopolitičnega zbora skupaj s Predsedstvom Skupščine
občine, Izvršnim svetom Skupščine, člani skupin delegatov za zbore Skupščine
SR Slovenije, predsedniki samoupravnih interesnih skupnosti v občini in predstavniki družbenopolitičnih organizacij smo na skupni seji 26. 11. 1975 obravnavali oba predložena dokumenta in sprejeli naslednja stališča:
Ocene gospodarskih gibanj v letošnjem letu so preveč optimistične, še posebno zato, ker so nekateri uspehi na področju cen in uvoza posledica administrativnih ukrepov, ki teh problemov dolgoročno ne rešujejo, predvsem pa
bodo pravilne rezultate kazali v prihodnjem letu. Zavzemamo se za dinamično
gospodarsko rast, ki bo posledica kakovostnih faktorjev, to je produktivnosti,
ekonomičnosti, učinkovitosti itd., in takega obsega ter strukture investicijske
dejavnosti, ki bo prispevala k zmanjševanju stopnje inflacije. Večji izvoz je
pogoj za dinamičen razvoj, za znižanje prekomernih zalog gotovih izdelkov
in je pomemben faktor za izboljšanje plačilne bilance Jugoslavije. V okviru
ekonomskega pospeševanja izvoza mora dobiti pomembnejše mesto neblagovni
izvoz, še posebno: turizem.
Tudi uvoz mora biti prilagojen povečanju izvoza. Resolucija bi morala bolj
jasno opredeliti mehanizem in ekonomske instrumente na področju politike ekonomskih odnosov s tujino. Zavzemamo se za realno načrtovanje politike cen v
okviru temeljne naloge obvladovanja inflacije. Vprašljiva je realnost pavšalnega
stališča v osnutku resolucije, da bi smele cene pri proizvajalcih industrijskih izdelkov, cene na drobno in življenjski stroški porasti v prihodnjem letu največ do
polovice letos dosežene rasti. Resno opozarjamo na postopno nastala nesorazmerja v delitvi družbenega proizvoda, ki ima še posebno negativne posledice v predelovalni industriji in industriji, ki bo morala nositi tudi glavno breme povečanja izvoza cen in cen na domačem trgu. Zaradi tega podpiramo rešitev, da se
mora skupna in splošna poraba gibati 20 % pod realno rastjo družbenega proizvoda.
Menimo pa, da osnutek resolucije sloni še preveč na dosedanji praksi, da
prepušča preveč odprtih ključnih problemov za kasnejše dogovarjanje in sporazumevanje in da se opredeljuje za preveč široko fronto prioritet. Prioritete bi
se morale omejiti na področje hrane, energetike in na področje osnovne prometne infrastrukture.
V osnutku resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične
republike Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976 pozitivno ocenjujemo
nov pristop, saj so konkretno vključeni nosilci odgovornosti za njeno izvajanje.
Vrsta naših kritičnih stališč do zvezne resolucije je enako opredeljenih kot do
slovenske resolucije. Vprašljivo je, če je v sedanjih razmerah Gospodarska
zbornica sposobna uresničiti vse naloge, katere ji nalaga resolucija. Menimo,
da bi resolucija morala opredeliti odnos republike do Rudnika urana Zirovski
vrh, ker je to svojstven in pomemben problem v okviru energetike v Sloveniji.
Posebno zato', ker se bodo že v tem letu poleg načrtovanja morala začeti investicijska dela, če naj rudnik začne obratovati 1. januarja 1979. leta. Predvideni
rok investiranja je 28 mesecev.
Glede ocenjevanja zaposlovanja menimo, da bi morala resolucija določiti
tudi odnos do kvalifikacije strukture. Ta se poslabšuje.
Podpiramo metodologijo kvartalnega določanja višine skupne in splošne
porabe.
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V zvezi z gornjimi stališči smo sprejeli naslednje sklepe:
1. Soglasje k osnutku resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega
razvoja Jugoslavije v letu 1976 dajemo skupno z gornjimi pripombami.
2. Soglasje k osnutku resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju
Socialistične republike Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976 dajemo
skupno z gornjimi pripombami.
Predsednica Mara 2 1 e b n i k : Hvala lepa! Nadaljuje Jakob Berič, delegat iz Novega mesta!
Jakob Berič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Na seji delegacije za republiško skupščino in na seji vseh treh zborov Skupščine občine Novo mesto smo razpravljali o Osnutkih resolucije in o družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične republike Slovenije ter Socialistične
federativne republike Jugoslavije v letu 1976. Na podlagi ocene in razpoložljivih
podatkov za 9 mesecev letošnjega leta ugotavljamo, da gospodarska gibanja
niso najbolj ugodna. Rast družbenega proizvoda glede na planirano za leto
1975 zaostaja. Zato v celoti soglašamo s tem, da je pristop k dogovarjanju o
obsegu skupne in splošne porabe v letu 1976 stabilizacijsko naravnan in v celoti
usklađen s programirano rastjo družbenega proizvoda. Podpiramo cilje osnutka
resolucije, ki teže k povečanju produktivnosti ter standarda občanov in delovnih ljudi. Podpiramo tiste prednostne naloge, ki so nepogrešljive in morajo
biti realizirane na osnovi načela vzajemnosti in solidarnosti. Pri tem pa ne
moremo mimo nekaterih dejstev in problemov, ki jih postavi takšna opredelitev
pred našo družbo. Skupna poraba je sestavni del razvojnih programov, katerih
realizacija je odvisna od stanja na področju družbenih dejavnosti. Dolgoročni
pristop k oblikovanju materialne podlage družbenih dejavnosti je v okviru
realnih možnosti nujen, če nočemo imeti konfliktov, ki jih povzroča stalno
spreminjanje družbenih instrumentov za to področje.
Naši delegati želijo, da se sprejmejo kriteriji, ki oblikujejo skupno porabo,
sočasno z izračunom finančnih obveznosti, ki jih takšne določitve prinašajo.
Ne moremo z normativno zakonodajo predpisati najprej eno, ob pogovoru o
obsegu skupne porabe pa zagotavljati drugo, in sicer manj od tistega, za kar smo
se prej dogovorili. Združevanje sredstev za prednostne in skupne naloge v Socialistični republiki Sloveniji in izenačevanje pogojev realizacije programov
v enotnejšem obsegu na vseh področjih Slovenije ob znižani bruto prispevni
stopnji na osebni dohodek za leto 1976 odpira vprašanje, kako realizirati občinske in regionalne programe samoupravnih interesnih skupnosti. V izračunu,
ki smo ga iz do sedaj znanih podatkov izdelali v naši občini, imamo ob upoštevanju prej navedenega na razpolago le 4,79 prispevne stopnje od 29,10 za
uresničevanje programov izobraževalne, telesnokulturne, socialno-skrbstvene
in otroško-varstvene skupnosti.
Če upoštevamo, da smo za realizacijo teh programov v letu 1975 imeli na
razpolago 7,42 prispevne stopnje, potem prognoza za leto 1976 ni uresničljiva.
Delegati ocenjujejo, da stopnja 29,10 ne more zagotoviti skupne porabe glede
na leto 1975, če se od nje prepusti za realizacijo občinskih programov tako
bistveno znižana stopnja.
Skupščina je ugotovila, da vse interesne skupnosti niso izpolnile zadolžitev,
po katerih bi morale najti kriterije za oblikovanje enotnejše p>orabe na interesnih področjih. Razen na področju vzgoje in izobraževanja, kjer je bil sprejet
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predlog enotnega minimalnega solidarnostnega programa, se je vzajemnost in
solidarnost na interesnih področjih zreducirala na investicijsko solidarnost.
Dokaz za to je neenotnost porabe v zdravstvenem varstvu, socialnem skrbstvu
in otroškem varstvu. Če letos zaradi časovne stiske tega ni mogoče popraviti,
pa je potrebno, da se to uredi v naslednjem letu.
Skupščina v Novem mestu meni, da sta zakon ter odlok o polaganju depozita za negospodarske investicije nerealna, in sicer zato, ker so vse investicije v
Socialistični republiki Sloveniji sestavni del dogovorjene politike, ki je zajeta
v podpisanem dogovoru o delitvi dohodka in oblikovanju skupne porabe.
Vlaganja v gradnjo objektov skupnega pomena temeljijo na zbiranju
sredstev za skupne in prednostne naloge ah pa na sklenjenih samoupravnih sporazumih. Delegati menijo, da takšno administrativno omejevanje neproizvodnih
investicij ni sprejemljivo, ker negira bistvo dogovorov in sporazumov v združenem delu. Če je družbeno utemeljeno, da se za določen čas preneha investirati
v neproizvodne dejavnosti, je takšno spoznanje oziroma rešitev možno uresničiti
z dogovorom in ne z administrativnimi ukrepi.
Se nekaj besed o stanovanjski in komunalni politiki, ki se je dotikata obe
resoluciji. Najprej moramo ugotoviti, da to področje obdeluje zvezna resolucija
znatno bolj podrobno kot pa republiška resolucija. To pa ni logično, saj že iz
ustavnih določil izhaja, da sta stanovanjsko in komunalno gospodarstvo dejavnost širšega družbenega pomena in zato naj bi politiko razvoja teh dejavnosti
natančneje usmerjala predvsem republika sama. Potrebno bi bilo vsekakor podpreti pozitivne predloge iz zvezne resolucije za področje stanovanjske dejavnosti,
ki so: uveljavljanje racionalizacije pri stanovanjski graditvi skupno z gradbeništvom, uvajanja sistema delne etažne lastnine, postavitev sistema združevanja
sredstev za stanovanjsko graditev.
Problematični pa so naslednji predlogi, ki jih resolucija predvideva, in sicer
ohranitev realne vrednosti namenskih hranilnih vlog za stanovanja, relativno
zmanjšanje sredstev stanovanjskega prispevka in seveda tudi porast stanarin.
Dvomim, da bi mogli v naši republiki ohraniti realno vrednost namenskih hranilnih vlog za stanovanja. To je za območje naše republike posebej problematično, kajti Slovenija ima zelo visok delež namenskega varčevanja pri bankah za stanovanjsko graditev v primerjavi z ostalimi območji države. Banke
pa že ob sedanjem sistemu ne morejo pokrivati sprejetih obveznosti do varčevalcev in se v naši republiki za pokrivanje teh obveznosti že nekaj let uporabljajo sredstva bivših občinskih skladov za zidanje stanovanjskih hiš. Ob sedanjem porastu cen gradbenih storitev bi pri bankah v naši republiki nastopile
težave, od kod pokrivati tako visoke vrednosti še na novo sprejetih obveznosti.
Ob sedanjem deficitu stanovanj v Sloveniji bi bilo nezaželeno znižati stopnjo stanovanjskega prispevka. Stanovanjski prispevek se plačuje iz bruto osebnega dohodka, ki pa kot osnova že tako relativno pada, ker so iz njega izločeni
že nekateri prispevki, ki so prej sestavljali strukturo bruto osebnega dohodka,
in tako 6 % v letu 1975 ni več isto kot 6'%> v letu 1973. Namensko izločanje za
stanovanjsko graditev iz sklada skupne porabe v letu 1976 bo pri organizacijah
združenega dela predvidoma, nižije kot v preteklih letih, ker bo zaradi manj
ugodnih pogojev gospodarjenja akumulacija, ugotovljena po zaključnih računih
za leto 1975, nižja, kot dokazujejo dani podatki.
Za Slovenijo ni sprejemljivo, da bi se rast stanarin v letu 1976 omejila
z zvezno resolucijo, če hočemo v naši republiki postopoma preiti na sistem
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stroškovnih stanarin. Politiko gibanja stanarin in cen komunalnih storitev
bi morala federacija prepustiti republikam.
V republiški resoluciji pa se postavlja vprašanje, kako se bodo mogle
realizirati iz 6. poglavja smernice in ukrepi na področju tržišča in cen. Kako
se bodo ustvarjali pogoji za ustanavljanje samoupravnih interesnih skupnosti
za področje komunalnih dejavnosti na ravni občine? Menimo, da le tako, da se
sredstva, ki so potrebna za razvoj teh dejavnosti, ne bodo zagotavljala izključno
s povečanjem cen, temveč z dolgoročnimi krediti ter z zbiranjem in združevanjem sredstev v okviru samoupravnih interesnih skupnosti.
Kako se bo postopno uveljavljalo načelo stroškovnih stanarin, sočasno pa
močneje razvijala komponenta solidarnosti in socialne varnosti? Pri realizaciji
teh smernic bodo nedvomno nastopili problemi. Od kod oziroma iz katerih virov
bomo omogočili dolgoročne kredite za komunalno dejavnost ob sedanjem; kreditnem potencialu bank za sfero komunalne in stanovanjske dejaynosti? Kako
naj samoupravna komunalna Skupnost zbira sredstva, če na primer iz mestne
rente, kolikor se ne bodo povečale cene komunalnih storitev, .ne more dodati
ustreznih sredstev?
Kako v naši republiki uveljaviti načelo stroškovnih stanarin, ko hkrati
zvezna resolucija to onemogoča, ker administrativno usmerja gibanje stanarin.
Nedvomno bi morali gibanje stanarin in cen komunalnih storitev uravnavati
družbeni dogovori med občinami v okviru republike. Glede virov za kreditiranje in financiranje komunalnih gradtev je že X. kongres Zveze komunistov
Jugoslavije sprejel zelo konkretne in jasne sklepe. Cas je, da pričnemo te
sklepe uresničevati, četudi postopoma.
S področja komunalnega gospodarstva naj bi republiška resolucija za leto
1976 vsaj načelno opredelila okvirno politiko gibanja cen komunalnih storitev,
gospodarjenja s stavbnimi zemljišči in politiko zajemanja mestne rente. V zvezi
s tem bi bilo verjetno potrebno v resoluciji tudi opredeliti dejavnosti in vrste
del na področju komunalnega gospodarstva, ki bi morala imeti v letu 1976
prioriteto.
Posebno pozornost pri stanovanjski politiki pa bi vsekakor morah posvetiti
cenam stanovanjske graditve. V tej zvezi bi morah spremljati in ugotavljati,
v kakšni meri vplivajo na ceno stanovanjske gradnje projekti, marsikdaj drage
rešitve in netipizirani projekti. Cesto za vsako stavbo izdelujemo poseben projekt in ga tudi zaračunamo. Morali bi ugotoviti, v kakšni meri nova tehnologija
dejansko vpliva na znižanje cen. Uvajamo novo tehnologijo, pri tem pa ne
ugotavljamo tudi znižanja cen. Ugotoviti bi morali, v kakšni meri vplivajo
na cene stanovanj cene gradbenega materiala, obrtnih storitev, komunalni objekti in drugo. Posebno pozornost pa menim, da bi morali pri tem posvetiti
tudi samoupravnim sporazumom o delitvi dohodka v gradbeništvu. Tukaj bi
morah sindikati opraviti ustrezno analizo in dejansko videti, koliko je resnice
pri tem, da ti samoupravni sporazumi destimulativno vplivajo na racionalnejšo
gradnjo stanovanj, ker omogočajo, kot nekateri pravijo, nek avtomatizem ob
zaključku stanovanjske gradnje za povečanje cen. Večkrat je stanovanje zgrajeno, nato pa pride dodatna pogodba, kjer se ugotovi, da so se povečale cene
in zadeva je urejena. Hvala lepa.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala. Nadaljuje Gojko Vidovič, delegat
iz Litije!
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Gojko Vidovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Skupščina občine Litija je na seji Zbora združenega dela in Družbenopolitičnega zbora dne 24. 11. 1975 razpravljala o osnutku resolcije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976
ter se z zastavljeno družbenoekonomsko politiko, strinjala.
Sprejela je nekaj pripomb k osnutku resolucije, za katere predlaga, da
jih sprejme tudi Zbor občin, in sicer:
K II. poglavju, točka 4: V tej točki je treba navesti tudi zakon o manj
razvitih območjih, ki je pomemben sistemski ukrep, in tudi postaviti zahtevo, da
se začne realizacija že v letu 1976 kot prvem letu novega plana.
K III. poglavju: Pri osnovnih kazalcih bi kazalo razmisliti, ali bo možno
realizirati industrijsko proizvodnjo po stopnji 6 '%>, če imia uvoz samo 4 °/». Zgodi
se namreč lahko, da za tako stopnjo rasti industrije ne bo reprodukcijskega
materiala, zato je nujno postaviti vprašanje, ali so tu narejene materialne bilance.
K VI. poglavju: Določilo, da se bo vodila restriktivna politika cen, tako da
se v cene ne bo mogla vgrajevati razvojna komponenta, naj se dopolni s: »cena
naj omogoči neko minimalno reprodukcijo, skladno s proporci rasti, ki so opredeljeni v III. poglavju«.
Raven cen iz pristojnosti občin bi kazalo čimbolj opredeliti.
K IX. poglavju: V zvezi z določilom o nadaljevanju akcije za gradnjo
dijaških in študentskih domov je potrebno določiti, da se gradnja teh domov
vključi v sklop dovoljene porabe kot sestavni del šolstva.
Uresničevanje celotnega šolanja je ozko vezano na materialni kakor tudi
na prostorski problem in bi zato kazalo zagotoviti združevanje sredstev za
osnovnošolske objekte. Samo s samoprispevki ni mogoče v celoti zagotoviti
uresničevanja teh nalog.
K X. poglavju: Glede minimalnih pogojev, ki so potrebni za delovanje
delegatskega sistema, se zastavlja vprašanje prostorov, to je sejnih sob, kar je
potrebno rešiti.
K XII. poglavju: Sistem financiranja obrambe je treba opredeliti tako, kot
to predvideva zakon.
Predsednica Mara Zlebnik:
delegat iz Sevnice!

Besedo ima tovariš Janko Rebernik,

Janko Rebernik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Na osnovi široke javne razprave v temeljnih organizacijah združenega
dela, krajevnih skupnostih in samoupravnih interesnih skupnostih v občini
Sevnica o predloženem osnutku resolucije za leto 1976 so bile sprejete na seji
delegacije naslednje pripombe:
V III. poglavju, »Možni okviri razvoja v naslednjem letu«, je razvidno,
da bo produktivnost dela v letu 1976 porastla za 2'% do 3 °/o. Realni osebni
dohodki pa do 1 '%>. V razpravi je bila postavljena zahteva, da je potrebno rast
produktivnosti ustrezno stimulirati. Zato naj bi realni osebni dohodki rastli
vzporedno z rastjo produktivnosti dela.
V IV. poglavju »Smlernice in ukrepi na področju proizvodne politike«, predlagamo, da se v besedilu oziroma v tistem delu resolucije, ki govori o energetiki
ter prometu in zvezah, vstavi namesto besede prizadevanja beseda solucija
17
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v tem smislu, da se v letu 1976 definitivno razreši vprašanje politike in sistema
cen v železniškem in luškem gospodarstvu ter na področju energetike.
Ob razpravi o republiški resoluciji so bila v združenem delu na območju
občine postavljena zelo ostra vprašanja glede pokrivanja izgub in s tem seveda
tudi saniranja energetike in železniškega prometa. Združeno delo zahteva
od teh področij pred podpisom samoupravnega sporazuma o saniranju, da posredujejo svoje stabilizacijske programe oziroma informirajo delovne ljudi o
izvajanju stabilizacijskih programov, iz katerih naj bo razvidno, kako so na
teh področjih izkoriščene vse možnosti in notranje rezerve, ki bi verjetno
znatno prispevale k ublažitvi sedanjega stanja na teh področjih. Obe skupnosti
pa naj javnost tekoče informirata o izvrševanju stabilizacijskih programov.
V istem poglavju je tudi področje kmetijstva. Proizvodni stroški kmetijskih
proizvajalcev naraščajo hitreje kot pa maksimirane oziroma garantirane cene.
Gre za to, da naj se nasproti garantiranim oziroma maksimalnim cenam kmetijskih proizvodov maksimirajo tudi cene reprodukcijskih materialov za kmetijsko proizvodnjo, sicer bodo kmetijski proizvajalci vedno v neenakopravnem
položaju nasproti drugim področjem.
Delovni ljudje so v celoti podprli usmeritev resolucije v tistem delu, kjer
govori o realnem pristopu k dimenzioniranju vseh oblik porabe, z namenom,
da se prepreči anticipirana poraba v letu 1976. Temu načelu so prilagojeni tudi
vsi programi v naši občini. Vendar pa se udeleženci sprašujejo, če bo v občini
sploh mogoče v skladu s temi načeli zagotoviti sredstva za programe družbenih dejavnosti, ki so bih izdelani na izhodiščih predložene resolucije.
Po sistemu solidarnosti, ki ga predlagajo interesne skupnosti na nivoju
republike, naj bi občinske interesne skupnosti združevale svoja sredstva na
nivoju republike po stopnji 1,37% od bruto osebnega dohodka. Poleg tega
pa interesne skupnosti v republiki in regiji, ki se financirajo iz bruto osebnih
dohodkov, planirajo prispevno stopnjo v višini 23,38%.
Izhodišče za osebno, skupno in splošno porabo v resoluciji pa je realen
pristop k programiranju družbenih dejavnosti. To pa pomeni zaostajanje porabe
za 20 % za realno rastjo družbenega produkta. To pomeni, da lahko iz tega naslova, torej iz družbenega produkta, pridobimo samo 4,3% in iz prenosa cen i ž
leta 1975 v leto 1976 6,5 %>. To je skupaj 10,8 % na dogovorjeno porabo v letu
1975. V našem primeru pomeni to stopnjo 7,38 % za leto 1976 v globalu. Po
predlogu sistema solidarnosti ostane vsem občinskim interesnim skupnostim le
5,72 %. Lansko leto je bila stopnja 7,42 %. Letošnja pa zadostuje komaj za občinsko izobraževalno skupnost. Kolikor bi hoteli sofinancirati verificirane programe še ostalih občinskih interesnih skupnosti in še združevati sredstva na nivoju
republike, bi morah imeti v naši občini 8,75 %, to pa pomeni republiško stopnjo
32,12 nasproti 29,60 v letošnjem letu, oziroma bi to pomenilo zvišanje prek
20%, kar pa sploh ni v skladu z izhodišči republiške resolucije. Nekatere
republiške interesne skupnosti programirajo za svoje programe sredstva, ki
veliko presegajo intencije republiške resolucije, saj povečujejo sredstva v indeksih od 25 do 30 % in več.
V javni razpravi se je tudi postavilo vprašanje uveljavljanja enotnih pravic občanov do zdravstvenega varstva, glede na neenake možnosti, ki so odvisne od stopnje gospodarske razvitosti in podobnega. Med posameznimi občinami
in regijami so glede pridobivanja teh pravic precejšnje razlike, ki jih niti solidarnost ne more izenačiti. Zaradi tega je bila povsod izražena zahteva, da
naj se vendarle enkrat v Sloveniji izoblikuje enotna rizična skupnost zdrav-
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stvenega varstva. Glede solidarnosti in vzajemnosti oziroma glede na policentrični razvoj v Socialistični republiki Sloveniji, bi morali na vseh področjih
družbenih dejavnosti sprejeti enotne standarde, na podlagi katerih bi se
ugotovilo, kje se začne in konča solidarnost. Ker teh standardov doslej še ni,
se solidarnost oblikuje še vse preveč pavšalno na podlagi ocen in nekaterih
kriterijev, ki pa ne dajejo zadovoljivih učinkov.
V javni razpravi je bilo tudi postavljeno vprašanje o naraščanju družbene
režije. Potrebno bi bilo izdelati konkretno analizo, kakšna je ta režija in koliko
je porasla v obdobju zadnjih let. Postavlja se vprašanje, če so spričo gospodarskega stanja dane realne možnosti za vzdrževanje sedanje režije, ne da bi govorili še o nadaljnjem naraščanju te režije v družbeni nadgradnji. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Nadaljuje Vinko Jagodič, delegat iz Šentjurja! /
Vinko Jagodič: Tovarišice in tovariši delegati! Posredoval vam bom
stališča vseh treh zborov Skupščine občine, delegacije za Zbor občin in delegacije
za Zbor združenega dela.
Z izhodišči za resolucijo za leto 1976 soglašamo. Menimo, da smo pred izdelavo dogovorov za leto 1976 in pred izdelavo srednjeročnega plana za obdobje
1976—1980. Čeprav je v dosedanjih zasnovah dovolj poudarjena nujnost enakomernejšega razvoja vseh predelov Slovenije, pa želimio glede manj razvitih
področij in območij čim več konkretnega. Osnutek zakona o manj razvitih območjih in družbeni dogovor o hitrejšem razvoju manj razvitih območij in obmejnih območij je še vedno v fazi osnutka. Od tu tudi dilema, kaj lahko v srednjeročnem obdobju in tudi v naslednjem letu v teh območjih programiramo glede
ustvarjanja pogojev za življenje občanov in glede možnosti hitrejšega gospodarskega razvoja teh predelov.
Glede zboljševanja pogojev življenja občanov kažejo prvi pristopi skromno
sliko. Skupnost za ceste na primer kljub naporom za gradnjo in obnovo cest na
osnovi dosedanjih projekcij ne omogoča bistvenega premika pri modernizaciji
regionalnih cest. Tako vidimo, da bo vrsta slovenskih občin na koncu naslednjega 5-letnega obdobja 10(P/o realizirala modernizacijo regionalne mreže, nekatere občine v manj razvitih območjih, med,katerimi je tudi naša, pa le 59 Vo,
ob dokaj mačehovski - kategorizaciji cest kot dodatnemu fenomenu prometne
zaprtosti.
Želimo vedeti za konkretne naložbe samoupravnih interesnih skupnosti in
gospodarstva na ta področja. To velja za vse skupnosti in gospodarske dejavnosti. To ne more biti le politična akcija teh predlogov Slovenije in teh družbenopolitičnih skupnosti, ampak mora postati ekonomski, razvojni, znanstvenoraziskovalni, narodni in obrambni interes celotne nacionalne skupnosti. To
velja za vodnogospodarske, kmetijske, razvojno-raziskovalne samoupravne
interesne skupnosti.
Ustavno se tudi republika ne more umakniti od odgovornosti za pomoč
družbenopolitičnim skupnostim, ki z lastnimi viri ne morejo< pokrivati svojih
obveznosti. Zato se recimo v primeru splošne potrošnje ne bi kazalo preveč
umikati in prepuščati to medobčinskemu sporazumevanju. V resnejšem položaju
posamezne družbenopolitične skupnosti, ko ta ne bi mogla realizirati svojih nalog, bi to lahko postalo predmet presoje ustavnosti.
17*
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Pri razvoju gospodarskih dejavnosti v manj razvitih območjih in obmejnih predelih bi se kazalo poleg nujnega interesa združenega dela za naložbe v
teh predelih opredeljevati z vidika razpoložljive delovne sile in drugih morebitnih prednosti. Pri opredelitvah za naložbe v te predele bo pomembna zahteva
sindikatov po upoštevanju tako imenovane bruto investicijske vrednosti, torej
tudi vkalkuliranih pogojev življenja, ki so v manj razvitih območjih v nekaterih
primerih znatno slabši in zato najbrž zanimivi za posamezne obrate.
Predsednica Mara Ž 1 e b n i k : Besedo ima Karel Seme, delegat iz občine
Velenje!
Karel Seme: Tovarišice in tovariši delegati! Skupščina občine Velenje
je na skupni seji Zbora združenega dela, Zbora krajevnih skupnosti in Družbenopolitičnega zbora 2. 12. 1975 obravnavala osnutek resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične republike Slovenije ter neposrednih
nalogah v letu 1976 ter sprejela naslednja stališča in pripombe:
Skupščina občine se z globalnimi načeli glede usmeritve strinja. Vendar
pa bi bilo potrebno v bodoče opredeliti enotna merila in sistematiko tako, da bi
lahko združeno delo spremljalo dogajanja in svoje dosežke primerjalo z dosežki
na nacionalni ravni. Predvsem bi morali opredeliti merila produktivnosti.
K posameznim poglavjem resolucije pa so bile sprejete naslednje pripombe:
K II. poglavju: Predvsem nas zanima vprašanje, na kakšni osnovi se bodo
oblikovale in se razvijale dohodkovno soodvisne reprodukcijske celote. Osnova
za to je ustava, manjka pa nam zakon o združenem delu, ki bi posamezne pojme
določneje opredelil.
K III. poglavju: Ko govori resolucija o ukrepih in smernicah na področju
energetike, nas zanima, kakšna je vloga občinskih skupščin pri plinifikaciji Slovenije. Ali nastopajo kot posredniki interesov združenega dela in občanov na
svojem področju? Formulacija glede racionalnejše porabe energije ni dovolj
točna, ko pravi, da naj poraba primarne energije raste počasneje, od rasti koriščenja energije in družbenega proizvoda. Mislimo, da je racionalizacija v tem, da
je porast porabe energije manjši, kot je porast družbenega proizvoda. Relacija
porabe primarne energije in koriščene energije je zelo dolgoročna ter zahteva
znanstveni pristop.
Glede racionalizacije stanovanjske gradnje menimo, da je izpuščen eden
bistvenih elementov, to so občinske skupščine, ki lahko na to področje bistveno
vplivajo, na primer s politiko zazidave in komunalne opremljenosti.
K ,VI. poglavju: Formulacija, da se v cene ne bo mogla vgrajevati razvojna
komponenta, je po našem mnenju v nasprotju z določili v X. poglavju, kjer
resolucija ugotavlja, da je krepitev reprodukcijske sposobnosti osnova za nadaljnji razvoj.
K VII. poglavju: Za stališče, da so stopnja rasti kreditov poslovnih bank za
obratna sredstva lahko nekoliko zaostajala za rastjo družbenega proizvoda, ne
vidimo prave razlage, ker se na drugi strani ugotavlja, da bodo morali upravljalci poslovnih bank v letu 1976 zagotoviti ustrezen delež kreditov za izvoz
in pripravo proizvodnje za izvoz. V obeh primerih gre za obratna sredstva.
K VIII. poglavju: Smotrnejše zaposlovanje, višja produktivnost dela, boljši
življenjski pogoji so nujni pogoji za realizacijo splošnih načel stabilizacije. Vprašanje pa je, ah je 3% povečanje števila zaposlenosti za absorbcijo naravnega
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prirasta delovne sile zadostno-. Ce ni, kako bo zagotovljena socialna varnost občanov?
K IX. poglavju: V okviru prednostnih nalog bo družbeno zajamčeno pokrivanje potreb, ki so nepogrešljive in jih morajo biti po načelu vzajemnosti in
solidarnosti deležni vsi delovni ljudje in občani. To pomeni, da bi morali v
okviru republike povsem izenačiti pogoje. Vprašanje je, ali je solidarnostno pokrivanje vseh potreb v celoti izpeljano.
Izboljševanje pogojev za delo v osnovnih šolah, kar je naloga občinskih
izobraževalnih skupnosti, naj ne bo ovira za zadovoljevanje osnovnih pogojev
na področju zdravstvenega varstva. Predlagamo, da se med prednostne naloge
vključi tudi preventivno zdravstveno varstvo otrok.
K X. poglavju: Opredelitev gibanja osebne in skupne potrošnje v odvisnosti
od bruto dohodka se nam zdi zelo rigorozna. Če oceno pravilno razumemo, naj
bi se sredstva za osebne dohodke gibala v okviru za okoli 25 % nižje stopnje
rasti kot pa porast bruto dohodka. Takšna usmeritev je sprejemljiva le, če bo
gibanje rasti življenjskih stroškov z ustreznimi ukrepi vtirjeno v predvidevanja resolucije.
Glede stališča, da morajo biti izhodišča za oblikovanje splošne porabe na
nivoju družbenopolitičnih skupnosti obravnavana sočasno z razpravo o programih samoupravnih interesnih skupnosti, ugotavljamo da je republika
predlog izhodišč že dala, da pa ustreznega predloga izhodišč za samoupravne
interesne skupnosti še ni.
K XII. poglavju: Na koncu poglavja, ko resolucija našteva dogovore in
sporazume, ki bi jih morali sprejeti vzporedno z resolucijo, bi veljalo vključiti
tudi sporazume o oblikovanju cen energije in prometnih uslug, ker menimo,
da so to bistveni elementi za oceno gibanj v določenem obdobju.
Končno meni Skupščina občine Velenje, da ni pravilno, da se stabilizacijski
restrikcijski in podobni ukrepi, ki jih prinaša resolucija, nanašajo predvsem na
občinske skupnosti, in zahteva, da se prav tako v okviru republike in zveze
dosledno spoštujejo stabilizacijski ukrepi, ki so že bili sprejeti in ki jih bo še
potrebno sprejeti. Pri tem mislimo predvsem na obseg in vsebino republiškega in zveznega proračuna za leto 1976 ter na programe in izhodišča za financiranje interesnih skupnosti na nivoju republike.
Predsednica Mara 2 1 e b n i k : Nadaljuje Filip Beškovnik, delegat iz Slovenskih Konjic!
Filip Beškovnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! O osnutku resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije
ter neposrednih nalogah v letu 1976 smo razpravljali v vodstvih družbenopolitičnih organizacij, Izvršnem svetu, predsedstvu občinske skupščine ter skupno
delegati za Zbor občin in za Zbor združenega dela.
V razpravi o tem dokumentu smo prišli do nekaterih pripomb in predlogov,
s katerimi vas bom seznanil.
Zdi se nam, da so nekatere ocene preveč pavšalne, predvsem o tem, da se
na naša gospodarska gibanja in odstopanja prenašajo vplivi iz tujine. Zdi se
nam, da bi bilo smotrno, da se navede konkretno, kateri so ti vplivi in v kolikšni meri vplivajo na naše gospodarstvo oziroma koliko pripomorejo k temu, da ne
dosegamo zastavljenih ciljev.
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Prejšnji govorniki so že razpravljali o zaposlovanju. Zdi se nam, da je
povečanje zaposlovanja v letu 1976 do 3 % najbrž nekoliko skromno, saj iz
uvodnega referata tovariša Mirana Mejaka in iz statističnih podatkov, ki govore
o zaposlovanju, vemo, da je povečanje v letošnjem letu 5 %• Pri tem moramo
upoštevati, da resolucija dovoljuje, da v manj razvitih območjih in obmejnih
območjih povečamo zaposlovanje za 5 do 6 %, kar pomeni, da bomo zaradi tega
poprečje za SR Slovenijo morali znižati pod 3l0/o. Ker bodo zaradi socialne varnosti precejšnji pritiski na zaposlovanje, menimo, da predvideni porast zaposlenosti ni realen.
Glede izvozno-uvozne politike, ki je bila danes že večkrat omenjena, se
strinjamo s tem, da je potrebno sprejeti konkretne instrumente, ki bodo pospeševali izvoz.
Največ je bilo govora o tem, da bodo cene proizvodov rasle za polovico
počasneje kot v letošnjem letu. Postavlja se vprašanje, če bomo to dejansko
dosegli, saj v resoluciji v uvodnem delu ali v prvem poglavju navajamo*, da še
vedno delujejo dolgoročni dejavniki inflacije. V letošnjem letu smo zastavili
organizirane družbene akcije za zniževanje neupravičeno visokih cen. Če bodo
te akcije samo začasne, vsekakor ne bodo mogle vplivati na dolgoročne dejavnike.
Postavljamo tudi vprašanje, če je prav, da dajemo ob tolikih nerešenih
vprašanjih na področju družbenih dejavnosti prioriteto kulturi. Najbrž bi morali
dati prioriteto socialni dejavnosti.
Govora je bilo tudi o skupni porabi. Ugotavljamo, da je nesprejemljivo, da
bi stopnje za republiške interesne skupnosti poviševali, občinske pa držah na
isti ravni ali jih celo zniževali. Nerazumljivo se nam zdi, da smo celodnevno
šolo sprejeli in najširše politično podprli, v družbenem dogovarjanju pa ne dobi
ustrezne veljave, saj se obravnava kot neobvezen del programa. V resoluciji pa
jo tudi samo omenjamo. Hvala lepa.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala! Besedo ima Vasilij Koman, delegat
z Jesenic!
Vasilij Koman: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Delegati občine Jesenice smo obravnavah osnutek resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976 na sejah
Zbora združenega dela, Zbora krajevnih skupnosti in Družbenopolitičnega zbora.
Razpravo na ločenih sejah vseh treh zborov in na seji skupine delegatov lahko
strnemo v naslednje:
— da je resolucija o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije
ter neposrednih nalogah v letu 1976 skrbno pripravljena in da je stabilizacijska.
Se nadalje se moramo zavzemati za večjo racionalnost gospodarstva:
— resolucijo bo mogoče uresničevati le z visoko stopnjo družbene discipline;
— izvoz bo treba racionalno spodbujati, pri tem pa bo treba izdelati oceno
položaj a, na svetovnem trgu;
— glede na to, da zmanjšujemo uvoz, moramo hkrati nadomestiti uvoz z
domačo proizvodnjo;
—• turizmu je treba dati poseben poudarek, zlasti v tem, da se dokončajo
investicije, ki so začete. Na območju Jesenic je potrebno nadaljevati investicije
v zimskošportnem centru v Kranjski gori z graditvijo žičnic na Vršiču.
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V razpravi o osnutku resolucije so bila sprejeta tudi naslednja konkretna
stališča in predlogi:
Menimo, da je osnutek resolucije dobra podlaga za izdelavo končnega predloga resolucije, vendar bi kazalo nekatere dele resolucije dopolniti oziroma spremeniti. Večji poudarek je potrebno dati bazni industriji in industriji repromaterialov, med katerimi je tudi jeklo. Z ustreznimi ukrepi je potrebno pospeševati domačo proizvodnjo teh materialov in s tem zmanjševati uvoz.
Podatki za 10-mesečno obdobje kažejo, da bo 2/3 potrebnih količin repromaterialov iz uvoza. Iz tega sklepamo, da je bila resolucija za leto 1975 pre- optimistična. Nikakor ne bi želeli, da se ponovi enako stanje v letu 1976, čeprav
je resolucija za leto 1976 dovolj realna in stabilizacijska. Menimo, da je eden od
vzrokov za takšno stanje prepočasno sprejemanje ustreznih spremljajočih aktov
ter premajhna konkretizacija nalog in odgovornosti. Kako bomo to uresničili,
pa je spet stvar nas vseh, naše zavzetosti za doseganje začrtanih ciljev in nalog
ter naše večje družbene zavesti.
Nadalje predlagamo bolj podrobno obravnavo nalog v drugem poglavju.
Pri opredeljevanju politike družbenoekonomskega razvoja bi kazalo navesti
skupne naloge, ki izhajajo iz dogovora republik in pokrajin. Možni okviri razvoja v letu 1976 iz tretjega poglavja predvidevajo za leto 1976 porast družbenega proizvoda za 5
Ta odstotek izkazuje realno rast po stalnih cenah, čeprav
vemo, da vse evidence izkazujejo rast po nominalnih gibanjih, ki zajemajo
stopnjo inflacije in zaradi tega dajejo nerealno sliko.
Možni okviri razvoja niso dovolj prepričljivi oziroma dovolj dokumentirani. Dosti naporov bo potrebnih, da se bodo predvidevanja o porastu zaposlenih za 3:0/o tudi uresničila. Investicije v osnovna sredstva naj v letu 1976 ne bi
bile poglavitni nosilec proizvodne aktivnosti, čeprav bodo še vedno pomemben
dejavnik gospodarske rasti. Ugotavljamo, da je učinek vloženih sredstev v
osnovna sredstva premajhen. Menimo1, da bi pri odobritvi investicij, tudi pri
prioritetnih nalogah, morali gledati na to, da so odobrene le takšne investicije,
ki v največji meri izkoriščajo zmogljivosti. Delo v eni izmeni pomeni le tretjino
izkoriščenosti, zato izgovori, da za večjo proizvodnjo nimamo dovolj tržišča,
ne bi smeli postati pravilo. Treba se bo dogovarjati v širših območjih, kaj
moramo predvsem upoštevati pri oblikovanju samoupravnega sporazuma o kriterijih investicijske politike. Prav tako bi bilo potrebno v tem poglavju dati
sistemu spodbudnejšega nagrajevanja ustrezen poudarek, saj sedanji sistem ne
spodbuja dovolj produktivnosti dela.
V poglavju o smernicah in ukrepih na področju proizvodne politike je
premalo poudarjeno in obdelano področje o surovinah in reprodukcijskem
materialu, čeprav bi morali dati temu področju pomembno mesto v resoluciji.
Orna metalurgija kot pomemben proizvajalec reprodukcijskega materiala sploh
ni omenjena. V poglavju promet in zveze je potrebno opredeliti tudi dolžnosti
in prizadevanja v zvezi z razporeditvijo sredstev, zbranih od prodaje pogonskih
goriv v korist cestnega gospodarstva.
Kaže se tudi potreba, da se bolje obdelata stanovanjska in komunalna
dejavnost kot pomembna dejavnika v razvoju kulture. V petem poglavju je potrebno obdelati omejitve na področju uvoza materialov, katere proizvajamo v
zadostni meri doma.
Prav je, da poslovne banke zagotavljajo ustrezen del sredstev za kreditiranje izvoza in za pripravo proizvodnje za izvoz. Vendar je pri tem potrebno
upoštevati tudi tiste panoge, ki proizvajajo repromaterial in s tem zmanjšujejo
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uvoz. Tako naj v smernicah resolucije o tem piše v četrtem in v petem poglavju,
da naj bi bil eden od instrumentov pospeševanja izvoza izboljšana kvaliteta
izvoznih in vseh ostalih proizvodov. Tendenca za prihodnje naj bi bila zmanjševanje administrativnih ukrepov na področju izvoza in uvoza. V šestem poglavju
predvidevanja o stopnjah rasti cen v letu 1976 niso dovolj utemeljena in obdelana. Potrebno bi bilo proučiti tudi načela resolucije, ki se nanašajo na postopno uveljavljanje stroškovnih stanarin.
V poglavju o prednostnih nalogah na področju družbenih dejavnosti je
treba dati ustrezen poudarek samoupravnim interesnim skupnostim. Porabniki morajo v okviru samoupravnih interesnih skupnosti imeti večji vpliv pri
reševanju problematike enostavne in razširjene reprodukcije. Ločeno je treba
obravnavati sklad dohodka, ki nastane pri tekočem poslovanju, ter izpad investicijskih sredstev, ki so potrebna za razširjeno reprodukcijo. Surovinske in
dohodkovne odnose je treba usklajevati predvsem v okviru reprodukcijskih
celot. V zvezi z izobraževanjem in vzgojo je potrebno opredeliti razvoj vzgojnoizobraževalnih institucij tudi z vidika policentričnega razvoja v Sloveniji.
V desetem poglavju bi bilo potrebno konkretizirati obveznosti samoupravnih interesnih skupnosti za sprotno spremljanje učinkov skupne porabe ter
informiranje delovnih ljudi o uresničevanju programov, zlasti o uporabi sredstev iz posrednih denarnih dajatev. Imobiliziranju sredstev samoupravnih interesnih skupnosti se je treba izogniti tako, da se temeljna organizacija združenega dela oprosti dajatev za krajše obdobje ali pa da se sredstva kako drugače
vrnejo gospodarstvu. Pri delitvi sredstev amortizacije in poslovnega sklada
naj se del, določen za združevanje sredstev za energetiko, železniški promet,
ceste in drugo, plansko predvideva. Menimo, da je potrebno vseh osem naštetih dokumentov na koncu resolucije bolj konkretizirati in poudariti, da morajo
postati sestavni del predložene resolucije. Nerealna je tudi zahteva, da naj bi se
oba družbena dogovora in vseh šest samoupravnih sporazumov sprejelo hkrati
s predlogom resolucije v letu 1976, morali pa bi hkrati s predlogom resolucije
sprejeti vsaj osnutke teh dokumentov. Hvala lepa.
Predsednica Mara Z 1 e b n i k : Besedo ima tovariš Ivan Bažec, delegat iz
Pirana!
Ivan Bažec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Ker je pri nas tekla razprava o obeh dokumentih hkrati, se pravi tudi o zvezni
resoluciji, bom v razpravi zajel tudi naslednjo točko dnevnega reda.
Na podlagi 245. člena statuta občine Piran in v zvezi z obravnavo osnutka
resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976, kakor tudi osnutka resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976, je Skupščina občine
Piran na seji Zbora združenega dela, Zbora krajevnih skupnosti in Družbenopolitičnega zbora dne 24. novembra 1975 z ločenim glasovanjem sprejela naslednja stališča:
Skupščina občine Piran načelno podpira temeljne cilje, ki jih opredeljujeta
osnutka obeh resolucij. Pri tem poudarja in pripominja naslednje:
1. Medtem ko je republiška resolucija šla korak naprej in pritegnila združeno delo, da s samoupravnim sporazumevanjem razrešuje vrsto izredno pomembnih zadev s področja razširjene reprodukcije, delitve, cen in podobnega,
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pa zvezna resolucija ohranja še vedno precej administrativnih možnosti za
urejanje zadev.
2. Zvezna resolucija bi za leto 1976 morala dopustiti možnost izločanja izdelkov iz sistema kontrole cen v primerih, ko je ponudba večja od povpraševanja.
3. V republiško resolucijo bi bilo potrebno vgraditi politiko, da sredstva
za skupno in splošno porabo rastejo v skladu s porastom realnega družbenega
proizvoda v občini oziroma regiji, zmanjšana za 20%, ob solidarnostnem prelivanju. Tako naj ne bi veljal poprečni porast družbenega proizvoda v Sloveniji
kot merilo za rast sredstev za skupno porabo.
4. Povečanje reprodukcijske sposobnosti gospodarstva na škodo negospodarstva ima meje, kajti sprevrže se lahko v dejavnik, ki bo začel zaviralno
vplivati na možnost gospodarskega razvoja. Zato je potrebno še enkrat dobro
proučiti odnose v delitvi družbenega proizvoda. Ugotavljanje dohodkovnih
odnosov na tem področju bo spravilo programe v realne in potrebne okvire.
5. Republiška in zvezna resolucija nakazujeta potrebo po nadaljnjem
naraščanju neblagovnih deviznih dohodkov, zlasti v transportu in turizmu, kar
je prav, saj v SR Sloveniji pomorski promet in turizem bistveno pripomoreta
k zmanjševanju primanjkljaja v plačilni bilanci. Pri tem bi moral biti tako
v republiški kot v zvezni resoluciji pomorski promet, ki mu je potrebno omogočiti razširjeno reprodukcijo, konkretneje obdelan. V zvezi s tem naj se v osnutku
zvezne resolucije pod poglavjem »Politika investicij in spreminjanja gospodarske strukture«, pod točko 3,4.2, četrti odstavek četrta alinea spremeni tako,
da se glasi: »modernizacija in hitrejši razvoj pomorskega in rečnega prometa«.
V obeh resolucijah je treba uvoz in izvoz bolj konkretizirati.
6. Politika stabilizacije v resolucijah za leto 1976 naj bolj temelji na spremljanju politike cen, povečanju produktivnosti, ekonomičnosti, rentabilnosti, stabilizacijski rasti investicij, odločni usmeritvi na povečanje izvoza in zmanjšanje
uvoza, odpravljanju žarišč nelikvidnosti, racionalnejši proizvodnji in zmanjševanju zalog.
Ta stališča je obravnavala tudi delegacija za delegiranje delegatov v Zbor
občin in z njimi soglaša. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Na seji je navzoč predstavnik Izobraževalne skupnosti Slovenije dr. Janez Škerjanec, ki ima besedo v imenu Izobraževalne skupnosti Slovenije.
Dr. Janez Škerjanec: Spoštovana predsednica, tovarišice in tovariši
delegati! Ko smo v Izvršnem odboru Izobraževalne skupnosti Slovenije razpravljali o osnutku resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR
Slovenije, smo prišli do nekaterih ugotovitev, ki so po mojem mnenju zelo
pomembne za razpravo in tudi za sklepanje o predloženi resoluciji. Zato bi vas
rad seznanil s temi ugotovitvami.
Danes veliko slišimo in veliko beremo o pomembnosti izobraževalnega dela.
Znana je resnica, da je znanost produkt izobraževanja in osnovni proizvajalni
dejavnik. Prav tako je dejstvo, da znanost v največji meri prispeva k produktivnosti dela. Vseh teh dejstev se je naša družba zavedala, zato smo sprejeli
dokument »Zasnova srednjeročnega načrta vzgoje in izobraževanja za obdobje
1976 do 1980«, v katerem so nanizane osnovne naloge s področja vzgoje in
izobraževanja.
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Ce primerjamo ta dokument in resolucijo, ki je danes v razpravi, lahko ugotovimo določena nasprotja. Nasprotja se kažejo v tem, da resolucija ne zagotavlja dovolj sredstev, da bi se naloge, ki so določene v srednjeročnem načrtu
vzgoje in izobraževanja, dejansko uresničile. Iz resolucije vidimo, da so sredstva za splošno porabo omejena in da resolucija dovoljuje največ 11 odstotkov
povečanja sredstev za splošno porabo.
Izvršni odbor Izobraževalne skupnosti je izdelal osnutek obveznega programa za leto 1976. Ce ta osnutek primerjamo z resolucijo, lahko ugotovimo,
da bi na podlagi tega lahko financirali v letu 1976 samo obvezni program,
kajti obvezni program terja najmanj 10'%> povečanje sredstev. To dejansko
pomeni, da ne bomo uresničili vseh drugih nalog, ki so zapisane v zasnovi
srednjeročnega načrta za obdobje 1976—1980. Kaj to dejansko pomeni, bom
zelo nazorno pokazal. To pomeni, da ne bomo mogli uresničiti nalog iz razširjenega obveznega programa, da ne bomo mogli obračunati amortizacije na podlagi revalorizirane vrednosti osnovih sredstev. To pa nadalje pomeni, da bomo
zavestno omejevali zmogljivosti in sprejeli dezinvestiranje oziroma da bomo
načeli svojo lastno substanco.
Nadalje to pomeni, da ne bomo mogli sprejeti vzgojiteljev v domove za
učence, da ne bomo mogli razviti visoke šole v Mariboru, mislim II. stopnjo, da
ne bomo mogli izvršiti dopolnilnega programa, predvsem pa ne bomo mogli
ustanoviti fakultete v Velenju, Visoke tehnične šole v Celju, Višje pravne šole
v Celju itd.
Prav tako ne bo mogoče uresničiti novih obveznosti, ki so prenesene na
Izobraževalno skupnost, pri čemer mislim predvsem na vprašanje izobraževalnega programa RTV in podobno. Prav tako ne bo mogoče uresničiti novih investicijskih naložb, kar pomeni, da ne bomo mogli financirati Centra za varstvo
in rehabilitacijo slepih v škof ji Loki, da ne bo možna dozidava zavoda v Dornavi, da ne bo možna gradnja raznih študentskih in srednješolskih domov, dane bomo mogli začeti gradnje Pedagoške akademije v Ljubljani in podobno.
S tem svojim prispevkom sem želel le opozoriti na dejstvo, da z resolucijo
določena sredstva ne bodo omogočala in dovoljevala uresničitev programov na
področju izobraževanja in vzgoje. Zato se po mojem mnenju postavlja vprašanje, ali odstopiti od začrtanih nalog ah pa povečati sredstva za vzgojnoizobraževalno delo. S tem vprašanjem se boste morali, spočiti, ko boste sklepali
o resoluciji o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije. Menim,
da bi naredili veliko škodo, če ne bi izkoristili sedanje možnosti in dokazali
prednost socialistične ureditve prav na področju, kjer to lahko dokažemo, to
je na področju vzgojnega in izobraževalnega dela. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Pismene pripombe in predloge k osnutku
resolucije so poslali: Skupščina občine Nova Gorica, Skupščina občine Radlje
ob Dravi in Skupščina občine Ljubljana-Center. Slednja je vključila tudi pripombe k osnutku zvezne resolucije. Zeli kdo od delegatov besedo? Besedo ima
tovariš Janez Bohinc, delegat iz občine Ljubljana-Bežigrad!
Janez Bohinc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Skupščina občine Ljubljana-Bežigrad je 24. 11. 1975 na zasedanju vseh treh
zborov obravnavala osnutek resolucije o družbenoekonomski politiki SR Slovenije za leto 1976 in daje naslednje pripombe:
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1. V naslednjem letu bo potrebno ob sprejemanju ukrepov za urejanje odnosov v mednarodni menjavi posegati po manj linearnih ukrepih, saj so takšni
ukrepi v letošnjem letu močno prizadeli nekatere temeljne organizacije združenega dela.
2. Ko resolucija omenja novo vlogo Gospodarske zbornice pri odpravljanju
dejavnosti pri investicijskih naložbah, Skupščina meni, da je to nalogo Gospodarska zbornica že dobila, predvsem s predpisi o evidentiranju investicij. Zato
ne gre za neko novo nalogo, temveč le za dosledno izvedbo že v letu 1975 sprejete naloge.
3. Republiška resolucija v poglavju »Smernice in ukrepi na področju proizvodne politike« takoj na začetku navaja: »Temeljna naloga v gospodarstvu v
naslednjem letu bo vzdrževati dinamično rast ob bistveno večji udeležbi produktivnosti dela pri oblikovanju družbenega proizvoda in postopni stabilizaciji
gospodarstva.«
Vzdrževanje dinamične gospodarske rasti je nujno, vendar hkrati menimo,
da bo uresničevanje vprašljivo, saj resolucija ni upoštevala, da bo stopil v
veljavo s 1. 1. 1976 zakon o zagotovitvi plačil med porabniki družbenih sredstev,
to je o u p niško-dolžniških odnosih, ki bo po našem mnenju v prihodnjem obdobju zavrl gospodarstvo. Zlasti to velja za grafično industrijo, saj v založniški
dejavnosti, kot dejavnosti posebnega družbenega pomena, ki je glavni naročnik
grafičnih uslug, ni sistemsko rešen njihov ekonomski položaj.
4. Ko v desetem poglavju resolucija obravnava smernice za povečanje
osebne potrošnje in osebnih dohodkov, resolucija predvideva realne kazalce.
Skupščina občine meni, da je zaradi ažurnosti spremljanja osebne potrošnje
nujno prikazati odnose v nominalnih pokazateljih, saj so ti že sproti na razpolago, medtem ko so realni dosegljivi v določenem časovnem obdobju. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Zeli še kdo razpravljati? Ce nihče, vprašujem predstavnike predlagatelja, če želijo zaključno besedo? Dr. Avguštin
Lah, podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije!
Dr. Avguštin Lah: Tovarišiica predsednica, tovarišice in tovariši
delegati! Ob zaključku razprave bi rad povedal nekaj misli, predvsem, pa bi
zagotovil, da bomo skrbno proučili vse vaše predloge in pripombe, posebej še
zahtevo, da mora biti resolucija stabilizacijsko naravnana in da mora takšna
tudi ostati. Pri tem se seveda postavlja vprašanje, kaj je stabilizacija in kaj
hočemo doseči s stabilizacijskimi programi. Ena od osnovnih ugotovitev je, da
imamo zelo velike potrebe in da te rastejo, zato je potrebno okrepiti reprodukcijsko sposobnost gospodarstva, da bi se lahko razvijalo. Ce hočemo okrepiti reprodukcijsko sposobnost gospodarstva, potem ne smemo v deležu dohodka povečati del, ki gre za vse oblike porabe, temveč del, ki ostaja gospodarstvu. S tem je že nakazana pot k temu, da lahko povečamo dohodek in porabo samo z večjo produktivnostjo. To je zakonitost družbenega razvoja, ki se
ji ne moremo izogniti in ki zahteva na vseh straneh varčevanje, usklajevanje in
prilagoditve. Tovariši v Zavodu za družbeno planiranje so skrbno pretehtavali,
kakšne so te možnosti in kako se nam kažejo. Menim, da bo< na nekatera vprašanja odgovoril tovariš direktor zavoda, meni pa dovolite,, da v glavnem ostanem pri vprašanjih, ki zadevajo porabo, predvsem splošno in skupno porabo.
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Ves čas smo opozarjali — ves čas pomeni od. poletja sem, ko smo začeli
pripravljati nove družbene dogovore in resolucijo, da je konec starega proračunskega bilanciranja in indeksiranja in da moramo povsod izhajati iz programov.
Izhajati iz programov pomeni pretehtati naše možnosti, pretehtati potrebe in na
podlagi tega določiti, kaj in kam bomo vlagali, zakaj bomo' kaj porabili. Dejstvo
je, da družbeni proizvod ustvarjamo vse dražje, zato se delež dohodka v celotnem družbenem proizvodu razmeroma zmanjšuje iz leta v leto, vsako leto' za
kakšen odstotek. Ta odstotek pa hkrati pomeni za okoli 5'% zmanjšani dohodek.
In takšna gibanja se sedaj kažejo. Zaradi tega sedanje razmere zahtevajo odločnejše posege v našem ravnanju, to je, da ne določamo vnaprej, koliko komu
po odstotkih in stopnjah, temveč da se opredeljujemo glede na tisto, kar imamo,
ker zadolževati se ne moremo in jemati od drugod za te namene preprosto ni
več mogoče.
Na področju družbenih dejavnosti so potrebne določene preusmeritve, zato
smo republiškim interesnim skupnostim že svetovali, da pripravijo predloge
tako, da začnejo z 90 % letošnjih sredstev, 10% sredstev pa uporabijo za preusmeritve. Nekaj bo potrebno opustiti, nekaj bo treba pospeševati, dodajati,
saj samo na takšen način lahko dosežemo cilje, ki smo si jih zastavili. To
pomeni prilagajanje programov.
Programi morajo izhajati iz potreb združenega dela. Letos še niso, vsaj'ne
v takšni meri, kot bi bilo potrebno in kot bi to morah zagotoviti v samoupravnih interesnih skupnostih. Če objektivno ocenjujemo, moramo poudariti, da v
interesnih skupnostih delujejo novi kadri, vseh samoupravnih interesnih skupnosti v republiki pa je sedaj 546. V vseh teh interesnih skupnostih je treba
uskladiti politiko varčevanja, stabilizacije in uresničevanja prednostnih nalog.
To ni lahka naloga. Na drugi strani pa se moramo zavedati tudi dejstva, to nam
sedaj kažejo bilance za leto 1973 in 1974, da družbene dejavnosti neposredno na
podlagi pogodb uresničujejo eno tretjino svojih dohodkov. V lanskem letu so
tako na podlagi direktnih pogodb ustvarile 33,1 °/o dohodkov, in sicer v šolstvu
19,9 % ali zaokroženo 20 %, v znanosti 75 °/o, v kulturi 51 % in v socialnem
skrbstvu 55 %. To kaže, da že gospodarimo in razvijamo neposredno menjavo
dela na tem področju, zato se je treba tudi v drugih delih in pogledih ravnati
po tem.
Pri tem bi rad še posebej podčrtal, da v družbenih dejavnostih pogosto ne
vidimo samo tega, kar družbene dejavnosti dejansko predstavljajo, temveč
celotno skupno porabo. Skupna poraba in družbene dejavnosti niso isto. V skupni porabi za 1975. leto gre 53% za prejemke prebivalstva, ne le ljudi, ki
delajo v družbenih dejavnostih. Gre za pokojnine in invalidnine, gre za socialne
dajatve, za boleznine, štipendije, otroške dodatke, skratka za tisto, kar prejema
prebivalstvo, in samo 47'°/« skupne porabe gre dejansko za družbene dejavnosti.
Ce pogledamo ti dve kategoriji, moramo ugotoviti še eno dejstvo, to je, da
prejemki prebivalstva na podlagi zakonov in predpisov ter sklepov samoupravnih interesnih skupnosti kažejo tendenco naraščanja. To naraščanje nam dejansko zmanjšuje manevrski prostor v družbenih dejavnostih, če vidimo okvire, ki
nam jih gospodarsko nakazuje. V več kot 90'% organizacij združenega dela so
postavili pravilo, da ne bodo z:a skupno porabo dali več kot so dajali letos. Če
hočemo okrepiti družbene dejavnosti, potem moramo vedeti, kakšno je to ravnanje. Zato naj dam samo nekaj podatkov in navedem nekaj primerov, ki zlasti
zadevajo republiške interesne skupnosti in ki pojasnjujejo pripombe, ki ste
jih že dali v današnji razpravi.
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Na primer področje pokojnin in invalidnin. Tukaj imamo dogovorjeno razmerje med poprečno pokojnino in poprečnim osebnim dohodkom. Približno
66,5 %> znaša poprečna pokojnina glede na poprečni osebni dohodek. Ker so
osebni dohodki naraščali v letoštnjem letu bolj, kot smo predvidevali glede na
življenjske stroške, to spremembo poznate, bo to vplivalo v prihodnjem letu na
pokojninske sklade kot povečanje izdatkov. Vendar to sedaj ni sociala, temveč
pravice iz minulega dela, ki jih uresničujejo delovni ljudje potem, ko so opravili
svoje življenjsko delo. Posledica tega je, da se bodo sredstva za pokojninskoinvalidsko zavarovanje povečala in s tem tudi stopnja iz bruto osebnega dohodka od 11,8% na 12,5 %, kar so nam na Zavodu za družbeno planiranje že
izračunali. O tem smo pismeno že obvestili vse občine.
V republiki tako usklajujemo dejansko le dve področji, to je usmerjeno izobraževanje, ki ga ima Republiška izobraževalna skupnost, z dvema posebnima,
za agroživilstvo in gozdarstvo, in pa raziskovalno skupnost. Gibanje dohodka
temeljnih organizacij kaže, da na področju zajemanja iz dohodka ne bo mogoče
uresničiti povečanja. Podatki kažejo, da bodo prispevki iz dohodka temeljnih
organizacij lahko naraščali dejansko samo toliko, kolikor znaša prenos cen, to
je za 6,5 °/o.. To pomeni, da smo na področju usmerjenega izobraževanja in raziskovalnega dela pred nalogo, ki je bila že vseskozi poudarjena, in sicer da
lahko povečamo sredstva, samo na podlagi neposrednih pogodb z združenim
delom. Zaradi tega bo potrebnih še več raziskav neposredno za potrebe organizacij združenega dela, raziskovalne skupnosti v občinah pa bodo morale opozoriti, da bi se na raziskovalno delo morale usmeriti tudi temeljne organizacije
združenega dela, ki sedaj to nedvomno zanemarjajo.
V zvezi s tem naj opozorim na tole: Bilanca za leto 1974 kaže, da je bilo
75 °/o raziskovalnega dela opravljenega v Ljubljani, manj kot 5% v Mariboru,
ki je drugo univerzitetno središče, ali natančno 4,85 %, v Kranju 6,2 %, v obalnem območju 1,8%, v Novem mestu 2,8%, v Velenju ne zasledimo ne raziskovalca ne raziskovalnih nalog, v Celju pa 0,8 %.
To nam pove, da imamo močno industrijo, ki ne dela na podlagi raziskovalno-raz vojnega dela, ki sama omejuje hitrejše prilagajanje spremembam v
tehnologiji, prilagajanje tržišču in podobno. Raziskovalne skupnosti se bodo
zato morale pogovoriti z delavci v združenem delu o vseh teh vprašanjih in pri
tem ugotoviti, kaj se da narediti. Omenil sem že, da so lansko leto in letos raziskovalne organizacije in razvojni oddelki organizacij združenega dela v gospodarstvu dobili 75 °/o dohodka na podlagi neposrednih pogodb, to je iz vira, ki
bremeni materialne stroške. Iz tega vira bi lahko šlo še več sredstev, če naloge
rešujejo vprašanja, ki prispevajo k produktivnosti, k boljši tehnologiji, k raziskovanju tržišča in k drugim aktualnim vprašanjem.
Tudi na področju usmerjenega izobraževanja se bomo morali bolj poglobiti, saj imamo v Jugoslaviji sorazmerno najslabšo izobrazbeno usposobljenost
zaposlenih za delo, ki ga opravljajo. Na velikanski večini vseh delovnih mest
delajo ljudje, ki so se le priučili za to delo, tudi tisti z visoko in višjo izobrazbo. V celem gospodarstvu imamo pri nas le 3,3% delavcev, ki imajo višjo
in visoko izobrazbo, zato bodo izobraževalne organizacije srednje in visoke
stopnje zainteresirane, da bolj neposredno sodelujejo z delavci v združenem
delu. Po sindikalni listi veste, da imamo 1,5% posebnega sklada za izobraževanje v delovnih organizacijah, in to bi prav tako morali uporabiti za usposabljanje ljudi za delo. Bolj izobraževati ob delu pomeni razvijati policentričen
sistem, kar pogosto poudarjate, in manj koncentrirati izobraževanje v Ljub-
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ljani. Kaže, da bo ekonomska logika učinkovala, da se bomo hitreje preusmerjali na teh področjih k uresničevanju postavljenih programov.
Vem, da bi morali določene stvari uresničevati hitreje, da bi dosegah postavljene cilje, kakor tudi to, da bo treba skrbno proučiti, kaj se da še storiti,
da bi združevali nekaj več sredstev, predvsem za naložbe, kjer je to potrebno.
Menim, da ne bi smeli oteževati strojnega študija ne v Ljubljani in ne v
Mariboru ah kjerkoli, ker danes pomanjkanje strojnih inženirjev omejuje povečanje produktivnosti dela. Premalo kadrov dobimo, ki bi pospeševali proizvodnjo1. Moramo se preusmeriti, da bomo šolali kadre, ki pospešujejo proizvodnjo in
da ne bo študij trajal 7 let v poprečju, kot traja sedaj, in da ne bo samo vsak
deseti študent v roku končal in le trije od desetih študentov sploh kdaj
končali študij. Trenutno dajemo gospodarstvu trikrat toliko tistih, ki opustijo
študij, kot tistih, ki dokončajo kakršenkoli študij.
Usmerjenemu izobraževanju' gre letos 9,5 "/o vseh sredstev skupne porabe,
znanosti pa 2%. Kar je prek tega, pa dejansko pomeni, da okoli polovico
stvari usklajujejo in urejajo samoupravni dejavniki, to je delegati samoupravnih interesnih skupnosti v občinah. Vsekakor spoznavamo, da gre za objektivne
zakonitosti, ki jih moramo spoštovati. Pri tem sicer nekatere stvari lahko premaknemo, kaj veliko pa ne. Zato mi dovolite, da poudarim še nekatere stvari.
Skupne porabe, vse tako kaže, ne bomo mogli povečati na račun splošne
porabe. V 1975. letu smo bolj zadržavah splošno porabo, rast proračunov, nekoliko več prostora pa puščali za skupno porabo. Zdaj nam od proračuna federacije navzdol stroški splošne porabe rastejo tako, da ne kaže, da bi tukaj našli
kakšen manevrski prostor. Zato se moramo na vseh straneh obnašati stabilizacijsko in se skrajno racionalno usmeriti v proučevanje vseh pogojev.
Kar zadeva stvari na področju prednostnih nalog, bi rad opozoril samo na
nekaj. Danes ste, tovariši delegati, opozorili na solidarnostno zagotavljanje sredstev v občinah, ki so »prekratke«, da bi lahko same zbrale dovolj sredstev za
pokrivanje vseh potreb na področju vzgoje in izobraževanja. Letošnji sistem
solidarnosti, kakršen je sedaj v obdelali, četrti, po poskusnem preračunavanju,
pri katerem seveda delajo delegati občin, kaže, da bi bilo treba prelivati 14,4 %
vseh sredstev za osnovno izobraževanje iz razvitejših v manj razvite občine in
še vedno ne bi mogli zagotoviti v vseh občinah enakega standarda osnovnega
izobraževanja. Zakaj? Priznati moramo, da smo še vedno priča močnih populacijskih sprememb in zgostitve potreb na tistih področjih, ki se industrializirajo,
kjer so velika naseljevanja, tako da se v centrih in v močnih industrijskih središčih danes s težavo otepajo s tretjo izmeno v osnovnih šolah, medtem ko- v
manj razvitih območjih že prehajajo na celodnevni pouk. To seveda terja umirjeno solidarnost, ne absolutno solidarnost vsem zagotoviti vse. Takšna je pač
realnost in računica, ki jo sedaj medsebojno usklajujemo', in je treba upoštevati,
da tisti, ki več ustvarja, tudi več daje, vendar da ima tudi večje potrebe.
Kar se tiče drugih področij;, bi želel opozoriti, da se na področju otroškega
varstva srečujemo s predlogom, ki sem ga že omenil, ki pa ga najbrž ne bo
mogoče v celoti podpreti. Predlagajo povečanje stopnje od 2,35 na 2,87 zaradi
tega, ker se povečuje masa potrebnih sredstev za otroške dodatke in za nadomestila za porodniške dopuste. Oboje skupaj je letos terjalo 90 milijard, za
znanost pa združujemo 30 milijard, za kulturo 30 milijard, za socialno skrbstvo
29 milijard, ah za vsa tri področja skupaj toliko, kolikor dajemo za otroške dodatke. In vendar otroški dodatki pomenijo samo 6,5 % pri poprečnem osebnem
dohodku delavca, ki ga prejema.
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Sedaj moramo zopet za eno skupnost povečati sredstva, da bi se tam,
pri 6,5 %, lahko kaj poznalo. To pomeni, da za 300 tisoč in več otrok v Sloveniji delimo poprečen otroški dodatek 22 400 starih dinarjev in da se to posamezniku zelo malo pozna. Priporočamo, da ne bi povečali zneska za otroške dodatke,
čeprav vemo, da je to socialni korektiv, saj bi več koristili, če bi razvijali in
pospeševali otroško varstvo v cenejših oblikah. Ne bi smeli zanemariti nalaganja tudi v manj razvitih območjih, s čimer bi razvijali otroško varstvo tudi tam.
Danes je zelo potrebno zagotoviti prav otroško varstvo in malo šolo, saj
s tem največ prispevamo k psihološki predispoziciji in razvijanju sposobnosti
otrok za celoten nadaljnji razvoj. Pri vzgoji in izobraževanju moramo upoštevati, da imamo eno tretjino prebivalstva v starosti do 20 let, ki se že izobražuje in usposablja za delo in življenje, in da imamo že danes takšen standard, da
72 % učencev in študentov dobiva reden mesečni dohodek, ali iz nagrade za
delo ali iz štipendij. To pomeni, da imamo dejansko na tem področju že zelo
visok standard, ki nam seveda potem omejuje druge dejavnosti.
Otroško varstvo vsebuje del izdatka za podaljšane porodniške dopuste, del
tega pa ima zdravstvo'. To so pomembni izdatki, saj je treba vse podaljšane
izostanke od dela na nek način nadomestiti. Pomenijo pa sami po sebi tudi
zmanjševanje dohodka. To seveda ima svoje vzročne zveze. V zdravstvu, na primer, smo za boleznine letos programirali 48 milijard, medtem ko dajemo za
znanost in za kulturo po 30 milijard. Samo za boleznine smo letos programirali
48, porablii pa 65 milijard, za drugo leto pa programirajo' 93 oziroma 95 milijard,
če bi upoštevali tudi sindikalno listo. To zopet pomeni, da bomo za tiste, ki so
odsotni od dela, ki ne ustvarjajo, ki zmanjšujejo dohodek, dajali več, kjer bi
morali dvigati produktivnost, pa tega ne bomo mogli. Vsekakor moramo zaostriti te stvari. To lahko zaostrimo z boljšo preventivo, z boljšo zdravstveno
službo v organizacijah združenega dela, pa tudi z drugačnimi kriteriji. V občinah nam pripovedujejo, da so zelo različne vrste za tiste zdravnike, ki radi
dajejo bolniške dopuste, in za tiste, ki tega ne delajo tako radi. To ima svoje
posledice ne samo za tistega, ki lahko doma počiva in se zdravi, temveč tudi za
tistega, ki ga mora nadomeščati, pa tudi za tistega, ki mora ustvarjati dohodek,
da lahko prvemu izplačajo boleznino. To so stvari, s katerimi se danes dejansko
srečujemo, ki niso lahke in ki zahtevajo določeno racionalnost.
Na koncu bi rad rekel samo še nekaj o kulturi.
2e na posvetih predstavnikov občinskih skupščin smo slišali, da v mejah,
ki so nam dane, lahko zagotovimo sredstva samo za izobraževanje in zdravstvo,
zmanjkalo pa nam bo za druge stvari, za kulturo in telesno kulturo najprej.
Menim,, da je to zelo težak problem in da je zelo nerodno, da moramo o tem
govoriti. Letos je predlagala Kulturna skupnost Slovenije le večjo vzajemnost
in vzdrževanje sredstev na ravni, iz leta 1975. Dejstvo je, da Kurirčka; Borca,
Pionirski list, Mladino itd. dejansko dobivajo v vsako hišo ali pa je ta tisk vsaj
dostopen vsaki hiši. Izdajajo pa se te stvari v Ljubljani. Na področju mladinskega periodičnega tiska je letos ostalo 600 milijonov nepokritih izdatkov.
Drugo leto pa bo ta izguba dvakrat večja. Nekdo to mora pokriti ali pa se bomo
morali temu tisku odpovedati in bomo imeli na voljo le komercialno plažo. To je
realna politika, ki jo moramo videti.
Sedaj v gledališčih pregledujejo, kakšni so osebni dohodki, pa tudi v glasbenih hišah. Magister glasbe ima okroglo 2 700 do 2 900 din, gledališki igralci
pa od 2 300 do 5 700 din. Zato si seveda potem vsak išče dopolnilne dohodke.
Srečujemo se s problemi, pri katerih je treba poudariti, da narod lahko obstaja
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le, če ima svoje ozemlje in če ima svojo kulturo. To pa je odvisno od sleherne
občine in od vseh nas. Takoj smo za to, da bi se prenesle založbe v druge kraje,
vendar to pomeni samo prenašanje naše vzajemnosti in naših možnosti.
To sem želel povedati kot dopolnitev tega, da bomo skrbno pretehtali vsak
vaš predlog in pripombo, ko bomo v naslednjih dneh pripravljali predlog
resolucije. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Obveščam vas, da sem prejela tudi pismeno stališče in mnenje vseh zborov Skupščine občine Ljubljana-Siška, in sicer
k obema osnutkoma resolucije.
Prav tako sem prejela pripombe in stališča Skupščine občine Vrhnika.
Prosim tovariša Praznika, če želi zaključno besedo!
Zdrav k o Praznik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Dovolil bi si izraziti k razpravi nekatera svoja mnenja, mogoče bolj
pojasnila, čeprav je razumljivo — tu se priključujem temu, kar je rekel tovariš
Lah, da bodo vse vaše pripombe skrbno proučene pri izdelavi predloga resolucije.
Najprej nekaj pojasnil k dilemi plan ali resolucija. Po osnutku zakona o
temeljih družbenega planiranja, ki je pravkar v javni razpravi, je temeljni plan
srednjeročni plan. To je pravzaprav najbolj pomemben planski dokument in
izraža plane osnovnih subjektov planiranja, to je delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela, krajevnih in samoupravnih interesnih skupnosti, seveda povezanih s soudeleženci pri nastajanju in oblikovanju dohodka. Po tem
istem zakonu se vsako leto pripravlja resolucija, ne letni plan, temveč resolucija o politiki uresničevanja srednjeročnega družbenega plana. To stališče so
doslej sprejele vse republike in tudi avtonomni pokrajini. S tem je v določeni
meri pojasnjeno, zakaj imamo resolucijo. Moram pa reči, da smo bili v razpravah, ki smo jih imeli na ravni federacije, prav Slovenci glavni pobudnik
načina obravnavanja kratkoročnih problemov z resolucijo in sicer zaradi tega,
ker menimo, da morajo biti temeljne naloge, temeljne obveznosti vsebovane v
srednjeročnih planih in da bi morale imeti, če tako rečem, letne razvojne
usmeritve nižji rang kot srednjeročni plan.
Kar zadeva analizo izvrševanja nalog, gospodarske rezutlate, obravnavanje
vzrokov in nosilcev, moram reči, da zaradi sprejete zasnove v resolucijo ni mogoče vključiti vseh podrobnosti. Vsekakor ste se delegati seznanili tudi z
drugimi gradivi, ki so bili objavljeni v zadnji številki skupščinskega Poročevalca. Med temi je vsekakor pomembna za iskanje odgovorov na ta vprašanja
Analiza uresničevanja družbenoekonomske politike v letu' 1975, ki je precej
podrobno obravnavala gospodarska gibanja, zlasti pa je podrobno obdelalo ta
vprašanja poročilo o izvajanju stališč in predlogov ukrepov Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije k oceni uresničevanja resolucije o družbenoekonomski
politiki in razvoju SR Slovenije.
Glede realnosti plana moram reči, da je bilo v razpravah precej pripomb.
Nekateri razpravljalci, med njimi eden tudi danes, so opozorili na sorazmerno
nizke razvojne ocene. Za prihodnje leto je 5% rast pravzaprav najnižja stopnja,
ki smo jo zabeležili v zadnjih osmih letih, saj smo v SR Sloveniji zabeležili v
preteklem obdobju do 7% stopnjo rasti in smo bili nad zveznim poprečjem.
Moram reči, da je za izračunavanje te stopnje uporabljena zelo sodobna in
adekvatna metoda — v tem poročilu smo nekaj o njej povedali, prek katere
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smo hoteli na ekonomičen način priti do ocene gospodarskih gibanj. Moram
reči, da je ta metoda, ker je pač zajela pretekle razvojne dejavnike, ekstrapolirala tudi to preteklost, s tem pa tudi kolikor toliko dobro stopnjo rasti, vendar
ob ekstenzivnem razvoju, to je ob visoki stopnji rasti zaposlenih, visokih cenah
in sorazmerno neugodni zunanjetrgovinski bilanci. Razumljivo je, da takšni
rezultati, ki jih je omenjena metoda pokazala, za našo družbeno realnost niso
sprejemljivi. Sprejemljiva je sicer stopnja rasti, ki je približno taka, kot je navedena v tem gradivu, nesprejemljive pa so seveda postavke, ki jih kritiziramo
in ki jih je treba spremeniti. Seveda gre pri tem za dodatne napore, ki jih
je neogibno treba vložiti, da se dosežejo zadovoljivi trendi, zlasti na področju
stabilizacije in izvoza.
Menimo, da je predvideni razvoj realen, tudi iz nekaterih širših ocen, o
čemer je bilo v razpravi že govora, in sicer zaradi tega, ker se le pričakuje oživljanje gospodarstva v tistih organizmih, s katerimi vzdržujemo najbolj intenzivne stike. Znano je, da Slovenija 45 '/o svojega-proizvoda zamenjuje bodisi z
zunanjim svetom bodisi z drugimi republikami, zaradi česar je zelo močno
odvisna od teh tako imenovanih zunanjih dejavnikov. Vse analize, ki jih zadnje
čase beremo, čeprav so mogoče tudi malo politično obarvane, ker se pač pričakujejo v svetu volitve, vendarle nakazujejo poživitev, zlasti v tistih državah,
s katerimi so naši ekonomski odnosi najbolj intenzivni. To govori za to, da
tudi po tej plati obstajajo pogoji za oživljanje našega razvoja. Seveda ne smemo
iti mimo tega, da tudi Jugoslavija, kot pomemben potrošnik našega blaga —
nekatere dejavnosti po 50 in več odstotkov svojega blaga prodajo v druge republike, predvideva sorazmerno dinamičen razvoj, in bo tudi to vplivalo na naš
razvoj.
Seveda so tudi drugi problemi, ki jih je treba pravzaprav šele načeti. Nekateri tovariši so na to opozorili, zlasti na naš najpomembnejši razvojni generator,
to je na izvoz. Tu so bili dani določeni predlogi, kako naj bi se popravila situacija. Žal je to zaenkrat predvsem v pristojnosti zveznih organov, pri teh pa je
še precej administriranja, o čemer mislim, da ni treba izgubljati besed. Ne
glede na to se z naše strani postavlja odločna zahteva, da se že sedaj vključijo v
resolucijo vsaj osnovna načela izvozne politike. Pri tem je treba podčrtati, da
se odgovornost za plačilno bilanco vse bolj prenaša na posamezne republike
in da verjetno ni daleč čas, ko bo tudi Slovenija morala prevzeti odgovornost
za plačilno bilanco, seveda s tem da se bo prenesel tudi instrumentarij. Pri
tem nismo v rožnati situaciji, delno iz objektivnih razlogov, saj precej blaga,
ki ga uvažamo, tudi predelujemo in ga prodajamo drugim republikam ali
pa ga direktno reeksportiramo drugim republikam. Zaenkrat je tako, da smo
udeleženi z okoli 30 do 40'% pri skupnem zunanjetrgovinskem deficitu. Ker približno za en dinar izvoza uvažamo za 2 dinarja, so problemi, ki jih bomo morali
rešiti, zelo resni. Pri tem pa nas hkrati čakajo izredno odgovorne naloge.
Zelo tehtna mnenja so bila dana v zvezi z ukrepi na področju racionalizacije
stanovanjske graditve. Tu je vrsta napak, tudi dragi smo, na drugi strani
pa se nam zdi, da je lahko prav stanovanjska zidava poleg nekaterih drugih
investicij eden izmed zelo pomembnih razvojnih dejavnikov za leto 1976. Ker
je uvozni input za to področje sorazmerno nizek in ker se v glavnem pri gradbeništvu uporabljajo lastna sredstva, imamo zaradi tega velik interes, da se ta dejavnost racionalno izvaja in da se tudi prek nje akumulira poraba in na ta
način spodbuja proizvodnja.
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Seveda je še vrsta napak. Menim, da je treba izvršiti tudi določene pritiske
na javnost in tudi na odgovorne ljudi, da bi se na teh področjih intenzivneje
delalo. Pri tem gre za vsa področja odločanja, od občine, kjer vidimo veliko
problemov na področju zemljiške in komunalne politike, ker je v neki meri
zavrlo, tako vsaj stanovanjci pravijo, stanovanjsko gradnjo, pa do samih gradbenih podjetij in drugih, ki so premalo občutljivi za konkurenco in ki to seveda
izkoriščajo, zaradi česar so danes nerazumljivo visoke cene. Potrebno bo verjetno pripraviti gradbeništvo do večje občutljivosti za zunanjo konkurenco. Več
pa je potrebno storiti tudi na področju kreditiranja individualne stanovanjske
gradnje oziroma zaščite stanovanjskih varčevalcev. Glede tega se predvidevajo
nekatere spremembe, po katerih naj bi se sredstva, usmerjena v stanovanjsko
gradnjo v obliki hranilnih vlog, tudi valorizirana, po enem predlogu glede na
rast cen za povprečno kvadraturo stanovanja. To je eden od predlogov. Vsekakor
pa si prizadevamo, da bi se v čim večji meri stimulirala sredstva za varčevanje,
tudi iz preprostega razloga ker so tu zelo velike rezerve in ker pravzaprav takšno varčevanje daje osnove za stabilnejši razvoj, močno pa spodbuja tudi proizvodnjo.
Nekaj glede uvoza. Dana je bila kritika v zvezi s planiranjem sorazmerno
nizke stopnje rasti uvoza. Gre seveda za iste probleme, o katerih sem že govoril,
to je da imamo zelo veliko udeležbo pri deficitu plačilne bilance. Planerji menimo, da je 4°/o stopnja rasti uvoza realna za doseganje 5% rasti družbenega
proizvoda, v pogojih seveda, da se nekoliko ublaži uvoz opreme, ki nam izredno močno — vsaj za Slovenijo to velja, bremeni zunanjetrgovinsko bilanco. Moramo takoj reči, da najemamo v manjši meri blagovne in tudi finančne kredite, kot je to primer za Jugoslavijo, kar pomeni, da smo manj zadolženi in da so
zaradi tega naše možnosti za uvoz nove opreme nekoliko večje, zlasti prek
najemanja tujih kreditov. S tem bodo lahko devize v večji meri uporabljene v korist reprodukcijskega materiala. Seveda bo manj ostalo za široko
potrošnjo, vendar se to že sedaj izvaja. V teh pogojih bi predvidena stopnja
rasti, ki ni tako nizka glede na zahteve v zveznem merilu, lahko pokrila 5%>
stopnjo rasti družbenega proizvoda. Moram pa seveda reči, da je za nas, da
tako rečem, izvoz slaba vest. Doslej smo delovali ob predpostavki liberalnega
zunanjega tržišča, v katerem je bil glavni dejavnik kurz domače valute in pa
cene in kjer smo imeli opravka v glavnem z ločenostjo tako blagovnih kot deviznih tokov. Nastopali smo neorganizirano, posamično, saj ima Jugoslavija 900
predstavništev, od teh pa 700 v zahodnem svetu in samo 200 drugod. Tudi Slovenci imamo 140 predstavništev, v glavnem na zahodu, ker je tam pač prijetnejše za določene kroge, to pa seveda vse vpliva na našo prešibko udarno moč na
prodajnem področju, in sicer ne le v svetu, temveč tudi v Jugoslaviji. Vsekakor
smo prekapacitirani na nabavnem področju. Mnogo preveč ljudi se s tem ukvarja, čeprav je zaenkrat bilo tudi dosti zaslužka. Zaradi tega nas čaka na tem področju reorganizacija. Morali bomo še vedno držati dobre zveze z zahodom, zaradi
tega, da smo v koraku z zahodno tehnologijo, ki je za nas življenjskega pomena.
Hkrati se bomo morali preusmeriti tudi na socialistične države, predvsem zaradi
tega, ker bodo socialistične države še precej časa potrebovale blago široke potrošnje, saj so v glavnem usmerjene v proizvodnjo investicijskega blaga. Čeprav
pri tem gre za čisto konkretne državne aranžmaje, obstajajo dolgoročne možnosti, predvsem tiste, o katerih je bilo govora v uvodnem referatu.
Nekaj glede vprašanja delitve družbenega proizvoda. Ce sedaj primerjamo
delitev družbenega proizvoda po srednjeročnem planu, ki ste ga nedavno obrav-
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navali v osnutku, in pa resolucijo, potem ugotovimo določene razlike. Tovariš
Skerjanec je na nekatere že opozoril. Razlike so preprosto zaradi tega, ker smo
v letošnjem letu oziroma bomo v prihodnjem letu v nesorazmerno ostrejši
gospodarski situaciji, kot smo bili prejšnja leta in kot to pričakujemo v naslednjih letih, zlasti v letih 1979 in 1980. Zaradi tega je nujno1, če hočemo zagotoviti
realen, stabilizacijski obrazec delitve, da v prvih letih zagotovimo nekaj več
sredstev za razširjeno reprodukcijo gospodarstva. Ne kaže drugega, kot da
zaostrimo vprašanja ekonomije in stroškov sploh, tako v OZD kot izven njih.
Zagotoviti je treba ustreznejšo delitev v korist ostanka dohodka oziroma akumulacije, sočasno s tem pa tudi varčevanje pri tako imenovanih sredstvih izven
gospodarstva, bodisi da gre za skupno ali pa splošno porabo.
Poslovanje na podlagi plačane realizacije nas bo utesnjevalo, zaloge, ki jih
imamo, zahtevajo velika sredstva, investicijfe so v letu 1976 izredno obsežne
zaradi prednostne usmeritve na primarne dejavnosti in energetiko. Zato je potrebno podpreti predvsem tiste aktivnosti, ne le znotraj OZD, temveč tudi
zunaj njih, ki so najbolj neposredno vezane na ustvarjanje in gibanje družbenega proizvoda. Te aktivnosti so navedene, mogoče še niso dovolj točno razčlenjene, vsekakor pa bo .potrebno to storiti v predlogu resolucije. Vprašanje
je bilo postavljeno tudi glede dohodkovnih reprodukcijskih celot. Moram reči,
da smo pri oblikovanju teh celot precenili situacijo. Zadeve ne gredo tako, kot
bi morale iti, vendar se že kažejo znaki, da bo delo steklo. Gre za nove organizme iz materialne ali nematerialne sfere, ki so medsebojno v procesu reprodukcije povezani in ki so soodvisni, tako glede nastajanja dohodka kot glede
razporejanja tega dohodka. Zametki tega so že, brez dvoma, v samoupravnih
interesnih skupnostih. Začetne oblike teh reprocelot imamo zlasti v lesni predelavi in v gozdarstvu, pa tudi v kmetijstvu, in sicer v dejavnostih, kjer je
zelo močan kooperantski odnos. Za SR Slovenijo je, glede na strukturo, življenjskega pomena, da čim več državnih funkcij prevzame združeno delo, kar
pomeni, da se mora gospodarstvo čimprej organizirati v teh celotah, ker če ni
tako organizirano, potem delujejo enostranski interesi, ki gredo na račun
drugega, v tem primeru pa se administracija mora vmešavati.
Ugotovitev glede porasta energije, menim, je točna. Ne vem, če je dovolj
točno izraženo v gradivu, vendar je jasno, da bo morala poraba, zaradi drage
energije, zlasti primarne, rasti počasneje od družbenega proizvoda. Kritika je
bila dana tudi glede obratnih sredstev oziroma pričakovanja, da naj bi se
obratna sredstva znižala. Čeprav je zadeva precej vprašljiva, jo bomo poskušali
razčistiti v strokovnih krogih, zlasti znotraj poslovnih bank in v Narodni banki
Slovenije. Vendar smo glede angažiranja kakovostnih obratnih sredstev za
zaloge v docela izjemni situaciji, saj to angažiranje dosega že 15 '%> družbenega
proizvoda, kar je v primerjavi z razvitimi državami, kjer ta odstotek znaša 4°/o,
odločno preveč.
Predsednica Mara Zlebnik: Tovariš Praznik, ali lahko posežem v
besedo? Menim namreč, da je preveč, če od tebe zahtevamo, da se opredeljuješ
glede vsakega predloga ali da do njega zavzameš stališče. Predlogi zahtevajo
proučitev, za to pa bo še dovolj časa do priprave predloga resolucije.
Zeli še kdo razpravljati? Ce nihče, zaključujem razpravo.
O resoluciji in o predlogu sklepa ter o stališčih bomo glasovali pozneje, ko
bo komisija opravila delo. Predlagam, da komisija posluša, po odmoru, ki ga
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sedaj odrejam, še razpravo o osnutku zvezne resolucije in da zavzame svoje stališče do obeh resolucij hkrati.
Odrejam pol ure odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 13.35 in se je nadaljevala ob 14.15.)
Predsednica Mara Zlebnik: Prehajam na 5. točko dnevnega
reda, to je na osnutek resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega
razvoja Jugoslavije v letu 1976.
Osnutek resolucije je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Zdravko Praznik,
predstavnik delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ pa tovariš
Vili Merhar. Uvodno obrazložitev ste poslušali na skupnem zasedanju.
Osnutek resolucije s spremnim gradivom ste prejeli z dopisom z dne 10. 11.
1975, z dopisom z dne 24. 11. 1975 pa ste prejeli še Sklepe Zbora republik in
pokrajin Skupščine SFRJ v zvezi z nadaljnjim delom za pripravo osnutka resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu
1976 in tudi ekspoze predsednika zveznega izvršnega sveta Djemala Bijediča.
Osnutek resolucije so obravnavali: odbora za finance našega zbora in Zbora
združenega dela, ki sta predložila skupno poročilo, Odbor za družbenoekonomske
odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta prav tako predložila
poročili. Poročili in mnenje Izvršnega sveta ste prejeli. Danes na klop smo vam
predložili tudi predlog sklepa, ki vsebuje stališča, pripombe in mnenje, ki so se
izoblikovala v dosedanjih razpravah v skupščinskih telesih, v občinskih skupščinah, v skupinah delegatov in v razpravah, ki so jih opravili v temeljnih organizacijah združenega dela in v drugih zainteresiranih dejavnikih.
2elijo mogoče predstavniki odborov in Komisije še kaj dodati k pismenim
poročilom? (Ne želijo.)
Pri obravnavi osnutka republiške resolucije smo izvolili tričlansko komisijo, ki ima nalogo predlagati zboru dopolnitve predlaganega sklepa.
Ta komisija naj bi spremljala tudi razpravo o zvezni resoluciji in predlagala zboru, na podlagi današnje razprave, dopolnjen sklep. Zato prosim delegate Karla Sukiča, Franca Skindra in Iva Miklavčiča, da spremljajo potek
razprave in v smislu pripomb in predlogov dopolnijo predlog sklepa oziroma
predlagajo dokončno oblikovanje stališč in pripomb.
Na podlagi vseh predloženih gradiv, poročil odborov in predloga sklepa
pričenjam razpravo. K razpravi se je prijavil tovariš Viljem Merhar, delegat v
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ!
Dr. Viljem Merhar: Spoštovana predsednica, tovarišice in tovariši
delegati! Upoštevajoč pripombe Republiškega komiteja za družbeno planiranje
in informacijski sistem, ki jih je mogoče sprejeti, naj v zvezi z osnutkom
resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v
letu 1976 opozorim še na nekatere vidike in probleme, ki v dosedanjih razpravah niso bih, po mojem mnenju, dovolj osvetljeni in izpostavljeni.
Predvsem gre za vprašanje ocene gospodarjenja v naši družbi v 1975. letu.
Od te ocene namreč je odvisna naša strateška usmeritev za leto 1976. V zvezi
s to oceno je bilo že pri prejšnji točki marsikaj povedano in zdi se mi, da je
treba v celoti podpreti izvajanje tovarišice Olge Jakhelj, delegatke iz Celja,
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ki je opozorila na vrsto nedoslednosti, ki nastopajo v zvezi s sprejemanjem tovrstnih dokumentov v naši družbi. Strinjam se z njenimi ocenami in mnenji,
osebno pa bi se rad zadržal pri nekaterih vidikih ocene resolucije za leto 1976.
V osnutku resolucije se namreč, na 13. strani, lahko prebere, da združenemu
delu ni uspelo, da bi prevzelo nekatere regulativne funkcije na področju razširjene reprodukcije, trga in cen ter da bi lahko na tej osnovi dosegli bolj
uravnovešeno menjavo s tujino, učinkovitost pri združevanju sredstev in dela,
pri razreševanju poglavitnih strukturnih problemov naše družbe v sedanjosti
ter pri odpravljanju inflacijskih tendenc. Nadalje je navedeno v osnutku resolucije, da to zaostajanje temelji na sedanji strukturi jugoslovanske ekonomije
in razmestitvi jugoslovanskih produktivnih sil, torej na objektivni danosti, zanemarja pa se v tej oceni vloga subjektivnega dejavnika na tem, področju.
Prav ta ocena je po mojem mnenju močno vprašljiva. Se posebej, če vemo,
da prav subjektivni faktor spodbuja procese ustavnega preoblikovanja produkcijskih odnosov, ki pa v praktični uresničitvi zaostajajo med drugim tudi
zaradi nezadostno organiziranega pristopa k tej preobrazbi. Ob tej ugotovitvi
se zdi sklicevanje na objektivno ekonomsko strukturo in razmestitev jugoslovanskih produktivnih sil kot na objektivni zavarovalni činitelj naših razvojnih
možnosti neustrezno-. Zato menim, da so glede teh ocen potrebne tudi politične
ocene, ki naj mobilizirajo v bodoče vse nosilce ustavnega preoblikovanja, da
bomo lahko pospešeno uresničevali to preobrazbo in uskladili naše gospodarske
in produkcijske odnose z ustavno dikcijo. Samo takšna organiziranost nas bo
odvračala od starih načinov gospodarjenja in gospodarskih odnosov, ki izhajajo
trenutno iz okrepljene vloge države v gospodarskem življenju. S tem pa se ta
državna vloga odmika od vizij samoupravnih produkcijskih odnosov. Zaradi
, tega imamo tudi v tej resoluciji opravka z elementi, ki še naprej jačijo vlogo
države v gospodarstvu. Zdi se mi, da je upravičeno, da naš komite za planiranje
opozarja na te trende, ko ugotavlja, da v resoluciji niso prišli popolnoma do
izraza določeni vidiki in stališča v zvezi z ustavno preobrazbo združenega dela,
predvsem glede preobrazbe kreditno^monetarnega sistema in fiskalne politike
kakor tudi drugih politik.
Brez konkretizacije se je tudi težje sprijazniti z ugotovitvijo oziroma z
določilom, ki se prav tako uveljavlja v resoluciji in ki govori o tem, da bomo
morah protislovne dileme in situacije v gospodarjenju v letu 1976 reševati »v
ključni izbiri med restriktivno in ekspanzijsko ekonomsko politiko«. Kaj to
pomeni? Instrumentarij ekonomske politike, ki bi ga morali usklajevati s politiko ekonomske stabilizacije, naj torej izbiramo med klasično ekspanzijsko in
restriktivno ekonomsko politiko, to je med sredstvi ekonomske politike, ki jih
izbiramo že od reforme sem, čeprav vemo, da z njimi, ker smo uporabljali njihov
povpraševalni instrumentarij, naših poglavitnih strukturnih gospodarskih problemov nismo razrešili. Nasprotno. Z njimi smo, zaradi strukture našega gospodarstva, ki je izsiljevala vsakokratno ekonomsko politiko, to neustrezno strukturo v gospodarjenju še poglobili in jo ohranjali.
Zato je tudi resolucija, ki se predlaga, obremenjena z nekaterimi določili,
predvsem z ekspanzijsko kreditno-monetarno politiko, ki je — usmerjena v
zadrževanje sedanje strukture v našem gospodarstvu in v zadrževanje zaposlenosti ter neustrezne strukture, vprašljiva, ker ni v skladu s potrebo po stabilizacijski usmeritvi v naši družbi. Usmeritev te politike je po drugi strani takšna,
da bo oteževala nujno prestrukturiranje gospodarstva. Zaradi tega je seveda
treba oceniti, da osnutek resolucije še vedno boleha in da je še vedno pomanj-
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kij i v pri opredeljevanju poglavitnih razvojnih dejavnikov. Gre za kompleks
uvozno-izvozne problematike, kompleks prioritet v družbenoekonomskem razvoju, ki naj jih zasledujemo v naslednjem letu, in končno za kompleks sredstev
ekonomske politike, ki jih bomo upravljali za doseganje dogovorjenih ciljev.
Na te momente opozarja tudi Komite za plan, ki šteje dejstvo, da še nismo
sprejeli srednjeročnega plana 1976—1980, za veliko pomanjkljivost. Pri tem je
treba še poudariti, da bo treba opraviti selekcijo tudi med prioritetami, ki so
določene in predvidene s tem osnutkom. Zdi se, da je pravilnejša usmeritev
v sedanjih razmerah v zožitev prioritet in ne v razširitev, kot se da sklepati iz
nekaterih mest v resoluciji. Zato predlagam, da podpremo Komite v njegovih
stališčih.
Najbolj pomanjkljivo in najbolj nejasno obdelano pa je vprašanje oziroma
področje ekonomskih odnosov s tujino. Na tem področju se govori, da bomo
morali graditi ekonomsko politiko sproti, glede na konjunkturo na zahodnih
ekonomskih trgih, ter da bomo potem, ko bomo spoznali to konjunkturo, uvozno
politiko oblikovali trimesečno, glede na dinamiko izvoza. S temi določili se
nikakor ne bi mogli zadovoljiti, saj je zaposlitev naših produkcijskih zmogljivosti v dosedanji strukturi v veliki meri odvisna od uvoza, predvsem repromateriala. Zaradi tega je izvoz naša najbolj poglavitna prioriteta, ki bi ji
morali dajati vseskozi prednost. V tem smislu je treba podpreti tudi stališča
našega komiteja za plan, da je treba uvozno-izvozno problematiko ocenjevati
predvsem z vidika komponente razvojnih možnosti naše družbe, manj pa z
vidika plačilno-bilančne komponente, ker je ta komponenta v resoluciji premočno prisotna.
Vztrajanje pri tej komponenti bi bil omejevalni dejavnik ekonomske rasti.
Instrumentarij te komponente bi moral biti znan že na samem začetku leta,
zato je nesprejemljivo, da ga bomo gradili sproti, glede na konjunkturno situacijo v svetu. Kajti zaostajanje na tem področju nam je že doslej limitiralo
razvojno rast. Zato je treba vztrajati pri konkretizaciji izvozne stimulacije, ki
jo je treba vsekakor doseči in vnesti v resolucijo. V nasprotnem primeru se
nam utegne ponoviti situacija iz letošnjega leta, ko zaradi nerešenih vprašanj na
tem področju izvoz ni potekal tako, kot ga je predvidevala resolucija. Temu
je treba dodati še dejstvo, da uvoza v kratkem času ni mogoče nadomestiti iz
domačih surovinskih virov, na čemer prav tako slonijo nekatera določila v
resoluciji.
Končno je treba reči še nekaj besed o politiki dohodka. Resolucija predvideva, da naj se razvijajo osebni dohodki v skladu z naraščajočo produktivnostjo dela, osebno potrošnjo pa podkrepljujejo še nekateri elementi predvidene monetarne ekspanzije na področju potrošniških kreditov, ki naj bi se
povečali kar za 23 %>. Ali so ta določila usklađena s stabilizacijsko potrebo
in nujnostjo stabilizacijske usmeritve v našem gospodarstvu ter predvsem, ali
so ta določila usklađena z nujnostjo krepitve reprodukcijske sposobnosti in prestrukturiranja našega gospodarstva? Na ta vprašanja in dileme ne dobimo v
resoluciji popolnega odgovora, čeprav je jasno, da so si ti cilji nekoliko nasproti.
Zato bi kazalo, da skupaj s politiko splošne in osebne potrošnje uskladimo razvojne ambicije naše družbe za naslednje leto tako, da bomo ustvarili materialne
temelje za pospešeno prestrukturiranje našega gospodarstva, da bi s tem začeli
vendarle odpravljati naše strukturne probleme, ki jih ocenjujem kot poglavitni
izvor naše ekonomske in socialne nestabilnosti. Te probleme moramo začeti
nujno odpravljati s primernim instrumentarijem ekonomske politike v tem
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smislu, da bomo perspektivo razvoja gradili na tistih dogovorjenih ciljih ekonomske politike in družbenoekonomskega razvoja, ki so bili spoznani z dolgoročnim planom do leta 1985 oziroma planom od leta 1980 in ki ga moramo
hitro sprejeti, da bomo v naši družbi imeli dovolj učinkovite razvojne usmeritve. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Besedo ima tovariš Roman Florjančič,
delegat iz Kopra!
Roman Florjančič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši
delegati. Ko smo obravnavali republiško in zvezno resolucijo, so delegati na
raznih sestankih, skupaj s Socialistično zvezo, Obalno> skupnostjo in drugimi
dejavniki prišli do nekaterih stališč, pripomb in predlogov, s katerimi vas želim
seznaniti.
Temeljne cilje, ki jih osnutek resolucije opredeljuje, podpiramo, ob tem pa
poudarjamo, da osnutek resolucije ohranja precejšnje možnosti za administrativno urejanje zadev, kar ni najbolj usklađeno s cilji samoupravnega reševanja
družbenoekonomskih problemov.
Premalo so konkretizirani ukrepi, zlasti na področju pospeševanja izvoza,
kakovostnih sprememb v gospodarjenju, vključno z znižanjem zalog. Zlasti
manjka opredelitev zalog z nosilci in roki, ker je v naši republiški resoluciji bolj
poudarjeno. Prav tako niso vgrajeni ukrepi za pospešitev izvoza na konvertibilno področje.
Pri prizadevanjih za zniževanje primanjkljaja v plačilna bilanci, tudi s preusmerjanjem na uporabo domačih surovin, moramo paziti, da to ne bo> šlo na
račun slabše kakovosti izdelkov, ker bi se tako zmanjšala naša konkurenčnost
na zunanjih tržiščih.
Za leto 1976 bi morali v resoluciji dopustiti možnost izločanja izdelkov iz
kontrole cen v tistih primerih, ko je ponudba večja od povpraševanja.
Besedilo prvega odstavka pod 3.3.2.1 naj se smiselno nadomesti z naslednjim besedilom: »Ob upoštevanju zaostrenega gospodarskega položaja in nujnosti, da se vse oblike porabe vključijo v prizadevanja za stabilizacijo-, bo
skupna realna stopnja rasti prispevkov in dohodkov za skupno in splošno porabo za 20 »/o nižja od realne rasti družbenega proizvoda republike.«
Pod točko 3.4.1, Politika investicij in spreminjanja gospodarske strukture,
naj se za besedilom »večji obseg sredstev za investicije v osnovna sredstva« doda
»in za potrebna obratna sredstva«.
Pod točko 3.4.2, četrta klinea, peti odstavek, naj se za besedilom »graditve
ladij za pomorski in rečni promet v domačih ladjedelnicah« doda še naslednje
besedilo: »ter modernizacija in hitrejši razvoj pomorskega in rečnega prometa«.
Pri tem imamo za nujno potrebno, da se pri konkretnih ukrepih za izvajanje
resolucije zagotovijo domačim ladjarnam pri nabavi plovnih objektov enaki
pogoji kot tujim ladjarnam. Izhajali smo iz tega, da devize za prodane ladje
tujim ladjarnam pridejo le enkrat, medtem ko ladje, ki jih prodamo domačim
ladjarnam, trajno pridobivajo devize na vseh morjih.
Ne vidimo nadalje direktne zveze med dovršitvijo proge Beograd—Bar, ki
je navedena v zadnji alinei petega odstavka točke 3.4.2, in izboljšanjem naše plačilne bilance. To bilanco osnutek resolucije ustrezno obravnava še na drugih
mestih. Pač pa menimo, da bi k izboljšanju plačilne bilance s tujino pomembno
prispeval razvoj luškega tranzita. Zato predlagamo, da se v omenjeno alineo
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vnese ta ugotovitev, in sicer v besedilu: »nadaljnja modernizacija luških zmogljivosti.«
V resoluciji naj bi bilo zajeto maloobmejno gospodarsko sodelovanje, zlasti
v zvezi s svobodno cono Sežana.
Izčrpno bi morali biti zajeti tudi problemi reprodukcijskega materiala z
vidika dinamiziranja proizvodnje, prioritetne investicije pa naj bi se zožile na
področje energetike, proizvodnje hrane, osnovnih prometnih infrastruktur in
na izvozno usmerjeno dejavnost. Hvala lepa.
Predsednica Mara Žlebnik: Besedo ima tovariš Vinko Jagodic, delegat iz Šentjurja!
Vinko Jagodic: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Združena delegacija v Zboru občin, in Zboru združenega dfela Skupščine
občine Šentjur daje na podlagi stališč vseh treh zborov Skupščine občine z dne
18. 10. 1975 in razprave delegatov na skupni seji obeh delegacij z dne 27. novembra 1975 naslednje načelne pripombe in mnenja k osnutku resolucije o
skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije za leto 1976:
1. V zvezni resoluciji ni oporekati selektivni in obvladovani kreditnomonetami politiki. Preveč pa je občutiti skrb in državno regulativo pri iniciativnosti s področja prednostnih strok oziroma dejavnosti. Slednje bi se lažje
razumelo kot obvezen dogovor združenega dela pokrajin in republik, vendarle
ob njihovi večji iniciativi ter samoupravni odločitvi.
2. Bojimo se, da bi restriktivni uvoz, če ne bo dovolj v pristojnosti odločanja združenega dela in globalno fleksibilno koncipiran, oviral tudi tiste zvrsti
proizvodnje, ki je po dodelavi in predelavi interesantna za domače in tuje tržišče. Ta del kaže podrobneje proučiti in poskrbeti za takšno selektivnost uvoza,
ki bo v najmanjši meri prizadela proizvodnjo, zunanjetrgovinsko menjavo in
seveda založenost tržišča ter gibanja cen in ostanka dohodka.
3. Predlagani proračun zveze naj bi se v absolutnem znesku povečal od
po rebalansu veljavnih 61 milijard 986 milijonov na zadnje predloženi znesek
78 537 milijonov ah kar za dobrih 26 ®/o>. Predlog je motiviran s soglasjem republik in pokrajin. Vemo, da smo preveč odmaknjeni od kvalificiranega ocenjevanja posameznih postavk zveznega proračuna, vemo pa tudi, da se bo tako
zajetna obveznost do zveznega proračuna s strani repubhke krepko odražala v
sredstvih občin in s tem onemogočila opravljati tiste naloge, ki se nam z ustavo
in tudi drugače nalagajo. Razmišljah smo tudi o tem, ali je takšno gibanje
zveznega proračuna v duhu naših stabilizacijskih prizadevanj. Ali veljajo stabilizacijska prizadevanja in disciplina le za nas v temeljnih organizacijah združenega dela, v krajevnih skupnostih in v občinah? Razumemo stvar politično in
ekonomsko tako, da naj bo breme in prizadevanje za stabilizacijo in varčevanje
breme vseh in na vseh nivojih. Vprašujemo se, ali se delegati v zvezni skupščini
— ne glede na zbor, tega dovolj zavedajo, seveda tudi tisti, ki iz krogov izvršilnih političnih in drugih usklajevalcev soglašajo s tako povečano splošno' porabo
na nivoju federacije. Naj bodo prizadevanja za omejevanje pretirane porabe naloga vseh na vseh nivojih in v vseh sredinah. Le tako razumemo naša politična
in družbenoekonomska izhodišča in njim se mora podrediti tudi zvezni proračun.
Predsednica Mara Žlebnik: Besedo ima tovariš Ivo Miklavčič, delegat iz Kranja!
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Ivo Miklavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
V razpravi o osnutku resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega
razvoja Jugoslavije je bilo uvodoma poudarjeno, da so združenemu delu potrebne pomembne konkretne odločitve in rešitve, da bi lahko začeli uspešno
poslovati že na začetku leta. Dane so tudi nekatere konkretne pripombe, in
sicer:
K točki 2.4.3: Menimo, da sodi med ukrepe, ki podpirajo razvoj tistih
zmogljivosti, ki nadomeščajo' izvoz, tudi zaščita domače proizvodnje, to je pred
dumping cenami iz uvoza in tudi takrat, če taka proizvodnja proizvaja substitute,
ki deloma nadomeščajo uvoz dragih surovin. Pri nas se omenja proizvodnja
umetnega usnja. Rečeno je, da bo družba dajala največjo prednost razvoju tistih
zmogljivosti, s katerimi je mogoče v smotrnih okvirih nadomestiti uvoz. V razpravi je bilo poudarjeno, da sodi k izvajanju takšne politike pravočasno' odobravanje deviznih sredstev za povečan obseg proizvodnih zmogljivosti ter
ustrezna carinska politika.
V točki 2.7 se daje prednost investicijam v osnovna sredstva in zmanjšanju
vlaganj v zaloge. Potrebno je opozoriti na potrebna vlaganja v obratna sredstva, posebno zaradi ugotovitve, da so sedanje proizvodne zmogljivosti prav
zaradi pomanjkanja obratnih sredstev često le delno izkoriščene.
V točki 3.1.7 se omenja, da dejanski obseg uvoza v celoti ne bo določen
vnaprej, marveč šele takrat, ko bodo znane možnosti deviznega plačevanja, o
čemer smo danes že govorili. Delegati iz gospodarstva so opozorili na znan problem spreminjanja uvoznih režimov, ki so poleg vsega drugega vedno v zamudi.
To je tudi ovira za realno planiranje v temeljnih organizacijah združenega dela
kot tudi izvoza, ki je pogojen z ustreznim uvozom reprodukcijskih materialov.
Obseg uvoza in uvozni režim bi morala biti znana do meseca decembra za
naslednje leto, da bi lahko zagotovili enakomeren proizvodni proces skozi vse
leto in odpravili kampanjsko proizvodnjo z nadurnim delom, ki povečuje proizvodne stroške.
K točki 3.10: iz: te točke logično izhaja znižanje cen proizvodov na domačem tržišču, če so se znižale svetovne cene surovin, vgrajenih v to proizvodnjo.
Poudariti je treba, da moramo pri pripravljanju sporazumov za znižanje cen
končnih izdelkov upoštevati celotno strukturo, tudi vgrajene domače surovine,
in upoštevati tudi višino domačih cen.
Glede točke 3.4 in 5, ki govori o politiki financiranja stanovanjske graditve
in o potrebah relativnega zmanjševanja prispevkov za stanovanjsko graditev,
je bil dan odločen ugovor na take predloge. Stopnje prispevka ni mogoče
zmanjševati, ker bi to zavrlo reševanje stanovanjskih vprašanj delovnih ljudi,
in tudi ne zaradi pravilne ocene okvirne možnosti ekonomskega in socialnega
razvoja Jugoslavije, ki pravi na strani 31, točka 39, da se bodo nadaljevala prizadevanja za povečanje stanovanjske gradnje, in sicer ne samo zaradi hitrejšega
zadovoljevanja stanovanjskih potreb, ampak tudi zaradi dejstva, ker stanovanjska gradnja podpira stabilizacijo, povečuje družbeni produkt in odpira nova
delovna mesta pri sami gradnji in v drugih gospodarskih strokah. Poudarek je,
da je treba bolj aktivirati tudi druge vire, med katerimi se omenjajo osebna
sredstva prebivalstva. Pri tem vsebuje osnutek resolucije dva kriterija: tisti,
ki potrebujejo stanovanja, naj dajo večji lastni delež za stanovanje, tisti, ki pa
imajo stanovanje v najemu, naj še naprej po predlogu točke 3.8.5 plačujejo
nizke nerealne stanarine. Poudariti je treba — glede urejanja teh vprašanj —
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samostojnost republike, saj imamo izdelan sistem in sredstva za družbeno pomoč
pri (delni nadomestitvi stanarin občanom, ki teh stanarin ne bi zmogli.
V točki 3.8.5.1 je dana pobuda za sklepanje samoupravnih sporazumov za
usmeritev 20 ®/o hranilnih vlog za kreditiranje razvoja komunalnih dejavnosti,
upoštevajoč tudi osnovni objekt družbenega standarda. Takih in podobnih določil, ki so sicer na mestu, ni bilo tudi v preteklosti vedno mogoče realizirati,
ker je bilo vedno postavljeno vprašanje, ali to pomeni odvzemanje kreditov za
obratna sredstva v gospodarstvu, ker upravljalci bank niso podpirali takšne
preusmeritve plasmajev.
Problem kreditiranja gradnje komunalnih naprav je prisoten in ga je treba
v interesu razvoja naselij, varstva človekovega okolja in gospodarstva čim prej
razrešiti.
V poglavju 3.10, Družbene obveznosti, se glede na stališča, izražena v točki
3.10.7, da se obveznosti na podlagi samoprispevka ne morejo nanašati na organizacijo združenega dela, temveč samo na občane, postavlja vprašanje, kako izvajati določbe ustave glede financiranja potreb v krajevnih skupnostih. Kot delegat
skupine predlagam v njenem imenu, da se ta predlog vnese v sklepe. Ugotovim
pa naj, da je večina teh pripomb, ki sem jih omenil, že vsebovana v predlogu
sklepa in v stališčih Skupščine SR Slovenije do tega dokumenta.
Predsednica Mara Zlebnik: Nadaljuje tovariš Franc Svetelj, delegat
iz Kamnika!
Franc Svetelj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Oprostite, da bom morda nekatere stvari ponovil, vendar moram posredovati
zaključke oziroma stališča občinske skupščine.
Delegacija podpira osnovna izhodišča resolucije, zlasti tista, ki nakazujejo
stabilizacijsko usmeritev našega bodočega razvoja.
V drugem polletju letos smo sicer ustavili nekatera negativna gibanja, vendar ni sprejemljiva v celoti ocena gospodarskih gibanj v letu 1975, saj ne odraža dejanskega stanja in je premalo kritična.
Podlaga za spodbujanje gospodarske rasti v letu 1976 mora biti predvsem
večji izvoz. Zato je treba sprejeti usmeritve, ki naj bi omogočile izvoz. S sredstvi,
namenjenimi za pospeševanje izvoza, naj res razpolaga in o njihovi delitvi
odloča samoupravno organizirano združeno delo.
Sedanje togo administrativno omejevanje uvoza surovin in reprodukcijskega materiala je treba nadomestiti z bolj življenjskimi oblikami samoomejevanja in hkrati s konkretnimi oblikami spodbujati tiste delovne organizacije, ki
uvoženi material nadomeščajo z domačim.
V resoluciji je treba bolj poudariti samoupravno dogovarjanje glede gradnje novih proizvodnih zmogljivosti v gospodarstvu, ki naj pripomore k čim
bolj racionalnim in družbeno koristnim naložbam, in preprečiti podvojitve nekaterih kapacitet v strokah, kjer še obstoječe niso popolnoma izkoriščene.
Na področju mednarodne menjave se mora naše gospodarstvo racionalneje
in bolje organizirati. Končno moramo ugotoviti, kakšno korist ali škodo povzročajo našemu združenemu delu številna trgovska predstavništva in zastopstva
naših podjetij v tujini in seveda temu primerno tudi ukrepati.
Zagotoviti je treba večji vpliv samoupravno organiziranega združenega
dela pri gospodarjenju s sredstvi za razvoj nezadostno razvitih republik in pokrajin.
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Na področju kmetijstva je potrebno izoblikovati tak sistem cen kmetijskih
pridelkov, ki bo spodbujal proizvajalce h kvalitetnejši in stabilnejši proizvodnji
hrane. Večji poudarek je treba dati rasti živinoreje v prihodnjem letu.
Razvoj cestnega gospodarstva mora dobiti več poudarka v resoluciji. Opredeliti se je treba tudi do predlogov glede prerazdelitve sredstev iz prometnega
davka od goriv v korist cestnega gospodarstva in predloga za povišanje cen
plinskega olja, ki naj tudi pripomore k večji preusmeritvi tovornega prometa
s cest na železnico in k večji materialni podlagi za gradnjo in obnovo naših cest.
Pri politiki cen stanarin in komunalnih storitev v prihodnjem letu je treba
izhajati iz stališča 10. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije, ki narekuje postopen prehod na stroškovne stanarine. S sedanjo politiko neekonomskih stanarin še naprej siromašimo družbeni stanovanjski sklad in sredstva osebne porabe
prelivamo na druga področja.
Odločitev glede gibanja cen stanarin je treba prepustiti republikam.
Pri razreševanju politike gospodarskega in družbenega razvoja Jugoslavije
v prihodnjem letu je v resoluciji preveč poudarjena vloga zveznih upravnih
organov, kar ni v skladu z ustavno usmeritivijo, na podlagi katere mora biti
samoupravno organizirano združeno delo nosilec oblikovanja in izvajanja gospodarske politike.
Usmeritve resolucije je treba dosledno upoštevati tudi pri načrtovanju bilance sredstev zveznega proračuna za leto 1976, katerega predvideni dohodki
naj bi bili za 21 l0/o večji kot letos, z resolucijo pa predvidevamo največ 12,5%
povečanje splošne in skupne porabe.
Delegati v krajevnih skupnostih ter v organizacijah združenega dela tudi
poudarjajo1, da je treba, če se že odločimo za razprave o zveznih dokumentih v
temeljnih delegacijah in v občinskih skupščinah, za to zagotoviti dovolj časa.
V 14 dneh, kot je bil primer tokrat, se res ne moremo pogovoriti vsestransko
in poglobljeno. Hkrati delegati predlagajo, da bi morali imeti v teh razpravah
na voljo vsaj osnutek ocen ustreznih republiških organov o predloženih zveznih
gradivih.
Predsednica Mara Zlebnik: Nadaljuje tovariš Vasilij Koman, delegat
z Jesenic!
Vasilij Koman: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 2e na začetku se opravičujem, če se bodo nekatere stvari ponavljale. Govoril bom samo o konkretnih stališčih ter mnenjih in se ne bom dotaknil načelnih
pripomb k resoluciji. Te so bile že dane v razpravi o slovenski resoluciji in o
dokumentih, ki smo jih dobili k resoluciji.
Pri obravnavi osnutka resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976 so bila na vseh treh zborih občinske Skupščine cbčine Jesenice in na sestanku skupine delegatov za Zbor občin SR Slovenije sprejeta naslednja stališča:
Pri ocenjevanju osnutka resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976 je treba izhajati iz resolucije, ki smo jo
sprejeli za leto 1975 in iz sedanje ocene stanja.
Zvezna resolucija je imela izrazit namen stabilizirati gospodarstvo. Zato je
predvidevala, da bo sprejeta še vrsta spremljajočih dokumentov, katerih velik
del je bil sprejet z zamudo oziroma nekateri še do danes niso bili sprejeti.
Resolucija za leto 1975 je na račun stabilizacije gospodarstva marsikaj žrtvo-
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vala in njeno izvajanje ni bilo podprto z zakonom. Tudi zvezna resolucija za leto
1976 je izrazito stabilizacijska. Strinjamo se z resolucijo, čeprav ne razčlenjuje
vzrokov in ne analizira posledic ekonomskih ukrepov, da bi na tej podlagi lahko
sprejeli boljše ukrepe. Zato predlagamo', da je treba istočasno sprejeti tudi
spremljajoče dokumente, ki bodo dali podlago za izvajanje resolucije.
Ocena gibanja v letu 1975 je prikazana preveč optimistično', predvsem glede
rezultatov na področju cen in zunanjetrgovinske bilance.
Dosežene rezultate so namreč v glavnem omogočili administrativni ukrepi,
ne pa kvalitetni premiki v gospodarstvu (znižanje prometnega davka).
Ekonomski odnosi s tujino se ne morejo še naprej reševati v glavnem s
sistemskimi ukrepi in z omejevanjem uvoza, kar je očitno navedeno v predvidenih ukrepih na področju deviznega režima. Predlagamo, naj se bolj konkretno
obdelajo ukrepi za pospeševanje izvoza.
Pri uvozni usmeritvi in nalogah nas moti določba v zvezni resoluciji, ki se
glasi: »dejanski obseg uvoza glede na možnosti deviznega plačevanja ne bo v
celoti vnaprej določen, temveč takrat, ko bodo te možnosti znane«.
Menimo-, da taka izhodišča v zvezni resoluciji ne prispevajo k stabilizaciji
uvoza in gospodarstva in da morajo biti precizneje določena kot odgovornost
pri uvozni politiki vseh dejavnikov na področju uvoza v naslednjem letu.
Investicijska poraba kot najbolj dinamična oblika potrošnje z večjo rastjo
kot pri družbenem proizvodu ni dovolj obdelana po dejavnostih gospodarstva.
Prav je, da je v resoluciji dana prioriteta razvoju surovinske baze in reprodukcijskega materiala, toda postavlja se vprašanje, kako realizirati stabilizacijo,
saj ob predvidenem depozitu na uvoz opreme ne bo možno uvesti modernizacije
obstoječih predelovalnih kapacitet, s katerimi bi povećah tudi produktivnost dela.
Naj se z nekaj besedami dotaknem še poglavja o politiki investicij in o
spreminjanju gospodarske strukture s pripombami Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj našega zbora.
Kot že ob sprejemanju resolucije za leto 1975 menimo delegati v občini
Jesenice tudi letos, da je potrebno v poglavju 3.4.2 v odstavku, ki govori o
koncentraciji sredstev za pospešeno graditev na razvojnih smereh, ki imajo širši
skupni pomen, v drugi alinei za besedo »jeklarn« vnesti besedo »valjam«.
V alinei so navedene le visoke peči in jeklarne. Zato obstaja možnost, da pri
izdelavi konkretnih predpisov na podlagi resolucije stvar razumemo tako, da
valjarne niso integralni del črne metalurgije in da zato ni potrebno, da uživajo
enako obravnavo.
V srednjeročnem obdobju nameravamo voditi intenzivno investicijsko politiko', katero je možno uresničiti le, če bo osebna in skupna poraba naraščala
nekoliko počasneje od rasti družbenega proizvoda in tudi od rasti produktivnosti. Zato menimo, da je stališče o osebni porabi, ki pravi, da bodo rasli realni
osebni dohodki skladno z rastjo produktivnosti dela, preveč optimistično oziroma ni v skladu s prizadevanji za krepitev reprodukcijske sposobnosti gospodarstva. Prizadevamo si, da bi delavci v temeljnih organizacijah združenega
dela kot osnovni nosilci planiranja in občani v krajevnih skupnostih aktivno
sodelovali v razpravah o skupni potrošnji. Zato ni sprejemljiv način obravnave
osebnih dohodkov in skupne porabe, ki sta obravnavana v ločenih poglavjih.
Resolucija namreč obravnava neto osebne dohodke posebej, prispevke iz bruto
osebnih dohodkov pa spet posebej.
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Menimo, da je treba ustrezna poglavja združiti in obravnavati skupaj bruto
osebne dohodke ter politiko skupne porabe. Glede na dejstvo, da se o skupni
in splošni porabi dogovarjamo z družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi, porabo pa vežemo na gibanje realnih gospodarskih kazalcev, je nesprejemljivo, da je meja te porabe v resoluciji določena z limitiranimi stopnjami.
Zato predlagamo, da se ta določila resolucije spremenijo1 skladno z ustavo.
V resoluciji področje cen ni dovolj obdelano, ker ne obsega kvantificiranih
razmerij o globalnih okvirjih gibanja cen ter pristojnosti zveze, republik in
pokrajin. Kazalo bi tudi izdelati enotne kriterije, četudi začasne, za usmerjanje
cen, ki se oblikujejo po pogojih tržišča. Z enotnimi kriteriji bi uspešno preprečevali uveljavljanje sprotnih in zato različnih meril pri določanju cen.
Politika o potrošniških kreditih ni zadovoljiva, ker je preveč splošna. Menimo, da bi bilo potrebno namembnost potrošniških kreditov bolj opredeliti, ker
ni smotrno, da bi kreditirali nakup tiste vrste blaga, za katerega proizvodnjo
se v pretežni meri uporablja uvoženi material ah ki ga zaradi visoke akumulativnosti lahko kreditirajo proizvajalci sami. Hvala.
Predsednica Mara Zlebnik: Želi še kdo razpravljati? Besedo ima
tovariš Stojan Makovec, delegat v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ!
'

Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Ko ste obravnavali resolucijo o ekonomskem razvoju Slovenije, je nekaj
delegatov poudarilo tudi vprašanje prehrane. Pri tem bi navedel nekaj konkretnih primerov v osnutku resolucije o ekonomskem in socialnem razvoju
Jugoslavije. Menimo, da je ekonomski razvoj za leto 1976 sestavni del srednjeročnega razvoja Jugoslavije, ki je še v obdelavi in še ni sprejet. V raznih
skupinah in resolucijah razpravljamo o programu agrarne politike, konkretno
pa se dovolj ne zavzemamo za uresničitev tega programa. S tem ne trdim, da
nimamo v Jugoslaviji potrebnih institucij, ki bi se s tem ukvarjale. V republikah imamo sekretariate za kmetijstvo in sekcije pri konferencah Socialistične
zveze, v občinah imamo ustrezne organe, v Sloveniji imamo Zadružno zvezo, v
drugih republikah se zadružne zveze šele oblikujejo, in podobno. Torej potrebne
organizacije obstajajo. Ni dovolj, če samo zapišemo, da pospešujemo proizvodnjo
in da ne forsiramo družbenega sektorja. Osebno sem prepričan, da se premalo
poglabljamo v družbeni sektor. Naj navedem primer živinoreje. Tako kot je v
Sloveniji, tako je glede tega tudi v drugih republikah. V preteklosti smo zgradili ne vem koliko hlevov za pitance, za molznice itd. Danes uporabljamo te
hleve največ za skladišča ali za farme piščancev. Osebno sem prepričan, da se
bomo čez nekaj let znašli v velikih težavah prav na področju živinoreje. V
začetku tega leta smo veliko govorili o tem, kakšen presežek živine imamo.
To je bilo zaradi trenutno ustavljenega izvoza živine, vendar realno gledano
situacija ni taka. Na določenih delih Slovenije so na veliko klali teleta. Ce ne
bo telet, ne bo tudi pitancev, ne bo junic in kasneje ne bo krav. Bo prišel čas, ko
bo nastalo veliko povpraševanje po živini, pa je ne bomo imeli, kajti če danes
nimaš telet, ne dosežeš prirastka tudi v petih letih ne.
Poglabljamo se in delamo računico o primanjkljaju trgovinske bilance, ki
je povezana tudi s prehrano. Imamo mnogo pogojev za pridelovanje koruze in
pšenice. Prav to dvoje velja danes na svetovnem tržišču za zlato. Imamo take
pogoje, da bi milijardo dolarjev, kolikor imamo primanjkljaja skoraj vsako
leto v trgovinski bilanci, prav lahko pokrili prav s koruzo in pšenico.
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Imamo primerno zemljo, samo manjka nam organizacija dela. Zemlja sama
od sebe ne daje in ne bo dajala. Moramo jo obdelovati. Če je naš kmet šel v
tovarno — je treba razumeti, zakaj je šel, moramo potem poiskati način, da
pospešimo družbeno dejavnost na področju kmetijstva in se pri tem poglobiti v
vse panoge. Danes ne moremo več govoriti, da nimamo strojev. Stroji so.
Morda jih še ni dovolj, predvsem traktorjev ne. Uvažamo najmanj 10 vrst
traktorjev iz mnogih držav, iz Poljske, Rusije, Romunije, Češke, Italije, Avstrije
in Nemčije. Imamo torej vrsto traktorjev, nimamo pa rezervnih delov. Doma
proizvajamo fergusone, ki so najbolj prikladni za jugoslovanske razmere. Te
pa izvažamo in zelo težko pridemo do fergusona, predvsem v Sloveniji. Zato
moramo pričeti izvajati tisti del resolucije, ki smo jo sprejeli na drugi konferenci Zveze komunistov Slovenije in CK Jugoslavije. Pri tem ne smemo govoriti
samo »bomo«, ampak je treba vso stvar pričeti uresničevati.
Naj omenim še en konkreten primer, ki je bil tudi letos problematičen.
Vemo, da zemlja, gnojena samo s hlevskim gnojem, da, kar da, V Sloveniji nam
primanjkuje fosfornih gnojil. Spomladi letos sem postavil v Skupščini o tem
problemu delegatsko vprašanje. Odgovorili so mi, da fosforja v Sloveniji ne
proizvajamo, vendar ga dobivamo iz Srbije. Uradno sem se prepričal, da ni
prišlo v Slovenijo niti en kilogram tega umetnega gnojila. Tako je letos Slovenija
porabila 40 °/o manj gnojil kot leta 1974. Če zemlji ne damo, kar nujno rabi, ne
moremo tudi zahtevati od nje, da bo dala tako in tako stopnjo hektarskega
donosa.
Omenjam Slovenijo zato, ker imamo več organiziranih kmetij, ki se ukvarjajo s piščanci in tudi z živinorejo. Tu dobivamo humusno gnojilo, vendar če
nimamo fosfornega gnojila, zemljo samo kvarimo. Zemlji moramo dati tisto,
kar rabi. Če na primer mečemo na travnik nekaj let zapored samo dušik, uničimo najboljši travnik, žito nam bo zraslo visoko, ne bo imelo pa zrnja. Zato je
nujno, da tudi v tej resoluciji omenimo ta problem in da skrbimo, da se bodo
uporabljala umetna gnojila, saj imamo za njihovo izdelavo strokovnjake in tudi
vse drugo, kar je potrebno.
Nekaj bi povedal tudi o produktivnosti dela. Trdim, da ni produktivnost
dela samo stvar tistega, ki trdo dela, marveč je predvsem odvisna od organizacije dela. Tisti, ki delo organizira, mora biti tudi na delovnem mestu, da bo
delavec videl, kaj se da storiti in česa se ne da. Torej trdim, da je produktivnost bolj odvisna od organizacije dela kot pa od delavca, ki dejansko dela
na kateremkoli področju.
Predsednica Mara Zle b n i k : Ali želi še kdo razpravljati? Prosim, Jože
Bitežnik!
Jože Bitežnik: V resoluciji o ekonomskem razvoju in tudi v tej zvezni
resoluciji ni posebnega poudarka o popolnem garantiranju izvoznih in uvoznih
izravnav. Zato je v naših delegacijah potekala o tem živahna razprava. Zahtevano je bilo, da bi bilo v resoluciji poudarjeno naslednje: V okviru izvoznih prizadevanj je osnutek resolucije povsem zanemaril posebno dejavnost, ki tudi prispeva k prelivanju, to je maloobmejni promet, saj gre pri tem za posebno vrsto
uvoza. Da je to pomemben izvoz, navajamo nekaj podatkov.
Iz informacije o obmejnem gospodarskem sodelovanju SR Slovenije s sosednjimi državami izhaja, da predstavlja menjava tuje valute v 6 obmejnih
občinah 17% od celotnega deviznega priliva od inozemskega turizma v Jugo-
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slaviji in približno 60 % °d navedenega priliva v Sloveniji. To je doseženo brez
stimulativnih ukrepov. Priliv bi bil gotovo še večji, če bi izkoristili vse možnosti
te oblike menjave, ki ima tudi to prednost, da se prek maloprodajnih cen
dosežejo boljši prodajni pogoji kot v okviru rednega uvoza. Razvijanje maloobmejnega prometa mora postati skupni interes, saj očitno ne gre pri tem za
ozke lokalne interese, kajti organizacijam iz območja, kjer se promet odvija, ne
ostane od deviznih prilivov nobena devizna kvota. Pospeševanje pridobivanja
deviz na ta način je toliko bolj upravičeno, ker v letošnjem letu izvoz ni dosegel svojega uspeha.
Predlagamo, da se v zvezni kot tudi v republiški resoluciji v 4. delu smernic in ukrepov na področju proizvodne politike na strani 36 »Poročevalca«
takole dopolni druga alinea: »podpreti izvozne dejavnosti, ki izboljšujejo plačilno bilanco, vključno turizem, izvozne storitve in maloobmejni promet«.
Predsednica Mara 2 1 e b n i k : Še želi kdo razpravljati? Očitno ne.
Zaključujem razpravo in prosim člane komisije, da se sestanejo ter da po potrebi
predložijo zboru dopolnitve sklepov tako k republiški kot tudi k zvezni resoluciji o družbenoekonomskem razvoju v letu 1976.
Predlagam, da gremo na 6. točko dnevnega r e d a, to je na predlog
izhodišč za sestavo republiškega proračuna za leto 1976, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet.
Za svojega predstavnika je določil tovariša Marjana Oblaka, republiškega
podsekretarja v Republiškem sekretariatu za pravosodje, organizacijo uprave in
proračun.
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda ste poslušali na skupnem
zasedanju. Predlog izhodišč je objavljen v »Poročevalcu« št. 23 z dne 31. 10.
1975. Predlog so obravnavali: odbora za finance našega zbora in Zbora združenega dela, ki sta predložila skupno pismeno poročilo, in Zakonodajno-pravna
komisija, ki je prav tako dala pismeno poročilo. Poročili ste prejeli. Na podlagi
predloga in pismenih poročil pričenjam razpravo. Najprej vprašujem predstavnika Odbora in Komisije, če želita mogoče še ustno dopolniti poročilo! (Ne želita.) Pričenjam razpravo.
Kdo želi besedo? (Nihče.) Najbrž je bilo to že vse izrečeno v obravnavi
osnutka naše resolucije in kaže, da razpravljalcev ni. Zato zaključujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep:
1. Predlog izhodišč za sestavo republiškega proračuna za leto 1976 se
sprejme.
2. Predlog republiškega proračuna za leto 1976 pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v roku, ki bo omogočal obravnavo in sprejem proračuna na
seji zbora, ki je že sklicana za 29. december 1975.
3. Pri pripravi predloga naj Izvršni svet upošteva vse pripombe in predloge, dane v poročilih skupščinskih teles, pripombe skupin delegatov in pripombe
dane v naši razpravi na seji zbora k 3. točki dnevnega reda.
Kdor je za predlagani sklep, naj glasuje! Kdo je za? (47 delegatov.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel.
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog programa
dela Zbora občin Skupščine SR Slovenije za obdobje od septembra 1975 do
julija 1976.
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Dovolite mi, da za uvod: k tej točki dnevnega reda povem nekaj misli.
Program dela našega zbora je postavljen v okvir pristojnosti zbora, ki so
določene z ustavo in poslovnikom Skupščine SR Slovenije. Iz zastavljenih nalog
ste lahko ugotovili, da gre v njem predvsem za usmerjanje razvoja, za določanje
splošnih načel, ciljev in smeri republiške politike, za bistvena vprašanja graditve
sistema družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov, za planiranje družbenega razvoja, skratka za obravnavo in odločanje o vprašanjih, ki so skupnega
pomena za republiko kot celoto. V ta okvir smo postavili tako imenovane tematske naloge in tudi našo zakonodajno dejavnost. V tematskem delu programa so
posebej zajete in poudarjene aktualne naloge zbora na družbenoekonomskem
in družbenopolitičnem področju, pri čemer izstopa na družbenopolitičnem področju zlasti permanentna in posebej aktualna naloga spremljanja uveljavljanja
in izvajanja delegatskega sistema in delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, v občinskih skupščinah in v republiški skupščini in tudi v zvezni skupščini, skrb za nadaljnji samoupravni razvoj krajevnih
skupnosti ter naloge v zvezi z uresničevanjem resolucije o osnovah kadrovske
politike, varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine,
uveljavljanjem interesov združenega dela v družbeni reprodukciji, reformo
proizvodnega sistema, realizacijo nalog na področju vzgoje in izobraževanja ter
naloge v zvezi z uresničevanjem samoupravne organiziranosti samoupravnih
interesnih skupnosti.
Na družbenoekonomskem področju moramo predvsem poudariti naloge, ki
so pred nami v zvezi z izvajanjem politike družbenoekonomskega razvoja in
analiziranjem te politike ter s spremljanjem gospodarskih gibanj. Poleg tega pa
še analiziranje kompleksnega razvoja prometa, vprašanja zasnove urbanizacije
v okviru regionalnega prostorskega plana ter še nekatere druge naloge s tega
področja.
V zakonodajnem programu je dana prednost tistim republiškim zakonom,
ki jih bo treba sprejeti v programiranem obdobju na najpomembnejših sistemskih področjih, od katerih sta odvisna nadaljnji samoupravni razvoj in samoupravna organiziranost našega družbenega življenja. Mislim, da moramo poudariti za ta del programa predvsem to, da je prvi tako imenovani prioritetni del
tista obveznost za nas, za Izvršni svet, za republiške upravne organe in druge
pooblaščene predlagatelje, ki mora biti v programiranem obdobju v celoti uresničena.
V drugem delu programa na zakonodajnem področju pa je navedena vrsta
republiških zakonov, ki sicer niso prednostnega značaja. Upravičeno pa lahko
pričakujemo, da bodo v predvidenih terminih predloženi Skupščini v obravnavo
in sprejem. Oba dela zakonodajnega programa pa ne zajemata tekočih nalog v
zakonodajnem delu, morebitnih sprememb in dopolnitev veljavnih zakonov,
razen tistih, s katerimi se predvidevajo spremembe in dopolnitve sistemskega
značaja in so zato navedeni v prvem oziroma drugem delu.
V zvezi s programom zvezne skupščine predvidevamo obravnavo sistemskih
predpisov, za katere smo po ustavi in poslovniku dolžni dajati soglasje. Predpise
s področja pravosodja, lastninskih razmerij in z drugih pomembnih področij
družbenega življenja, ki jih bo prejemal Zvezni zbor Skupščine SFRJ, bomo
zaradi njihove pomembnosti obravnavah tudi v republiški skupščini in zavzeli
do njih stališča in jih posredovali zvezni skupščini.
Tako opredeljen program dela zbora pa ne pomeni, da ne bomo obravnavali
tudi drugih aktualnih zadev, ki se bodo sproti pojavljale. Program je torej
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predvsem orientacija za delo celotne delegatske osnove ter možnost, da se občinske skupščine in temeljne delegacije ter delegati že v fazi priprav posameznih
predpisov vključijo v oblikovanje in nastajanje republiške zakonodaje ter posredujejo svoje sugestije, mnenja in predloge s posameznih področij zakonodajnega urejanja. Zato je tudi rokovno dovolj čvrsto oblikovan, kar omogoča tudi
upoštevanje rokov, ki so določeni s poslovnikom za obravnavanje posameznih
aktov v različnih fazah zakonodajnega postopka.
Predlog programa dela Zbora občin ste prejeli z dopisom z dne 31. 10. 1975.
Obravnavali so ga odbori našega zbora in Zakonodajno-pravna komisija, ki
so predložili zboru pismena poročila. Obveščam vas, da smo predlog programa
vseh treh zborov obravnavali tudi na skupnem sestanku s predsedniki občinskih
skupščin.
Poročila naših teles ste prejeli. Na podlagi predloženega gradiva in poročil
pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ce nihče ne želi razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje o predlogu programa dela Zbora
občin.
Kdor je za predloženi program, naj prosim glasuje! (48 delegatov glasuje
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Zbor občin soglasno sprejel predlog programa dela Zbora
občin Skupščine SR Slovenije za obdobje september 1975 — julij 1976.
Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo
zakona o določitvi zavarovanega območja za reko Soča s pritoki, z osnutkom
zakona, ki ju je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet.
Za svojega predstavnika je določil tovariša Borisa Mikoša, člana Izvršnega
sveta in republiškega sekretarja za urbanizem. Zeli predstavnik predlagatelja
uvodno besedo? Prosim!
Boris Mikoš : Tovarišice in tovariši! Reči moram, da je pred nami prvi
dokument te vrste in da se je že zelo dolgo čutila potreba, da kot organizirana
družba, ki visoko ceni naravne vrednote, s katerimi upravljamo, le-te tudi zavarujemo. Doslej je nekatera konkretna zavarovanja na predlog pristojnih republiških upravnih organov, kot vam je znano, vedno izpeljal s svojimi odloki o prepovedi graditve Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sam. Novi republiški
zakon o vodah, ki smo ga lani sprejeli, določa, da se na predlog zveze vodnih
skupnosti, v le-tej pa so združeni neposredni upravljalci voda, lahko z zakonom določijo območja zaradi zavarovanja voda v vodotokih in podtalnicah na
širšem območju, torej ne več z odlokom. Predlog za izdajo zakona o določitvi
zavarovanega območja za reko Sočo s pritoki je prvi predlog, da se na podlagi
republiškega zakona o vodah določi posebno zavarovano območje. Prepričan sem,
tovarišice in tovariši, da se boste strinjali s predlagateljem, da je za zavarovanje kot prvo predlagal Sočo in njene pritoke. K temu ga niso vodili emocionalni
nagibi, čeprav ni dvoma, da se pomemben del naše narodne zgodovine veže na to
lepo reko. Vodili so nas predvsem racionalni razlogi, ki več ne dovoljujejo odlašanja pri zavarovanju tega enkratno lepega vodotoka.
Dejstvo je namreč, da je gospodarski razvoj segel tudi v to dolino in da je
začel spreminjati njeno prvobitnost. Nadaljnjemu gospodarskemu razvoju teh
krajev ne le da se ne moremo upirati, marveč je naš še kako utemeljen interes,
da se ti kraji gospodarsko krepijo in razvijejo hitreje, kot so se doslej. Spoznanje, da se krajem ob gornji Soči morajo odpreti nove razvojne možnosti, posta19
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ja vedno realnejša sestavina družbenega načrtovanja tudi v naši republiki kot
celoti. V zadnjem času smo se energično lotili modernizacije cest v tem območju.
V gradnji je velik alpski center, pripravlja se modernizacija tovarne v Srpenici itd. Moramo se torej dogovoriti o tem, kako zasnovati gospodarski razvoj te
doline, da bodo ostale neprizadete nekatere enkratne kvalitete, ki jih ne bo
mogoče nikoli več obnoviti, če jih enkrat uničimo. S tem zakonom, ki vam je
danes predložen v osnutku in predlogu, varujemo samo vodni režim Soče in
njenih pritokov, in to do Mosta na Soči. Nižje je namreč na tej reki že ustvarjeno stanje, ki ga ni več mogoče spremeniti do te mere, da bi lahko obnovili
nekdanje stanje. Predloženi zakon se tudi ne nanaša na varovanje krajine, njenih značilnosti in lepot. Ta vprašanja bomo morali urediti na primeren način v
zakonu o Triglavskem narodnem parku, ki ga bomo po programu Skupščine
predložili v razpravo v prvem četrtletju prihodnjega leta. Z novim zakonom
uvajamo tudi obveznost, da je treba sanirati sedanje stanje. Pri tem je treba
opozoriti, da se sanacijski ukrepi nanašajo predvsem na obvladanje hudournikov,
ker smo v zavarovalna dela vsa leta nazaj vlagali odločno premalo. Urediti
bomo morali tudi čistilne naprave za nekatera naselja, ki se hitreje razvijajo.
Pomembna je določba zakona, s katero se na zavarovanem območju od
Trnovega navzdol lahko dovoli pod določenimi pogoji gradnja umetnih jezer za
energetsko izrabo. Tako je zakon omogočil, da se v skladu z urbanističnim
programom občine Tolmin lahko nadaljuje razprava o primernosti ali neprimernosti gradnje takih jezer, ne da bi bilo treba ob zavarovanju reke Soče že odločiti o tem vprašanju. To je še posebno pomembno sedaj, ko je Soškim elektrarnam že izdano lokacijsko dovoljenje za gradnjo elektrarne v Solkanu in ko se
po podpisu jugoslovansko-italijanskega sporazuma lahko na nov način in z
drugačno perspektivo kot doslej vrednoti tudi energetska izraba Idrijce in z
njo povezane srednje Soče. Namen tega zakona zato ni odločiti o gradnji umetnih jezer na Soči, marveč zavarovati vodni režim na tej reki, dokler je to še
mogoče, in hkrati omogočiti, da se vodnoenergetske možnosti zahodne Slovenije
v miru in neovirano analizirajo, pri čemer je treba upoštevati nove vidike.
Socialistična republika Slovenija bo izvajajoč določilo 102. člena oziroma
103. člena ustave morala postopoma zavarovati še nekatere druge gornje tokove
naših vodotokov, kot so Sava Dolinka in Bohinjka, Savinja, Kolpa in Krka, da bi
obvarovala njihove naravne prvine ah jim postopoma vrnila nekdanji značaj
kvalitete. Pri tem moramo ponovno poudariti, da visoka kvaliteta naravnih in
vodotokov ob prirodnih lepotah, ki jih obdajajo, predstavlja vedno večjo gospodarsko vrednost in potencialno življenjsko rezervo pitnih in kvalitetnih voda, ki
so vedno bolj potrebne velikemu delu industrije in velikim krajem.
Tovarišice in tovariši delegati! Prosim vas, da razpravljate o predlogu za
izdajo in o osnutku zakona hkrati in da se zavzamete za to, da ga skupno čimbolj e oblikujemo in čimprej sprejmemo.
Na koncu mi do voh te samo še nekaj besed. Ce je res, da se je z ravnokar
sklenjenim sporazumom Jugoslavije in Italije resnično začelo novo zgodovinsko
razdobje, ki sloni na medsebojnem spoštovanju in zaupanju ter na skupnih naporih dveh sosednih narodov, da si pomagata in ne ovirata v prizadevanjih za
boljšo prihodnost delovnih ljudi, potem je toliko bolj prav, da zavarujemo reko
Sočo in jo izročimo bodočim rodovom v vsej njeni lepoti, kakršno so poznali
vsi tisti, ki so svoja dejanja vgradili v temelje našega današnjega časa in v
temelje naše družbe, ki je prvič v naši narodni zgodovini ustvarila na svoji
zahodni meji enakopraven odnos med dvema sosedoma. Zato mi dovolite, da
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ugotovim, da je zavarovanje Soče resnično težko obravnavati drugače kot narodni dolg do zgodovine in do nas samih, ki se mu ne moremo, nočemo in tudi ne
želimo izogniti.
Predsednica Mara Ž 1 e b n i k : Predlog za izdajo zakona z osnutkom
zakona ste prejeli z dopisom z dne 31. 10. 1975. Izvršni svet predlaga, da se v
smislu 2. odstavka 250. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 1. in 2. faza
zakonodajnega postopka združita, tako da se hkrati obravnava in sprejema predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek. Glede na tak predlog Izvršnega sveta
pričenjam razpravo.
Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Predlagam, da o predlogu Izvršnega sveta glede
postopka glasujemo. Kdor je za predlog, da se 1. in 2. faza zakonodajnega postopka združita, naj glasuje! (48 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se
je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona so obravnavah: Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja našega zbora in Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega dela, ki sta predložila skupno pismeno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako
predložila pismeno poročilo. Poročila ste prejeli. Pričenjam razpravo.
K razpravi se je že javil tovariš Ladava, delegat iz občine Tolmin!
Anton Ladava: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Takoj uvodoma naj povem, da smo imeli v naši občini številne razprave in da
podpiramo izdajo zakona. To je stališče poleg delegacije tudi delegatske skupščine. Vendarle pa smo imeli nekaj pripomb, ki smo jih pravočasno posredovali
tako Izvršnemu svetu kot Skupščini SR Slovenije. Zal nam je, da jih delegati
niso pravočasno dobili.
Kdor pazljivo prebere zlasti uvodni del, bo videl, da gre očitno za nekatera
protislovja, ki se kažejo v oceni vrednosti Soče in v dolžnostih, ki se nalagajo
glede zavarovanja reke Soča. Zlasti je treba opozoriti na to, da so posamezne
polemike o Soči daleč presegle okvir razprav in tudi ocen, kot jih omenja zakon. Posamezne ocene presegajo v celotno krajino, in sicer z izključnim namenom prepovedovanja določenega razvoja, brez kakršnih koli materialih obveznostih, ki iz tega izvirajo. Tak način obravnavanja Soške dohne, kljub temu,
da zakon tega ne obravnava, je očitna tendenca prenašanja odgovornosti za
družbenoekonomski razvoj, ob tendencah za prepoved določenih posegov, na
družbenopolitično skupnost. Zaradi tega je treba, kolikor se samo v uvodnem
delu opiramo na Triglavski narodni park, takoj danes povedati, da do tistega
časa, dokler kakršenkoli zakon o Triglavskem parku ali kakršen koli drug predlog ne bo imel materialnih posledic, ki jih posamezni ukrepi predvidevajo, potem
politična teritorialna skupnost občine Tolmin ne more podpisati odločitev.
To je ena bistvenih pripomb in po njej se moramo ravnati. Nadalje gre
očitno za to, da se to breme nalaga celotni vodni skupnosti, krajevnim skupnostim in politični teritorialni skupnosti. Kolikor nam je znano, navedene številke v osnutku niso niti usklađene, kaj šele, da bi bile točne.
Mislim, da ta protislovni odnos med oceno vrednosti reke Soča in namenom
tega zakona, na drugi strani pa prenašanje obveznosti na samo območno vodno
skupnost in na politično teritorialno skupnost, ni sprejemljiv. To priča do neke
mere tudi o nezaupanju do upravnega organa ah do politične skupnosti same.
19»
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Na drugi strani pa se pri odločanju o izdaji posameznih dovoljenj odvzamejo
določene pristojnosti politični teritorialni skupnosti. Zaradi takega protislovnega odnosa je razumljivo, da mi takih odnosov pri izdaji tega zakona ne moremo
podpirati.
Menimo, da mora tisti — ne samo zaradi družbenoekonomskega položaja,
v katerem smo, temveč tudi iz načelnih razlogov, ki predlaga določene ukrepe, še
posebno, če so ti nacionalnega pomena, tudi nositi materialne posledice glede
izdaje zakona. Na podlagi teh načelnih pripomb k uvodni obrazložitvi ponovno
poudarjamo, da vse to lahko vnese določen nemir in da ima lahko tudi politične
posledice.
Tak postopek prav gotovo vzbuja bojazen, da to ni osamljen primer, da se
bodo tudi drugi sklicevali na podobne primere.
Na podlagi tega dajemo konkretne pripombe, in sicer:
V prvem stavku tretjega člena naj se za besedami »za naprav-« črta in doda
novo besedilo, ki se glasi: »ki bi poslabšale vodni režim ali kakovost vode«.
V drugem odstavku 3. člena naj se za besedo »dejanja« besedilo črta in
doda novo besedilo, ki se glasi: »ki utegne poslabšati vodni režim ali kakovost
vode«. Za vse nadaljnje alinee predlagamo, da odpadejo, ker vsebujejo le določila, ki so že navedena v zakonu o vodah in veljajo za vse slovenske vodotoke.
Zato menimo, da je ponovno navajanje teh določil nepotrebno in naj ostane le
tisto, česar zakon o vodah ne vsebuje.
Ravno tako predlagamo, da »zlasti pa« na koncu drugega odstavka 3. člena
črtamo. Tudi v primeru morebitnega naštevanja menimo, da mora biti zakon
precizen.
V prvem odstavku 4. člena naj se za besedo »območju« besedilo črta in doda
novo besedilo, ki se glasi: »po predhodnem mnenju Izvršnega sveta Skupščine
občine Tolmin, Republiškega komiteja za varstvo okolja in republiškega upravnega organa, pod čigar pristojnost spada objekt ali naprava«.
Drugi odstavek 4. člena naj se črta ter dopolni z novim, ki se glasi: »Za
vse ostale objekte in naprave za lokacijska dovoljenja in gradbena dovoljenja
upravni organ občine.«
5. člen naj se spremeni in naj se glasi: »Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Izvršni svet Skupščine občine Tolmin, Zveza vodnih skupnosti Slovenije in
Območna vodna skupnost pripravijo do 31. decembra 1976 sanacijski program
za celotno zavarovano območje, določijo rok za izvršitev potrebnih sanacijskih
del.« Gre za dodatek »Izvršni svet SRS«. Menimo, da ni prav, da sta nosilca
izdelave sanacijskega programa le Skupščina občine Tolmin in Območna vodna
skupnost. Nosilec naloge bi moral biti predlagatelj zakona, kot je predlagano
v spremembi 5. člena, s tem da bi sodelovala pri tej nalogi naš izvršni svet in
Območna vodna skupnost.
5. člen v prvotni vsebini zavezuje Območno vodno skupnost in Skupščino
občine Tolmin, da morata izdelati sanacijske programe za celotno območje. Menimo, da je navedena naloga izredno zahtevna. Zahteva poglobljene študije in
obravnavo vseh ostalih dejavnikov, ki vplivajo na prostor. Sama Območna vodna skupnost ugotavlja, da so bile pri sestavljanju srednjeročnega načrta Območne vodne skupnosti za obdobje 1976 do 1980 velike težave, ker je s sredstvi, ki
jih zbere območje, komaj zagotovljeno najnujnejše vzdrževanje obstoječih objektov. Sredstva za investicije oziroma za urejanje so tako minimalna, da ne zadovoljujejo niti tretjine dajanskih potreb območja. Ce upoštevamo le tolminsko
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občino, vidimo, da ta ne zbere niti četrtine sredstev, ki se letno vlagajo v vodno
gospodarstvo, za vzdrževanje objektov in naprav.
Iz srednjeročnega načrta ima Območna vodna skupnost za urejanje vodotokov in investicijsko vzdrževanje objektov na razpolago 30 milijonov dinarjev.
Jasno je, da Območna skupnost ne more iz naslova zakona prevzeti nobene obveznosti, ne da bi se zanemarila druga območja. Po podatkih Območne vodne
skupnosti zajema ta prostor 11,2 "/o slovenskega prostora in 40% hudourniških
površin v Sloveniji.
Po petletnem planu bi porabila za potrebe vodarstva le 6,12 "/o vseh sredstev
vodnega gospodarstva v Sloveniji.
Na enoto površine se torej vlaga v tem območju veliko manj kot drugje.
Za razreševanje tega zakona so finančno vezane le Skupščina občine in
krajevne skupnosti. Ugotoviti moramo, da so v družbenem dogovoru o splošni
porabi proračuni očiščeni sredstev, razen sredstev, ki so namenjena za delovanje
državne uprave.
V družbenem dogovoru za financiranje krajevnih skupnosti se za programe financiranja dogovarjajo v združenem delu delovni ljudje.
Za naše področje vemo, da je udeleženo za reševanje teh problemov veliko
delovnih ljudi in organizacij s prispevki iz neto osebnega dohodka s prostovoljnim delom.
Iz navedenih podatkov je razvidno, da ne more temeljiti realizacija zakona
na lokalnih virih sredstev. Seveda s temi pripombami, ki jih dajemo, nimamo
namena zmanjševati pomembnosti tega zakona. Gre za nekatere preciznejše
formulacije in obveznosti, ki iz njega izhajajo.
Predsednica Mara Zlebnik: Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o določitvi zavarovanega območja reke Soča s
pritoki, z osnutkom zakona, se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
3. Pri pripravi predloga zakona naj upošteva vse pripombe in predloge,
dane v poročilih skupščinskih teles, pripombe občinskih skupščin, skupin delegatov in pripombe, dane v razpravi na seji zbora.
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (47 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet.
Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju federacije.
Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ.
Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Dragan Mozetič, namestnik republiškega sekretarja za finance.
Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin SFRJ je tovariš
Zoran Žagar.
Osnutek zakona ste prejeli z dopisom z dne 10. 11. 1975. Obravnavali so ga:
odbora za finance Zbora občin in Zbora združenega dela, ki sta predložila skupno
pismeno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila
pismeno poročilo. Poročili in mnenja Izvršnega sveta ste prejeli.
Želijo mogoče predstavniki še kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne).
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Na podlagi osnutka zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo! Kdo
želi besedo? Besedo ima tovariš Vinko Gobec, delegat zveznega zbora!

.

Vi,nko Gobec: Tovariši in tovarišice! Menim, da moram nekaj reči
k 9., 10., in 11. točki, zlasti glede na razpravo tovariša Jagodiča.
Ko je vprašal, kaj menimo delegati v Skupščini SFRJ o tako velikem
rebalansu in povečanju sredstev za rebalans za letos in o povečanju za drugo
leto, moram reči, da smo delegati v prvih razpravah, ko se je koncipiral rebalans za letošnje leto prek 28fl/o, opozarjali na posledice, ki lahko nastanejo.
Bilo bi namreč lahko zelo nevarno, če bi tudi v občinah pričeli preskakovati iz temeljne politike, ki smo jo začrtali za letošnje leto, ali ki jo načrtujemo za
prihodnje leto.
Predlagali smo tudi nekatere rešitve, kot na primer podaljšanje rokov o
plačevanju obveznosti z najemanjem posojil itd. in prišli do tega, da se sedaj
povečuje za 26 ""/o, po resoluciji pa bi bilo upravičeno povečanje za 23,5 Vo, se
pravi za nekaj več, kot bi bilo dovoljeno.
Toda reči moram, da je proračun federacije trenutno v specifičnem položaju.
Popolnoma se strinjam, da se moramo vsi držati dogovorjene politike, od TOZD,
krajevne skupnosti, občine, do republike in federacije, vendar v situaciji, v
kakršni smo, moram opozoriti na stvari, ki so specifične. Poglejte samo postavko stimulacija gospodarstva za izvoz. Rekli smo, da je treba izvoz stimulirati,
ker je to glavni generator naše razvojne politike. Vemo, da občine trenutno še
ne stimulirajo z manjšimi davki in prispevki izvoznih prizadevanj podjetij,
marveč je to trenutno naloga federacije, se pravi njenega proračuna, in sicer gre
približno 17 fl/o letošnjega proračuna za to obveznost. Prav zaradi tega dejstva
smo podprli letošnji rebalans. Pri tem nastaja naslednje vprašanje:
V odborih in tudi že v zboru smo zahtevali, da je treba priti pred Skupščino
SFRJ in republiške skupščine s točnimi obveznostmi, ker ne smemo zanemariti
dveh skrajnosti. Prvič', da bomo lahko vse obveznosti, ki jih ima federacija
iz preteklih let, naenkrat rešili in drugič, ne moremo nenehno ravnati tako,
kot da teh obveznosti ni, marveč je treba priti enkrat z vsemi temi obveznostmi
pred skupščine republik, pred delegate in realno ugotoviti, v kakšnem času
smo sposobni poravnati te obveznosti.
Dalje se postavlja vprašanje, kaj bi štorih, če bi črtah stimulacijo iz zveznega proračuna in šli na devalvacijo dinarja. Vprašujem, kakšen učinek bi to
imelo. Vemo namreč, da so republike glede kotizacije omejeno sposobne. To,
kar sedaj delamo, pomeni nenehno inflacijo ali če hočete, prikrito devalvacijo.
Mislim, da bi s temi stvarmi morale priti strokovne službe pred nas in ugotoviti,
kaj bi bilo potrebno storiti na tem področju. Vprašujem se, koliko časa naj to
traja in koliko časa bo to trajalo. Odgovor si najdem v naslednjem: Verjetno
bo to trajalo toliko časa, dokler naše združeno delo ne bo samoupravno organizirano in sposobno, da to prevzame. Menim, da mi včasih teh dveh skrajnosti ne vidimo in ne ločujemo. V razpravi ste zelo pravilno poudarili, da je
ena temeljnih nalog samoupravno organiziranje združenega dela in da moramo
še bolj spodbuditi subjektivne sile ter da ne moremo biti zadovoljni s tem, da v
resoluciji samo ugotovimo, da je to proces. To smo ugotavljali lani, ugotavljamo
to tudi letos in bomo ugotavljali še drugo leto in naprej. Vemo, da je to proces
in samo ugotovitev je premalo. Treba je tudi nekaj ukreniti, da se organizacija začne v tej smeri tudi izvajati. Tudi tu je nevarna druga skrajnost, da
naj bi bili jutri že povsem samoorganizirani.
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Toliko sem želel reči, da boste delegati videli, da v Zveznem zboru delegati iz Slovenije, in tudi v Zboru republik in pokrajin, ne dvigamo lahko rok
za take zadeve. Vendar, ko smo izmenjali poglede na problematiko, ki se je nakopičila v jugoslovanskem prostoru, potem drugega izhoda za letos nismo videli,
tako kot ga verjetno tudi za drugo leto ne bomo.
Predsednica Mara Zlebnik: Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep:
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju federacije.
2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k
predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju federacije.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (39 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata).
Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep z večino glasov sprejel.
Prehajamo na 10. točko dnevnega r e d a, to je na osnutek odloka
o spremembi odloka o določitvi skupnega obsega proračunskih izdatkov federacije za leto 1975.
Osnutek odloka je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ. Predstavnik Izvršnega sveta in predstavnik naše delegacije
sta ista kot pri prejšnji točki.
Osnutek odloka ste prejeli z dopisom z dne 23. 10. 1975. Z dopisom z dne
28. 10. 1975 ste prejeli tudi dopolnilno informacijo v zvezi z osnutkom predlaganih sprememb in dopolnitev proračuna federacije za leto 1975. Osnutek odloka
so obravnavali: odbora za finance našega zbora in Zbora združenega dela, ki sta
predložila skupno pismeno poročilo in dodatni poročili, ter Zakonodajno-pravna
komisija, ki je predložila pismeno poročilo.
Poročili in mnenje Izvršnega sveta ste prejeli. Na podlagi osnutka odloka,
informacije in pismenih poročil začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.)
Zaključujem razpravo in predlagam zboru da sprejme naslednji sklep:
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku odloka o
spremembi odloka o določitvi skupnega obsega proračunskih izdatkov federacije
za leto 1975.
2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine Socialistične republike
Slovenije soglasje k predlogu odloka o spremembah odloka o določitvi skupnega obsega proračunskih izdatkov federacije za leto 1975.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (39 delegatov.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (2 delegata.)
Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep z večino glasov sprejel.
Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o določitvi skupnega obsega izdatkov proračuna federacije za leto 1976.
Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. Predstavnika sta ista. Osnutek zakona s spremnim gradivom ste prejeli z dopisom z dne 10. 11. 1975. Z dopisom z dne 26. 11. 1975 pa
ste prejeli tudi dopolnilni predlog zveznega izvršnega sveta k osnutku zakona
o določitvi skupnega obsega izdatkov proračuna federacije za leto 1976. Osnutek
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zakona so obravnavali: odbora za finance našega zbora in Zbora združenega
dela, ki sta predložila skupno pismeno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno poročilo.
Poročilo ste prejeli. Želita morda predstavnika Odbora in Komisije še kaj
dodati k pismenim poročilom? Predsednik Odbora za finance našega zbora Janko Juršič ima besedo!
Stanko Juršič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati ! V poročilu Odbora za finance Zbora občin, ki ste ga danes dobili na klop,
bi pri 3. odstavku dodali še naslednje: »Pooblašča se delegacija Skupščine SR
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k osnutku zakona o določitvi skupnega obsega izdatkov proračuna federacije za leto 1976.
Predsednica Mara Zlebnik: Začenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Če nihče, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji
sklep;
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o
določitvi skupnega obsega izdatkov proračuna federacije za leto 1976. K osnutku
zakona se dajejo pripombe, predlogi in mnenja, ki jih predlagajo delovna telesa zbora v svojih poročilih, Izvršni svet v svojem mnenju oziroma ki so bila
dana v razpravi.
2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona
o določitvi skupnega obsega izdatkov proračuna federacije za leto 1976.
Kdor je za sklep, naj prosim glasuje! Kdo je za? (40 delegatov.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.)
Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep z večino glasov sprejel.
Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije, republik in avtonomnih pokrajin za leto 1976.
Osnutek odloka je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ.
Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Dragan Mozetič, predstavnik naše
delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ pa tovariš Zoran
Žagar.
Osnutek odloka ste prejeli z dopisom z dne 6. 11. 1975. Obravnavali pa so
ga: odbora za finance Zbora občin in Zbora združenega dela, ki sta predložila
skupno pismeno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno poročilo.
Poročili in mnenje Izvršnega sveta ste prejeli. Želijo mogoče predstavniki
še ustno obrazložiti? (Ne.) Na podlagi osnutka odloka in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.)
Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep:
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku odloka o
določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije, republik in avtonomnih
pokrajin za leto 1976.
2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k pred-
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logu odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije, republik
in avtonomnih pokrajin za leto 1976.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (41 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.)
Ugotavljam, da je Zbor občin predlagani sklep z večino glasov sprejel.
Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka
o določitvi skupnega zneska sredstev za financiranje programa po zakonu
o zagotavljanju sredstev za financiranje programa integracije in modernizacije skupnih služb za vodenje civilnih in vojaških zrakoplovov.
Osnutek odloka je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ. Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Dragan Mozetič, predstavnik naše delegacije pa je tovariš Zoran Žagar.
Z dopisom z dne 13. 11. 1975 ste prejeli osnutek in dopolnitev osnutka
odloka, predlog za izdajo zakona o zagotavljanju sredstev za financiranje
programa integracije in modernizacije skupnih služb za vodenje civilnih in
vojaških zrakoplovov, z osnutkom zakona, ter sklep, s katerim je Skupščina
SR Slovenije odložila sklepanje o soglasju k osnutku odloka.
Osnutek zakona so obravnavah: odbora za finance Zbora občin in Zbora
združenega dela, ki sta predložila skupno pismeno poročilo, in Zakonodajnopravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno poročilo.
Poročila in mnenje Izvršnega sveta ste prejeli.
Želijo predstavniki še kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne.) Pričenjam
razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.)
Zaključujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep:
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku odloka o
določitvi skupnega zneska sredstev za financiranje programa po zakonu o zagotavljanju sredstev za financiranje integracije in modernizacije skupnih služb
za vodenje civilnih in vojaških zrakoplovov.
2. K osnutku odloka se dajejo pripombe, predlogi in stališča, ki jih predlagajo delovna telesa v. svojih poročilih ter Izvršni svet v svojem mnenju.
3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ, da da v skladu s predlogi in pripombami Skupščine
SR Slovenije in v njenem imenu soglasje k predlogu odloka o določitvi skupnega zneska sredstev za financiranje programa po zakonu o zagotavljanju
sredstev za financiranje programa integracije in modernizacije skupnih služb
za vodenje civilnih in vojaških zrakoplovov.
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (43 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Zbor občin predlagani sklep soglasno sprejel.
Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o spremembah zakona o zagotavljanju sredstev za financiranje programa modernizacije službe za opravljanje notranjih zadev iz pristojnosti federacije v obdobju od leta 1974.—1979.
Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ. Predstavnika sta ista kot pri prejšnji točki dnevnega reda.
Osnutek zakona ste prejeli z dopisom z dne 13. 11. 1975.
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Obravnavali so ga: odbor za finance Zbora občin in Zbora združenega
dela, ki sta predložila skupno pismeno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila poročilo.
Poročili in mnenje Izvršnega sveta ste prejeli.
Na podlagi osnutka zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Zeli
kdo razpravljati? (Nihče.)
Zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep:
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o
spremembah zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje programa modernizacije službe za opravljanje notranjih zadev iz pristojnosti federacije v obdobju 1974—1979.
2. K osnutku zakona se dajejo pripombe, predlogi in stališča, ki jih predlagajo delovna telesa zbora v svojih poročilih in Izvršni svet v svojem mnenju.
3. Pooblašča se delegacija Socialistične republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v skladu s predlogi in pripombami
Skupščine SR Slovenije in v njenem imenu soglasje k predlogu zakona o spremembah zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje programa modernizacije
službe za opravljanje notranjih zadev iz pristojnosti federacije v obdobju od
leta 1974 do leta 1979.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (40 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel.
Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o spremembah zakona o sredstvih obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega
razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomne pokrajine
Kosovo.
Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ. Predstavnika sta ista kot prej. Osnutek zakona ste prejeli
z dopisom z dne 19. 11. 1975. Obravnavala sta ga Odbor za družbenoekonomske
odnose in razvoj in Zakonodaj no-pravna komisija, ki sta predložila pismeni
poročili. Poročili in mnenje Izvršnega sveta ste prejeli.
Na podlagi osnutka zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Ali želi
kdo razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo in predlagam, da sprejme
zbor naslednji sklep:
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o
spremembah zakona o sredstvih obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega
razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomne pokrajine
Kosovo.
2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje
k predlogu zakona o spremembah zakona o sredstvih obveznega posojila za
kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in
avtonomne pokrajine Kosovo.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (40 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani sklep zbor soglasno sprejel.
Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o spremembah zakona o merilih za razporeditev sredstev sklada federacije
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za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik
in avtonomnih pokrajin v obdobju od leta 1971 do leta 1975.
Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ, predstavnika pa sta ista kot prej.
Osnutek zakona ste prejeli z dopisom z dne 19. 11. 1975. Obravnavala sta
ga Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in Zakonodaj no-pravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Poročili in mnenje Izvršnega sveta ste
prejeli.
Na podlagi osnutka zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo
želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme
naslednji sklep:
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o
spremembah zakona o merilih za razporeditev sredstev sklada federacije za
kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomnih pokrajin v obdobju od leta 1971 do leta 1975.
2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona o spremembah zakona o merilih za razporeditev sredstev sklada
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih
republik in avtonomnih pokrajin v obdobju od leta 1971 do leta 1975.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (41 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep.
Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o spremembi zakona o republikah in pokrajini, ki se štejejo za gospodarsko
nezadostno razvite.
Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ. Predstavniki so isti.
Osnutek zakona ste prejeli z dopisom z dne 19. 11. 1975. Obravnavala sta ga
Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Poročili in mnenje Izvršnega sveta ste
prejeli.
Na podlagi osnutka zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Zeli
morda kdo razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo in predlagam, da
sprejme zbor naslednji sklep:
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o
spremembi zakona o republikah in pokrajini, ki se štejejo za gospodarsko nezadostno razvite.
2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona o spremembi zakona o republikah in pokrajini, ki se štejejo za
gospodarsko nezadostno razvite.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (40 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel.
Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o spremembah zakona o merilih za določitev dopolnilnih sredstev gospodarsko
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nezadostno razvitim republikam in Socialistični avtonomni pokrajini Kosovo
za financiranje nujnih družbenih služb v obdobju od 1971 do 1975.
Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ. Predstavnika sta ista.
Osnutek zakona ste prejeli z dopisom z dne 19. 11. 1975. Obravnavala sta
ga Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Poročili in mnenje Izvršnega sveta ste
prejeli.
Na podlagi osnutka zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Ali
želi kdo besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor
naslednji sklep:
1. Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije daje soglasje k
osnutku zakona o spremembah zakona o merilih za določitev dopolnilnih sredstev gospodarsko nezadostno razvitim republikam in Socialistični avtonomni
pokrajini Kosovo za financiranje nujnih družbenih služb v obdobju od leta
1971 do leta 1975.
2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona o spremembah zakona o merilih za določitev dopolnilnih sredstev gospodarsko nezadostno razvitim republikam in Socialistični avtonomni
pokrajini Kosovo za financiranje nujnih družbenih služb v obdobju od leta
1971 do leta 1975.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (39 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep.
Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o spremembi in dopolnitvi zakona o izdaji obveznic federacije za leto 1975.
Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ. Predstavnika sta ista.
Osnutek zakona ste prejeli z dopisom z dne 19. 11. 1975. Obravnavala sta
ga Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna
komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Poročili in mnenje Izvršnega
sveta ste prejeli.
Na podlagi osnutka zakona in pismenih poročil začenjam razpravo. Zeli kdo
hesedo? (Nihče.) Zakljuučjem razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep:
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o
spremembi in dopolnitvi zakona o izdaji obveznic federacije za leto 1975.
2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k
predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o izdaji obveznic federacije
za leto 1975.
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (41 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep z večino glasov sprejel.
Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o spremembi zakona o posebni uporabi določenih obveznic in drugih vrednostnih papirjev.
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Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ. Predstavnika sta ista.
Osnutek zakona ste prejeli z dopisom z dne 19. 11. 1975. Obravnavala sta
ga Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Poročili in mnenje Izvršnega
sveta ste prejeli.
Na podlagi osnutka zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo
želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme
naslednji sklep:
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o
spremembi zakona o posebni uporabi določenih obveznic in drugih vrednostnih
papirjev.
2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k
predlogu zakona o spremembi zakona o posebni uporabi določenih obveznic
in drugih vrednostnih papirjev.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (41 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani sklep zbor soglasno sprejel.
Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o ratifikaciji sporazuma o spremembi sporazuma med vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlado Zveze sovjetskih socialističnih republik o
ekonomskem in tehničnem sodelovanju pri graditvi in rekonstrukciji industrijskih podjetij in drugih objektov v SFRJ, ki ga je Skupščini predložil v soglasje
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. Predstavnika sta ista.
Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 31. 12. 1975. Obravnavali so ga:
Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, Komisija za mednarodne odnose
in Zakonodajno-pravna komisija, ki so predložili pismena poročila. Poročila ste
prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta in predlog odloka o soglasju
k predlogu zakona.
Želita predstavnika Odbora in Komisije še kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne želita.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in
prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog odloka o soglasju k predlogu zakona
o ratifikaciji sporazuma o spremembi sporazuma med vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlado Zveze sovjetskih socialističnih republik
o ekonomskem in tehničnem sodelovanju pri graditvi in rekonstrukciji industrijskih podjetij in drugih objektov v SFRJ, naj prosim glasuje! (40 delegatov
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je predlog odloka z večino glasov sprejet.
Prehajamo na 22. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o financiranju federacije.
Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ. Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Dragan Mozetič, namestnik republiškega sekretarja za finance, predstavnik naše delegacije v Zboru
republik in pokrajin pa tovariš Zoran Žagar.
Osnutek zakona ste prejeli z dopisom z dne 10. 9. 1975. Obravnavali so ga:
Odbor za finance našega zbora in Odbor za finance Zbora združenega dela,
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ki sta predložila zboru skupno pismeno poročilo, Odbor za družbenoekonomske
odnose in razvoj ter Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni
poročili. Poročila in mnenje Izvršnega sveta ste prejeli. Ali želi predstavnik
Izvršnega sveta tovariš Mozetič še kaj dodati k osnutku zakona? (Ne želi.)
Tovariš Žagar?
Zoran Žagar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Danes smo bili obveščeni, da Izvršni svet predlaga, da naj se ne da soglasje
k temu zakonu. V imenu naše delegacije predlagamo, da zbori kljub temu dajo
soglasje k temu zakonu, in sicer iz naslednjih razlogov:
Vse republike in obe avtonomni pokrajini so dale soglasje k temu zakonu
z raznimi pripombami. Ce bi slovenska skupščina dala negativno mnenje, bi bil
zaustavljen postopek usklajevanja. Zato mislimo, da bi bil boljši način za upoštevanje pripomb, ki jih imajo Izvršni svet in odbori in s katerimi se naša
delegacija v celoti strinja, če bi se dalo soglasje z zadolžitvijo naše delegacije,
da doseže v usklajevalnem postopku sprejetje pripomb, ki so v pismu Izvršnega
sveta obrazložene.
Predsednica Mara Zlebnik: Prosim tovariša Stanka Juršiča, da poroča v imenu Odbora za finance!
Stanko Juršič: Na osnovi razprav v Odboru za finance in na osnovi
materiala, ki nam ga je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije s stališči,
predlagam, da bi odložili razpravo o osnutku zakona o financiranju federacije.
Predsednica Mara Zlebnik: Tovariš Mozetič, se Izvršni svet s takim
predlogom Odbora za finance strinja? (Se strinja.)
To pomeni, da zaenkrat umika svoj predlog, da naj se ne da soglasje?
(Da.)
Ampak strinjate se pa s tem, da se sklepanje o dajanju soglasja odloži,
takšen je namreč predlog Odbora za finance.
Predlagam, da sprejmemo naslednji sklep:
Odloži se sklepanje o dajanju soglasja k osnutku zakona o financiranju
federacije.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (41 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Zbor občin predlagani sklep soglasno sprejel.
Prehajamo na 23. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o omejitvi stopenj prispevkov iz dohodka za financiranje zdravstvenih skupnosti v letu 1975, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet.
Predstavnik predlagatelja je tovariš dr. Anton Fazarinc, predsednik Republiškega komiteja za zdravstvo in socialno varstvo.
Dr. Anton Fazarinc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši
delegati!
Dovolite mi, da podam k obrazložitvi predloženega zakona še nekaj dodatnih, najnovejših informacij o dosedanjem poteku postopkov za zniževanje
stopenj in da vam posredujem stališče, ki ga je glede nadaljnje usode tega
predloga zakona na današnji seji sprejel Izvršni svet.
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V zadnjih tednih, zlasti pa v zadnjih predprazničnih dneh in po sklepu
Izvršnega sveta, da predloži intervencijski zakon, ter po sklepih, sprejetih v
Zdravstveni skupnosti Slovenije, je bilo izvršeno intenzivno razčiščevanje in
usklajevanje diskrepantnih podatkov o presežkih med Zavodom SR Slovenije
za družbeno planiranje in regionalnimi zdravstvenimi skupnostmi.
V le-teh je pospešeno stekel postopek za zniževanje prispevnih stopenj.
Ta postopek je do sedaj dal naslednje rezultate:
Informacijo o teh rezultatih ste dobili, in ker jo verjetno imate pri sebi,
vas prosim, da na 3. strani te informacije, kjer je pregledna tabela, korigirate
podatek za Maribor. Presežek v Mariboru ne znaša 21 milijonov 66 000 dinarjev,
temveč 16 727 000 dinarjev. S tem se seveda zmanjša skupna vsota vseh predvidenih presežkov, in sicer po oceni Zavoda za planiranje na 163 208 000 dinarjev, razlika med znižanimi prispevnimi stopnjami, vrnjenimi presežki ter sredstvi, ki bodo po teh znižanjih preostala kot imobilizirana in prenesena v naslednje leto, pa na 12 431 000 dinarjev.
Ne bom vam bral podatkov, ki se v tej informaciji nanašajo na posamezne regionalne zdravstvene skupnosti. Kot vidite, so bile v nekaterih od teh
regionalnih zdravstvenih skupnosti oziroma v občinskih zdravstvenih skupnostih že sprejete odločitve o znižanju prispevnih stopenj in o vračanju celotnih presežkov. Drugod ti postopki še tečejo.
Glede na te podatke sem dolžan povedati naslednje: Republiška skupščina
in ta zbor sta v mesecu juliju sprejela sklepe o imobilizaciji presežkov in
zniževanju prispevnih stopenj. Na vseh regionalnih posvetih o spremljanju
skupne porabe v letu 1975 in o programih za leto 1976 smo poudarjali obveznost
zniževanja prispevnih stopenj. Odbor za družbene dejavnosti Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije in Koordinacijski odbor za spremljanje izvajanja družbenega dogovora o razporejanju dohodka sta večkrat opozorila udeležence tega
dogovora na obveznost znižanja prispevnih stopenj. In končno, Izvršni odbor
Zdravstvene skupnosti Slovenije in Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije
sta večkrat pozvala vse regionalne zdravstvene skupnosti, da uvedejo postopek
za znižanje prispevnih stopenj.
Kljub vsem tem stališčem in opozorilom pa so v regionalnih zdravstvenih
skupnostih stekle priprave za znižanje prispevnih stopenj zelo pozno. Z vso
resnostjo dejansko šele potem, ko je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sklenil
izpolniti svojo obveznost do Skupščine in predložiti zakon, o katerem teče
razprava. Zaradi skrajno neodgovornega zavlačevanja priprav in zaradi zamud
pri razčiščevanju odprtih vprašanj smo prišli v časovno stisko, tako da je Izvršni
svet šele danes zjutraj lahko obravnaval poročila iz vseh regionalnih zdravstvenih skupnosti.
In kot ste videli, smo zadnjo informacijo dobili šele pred dobro uro. Na
podlagi vseh teh informacij, ki so vam, bile posredovane danes, Izvršni svet
meni, da postopek za zniževanje prispevnih stopenj sicer še ne poteka povsem
zadovoljivo, vendar pa je doseženo stanje že takšno, da intervencijski zakon
zaenkrat ni potreben. Nujno pa je potrebna nadaljnja intenzivna politična akcija,
ki naj bi privedla do pravočasnih samoupravnih odločitev o znižanju prispevnih
stopenj v vseh tistih občinskih in regionalnih zdravstvenih skupnostih, ki tega
postopka še niso izpeljale. Zato Izvršni svet zaenkrat ne vztraja pri sprejetju
zakona o omejitvi stopenj prispevkov iz dohodka za financiranje zdravstvenih
skupnosti v letu 1975. Iz zaključkov današnje razprave na seji Zbora občin pa
pričakujemo,^ da bodo le-ti zavzeli vse tiste občinske regionalne zdravstvene

304

Zbor občin

skupnosti, ki do sedaj tega še niso storile, da takoj izpeljejo vse postopke, ki
so potrebni, da bi se zagotovil pravočasen sprejem samoupravnih odločitev
o znižanju prispevnih stopenj in dosledna vrnitev presežkov gospodarstva.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala. Samo trenutek, da bomo to stvar
razjasnili. Izvršni svet torej formalno zakona ne umika?
Dr. Anton Fazarinc: Ne insistira, da ga danes Zbor občin sprejme.
Piedsednica Mara Zlebnik: To pomeni, da ga formalno ne umika.
Zato bi prosila, da predsednik Odbora za finance, ki je obravnaval ta predlog,
poda poročilo Odbora. Mislim, da ima tudi Odbor za finance že predložen sklep,
ki rešuje to situacijo podobno, kot ste vi predlagali.
Dr. Anton Fazarinc: Izvršni svet želi, da se o tem danes razpravlja
in da določeni sklepi, ki naj bi spodbudili dodatna prizadevanja, da bi se zniževanje prispevnih stopenj samoupravno speljalo, dobijo potrditev v Zboru občin.
Ne vztraja pa zaenkrat pri sprejemu zakona, torej ga umika.
Predsednica Mara Zlebnik: Tovarišice in tovariši delegati. Danes smo
vam na klop predložili tudi poročilo Zdravstvene skupnosti Slovenije o ukrepih
za znižanje prispevnih stopenj zdravstvenih skupnosti, hkrati pa tudi poročilo
o znižanju stopenj prispevkov iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela
po regijah. Predlog zakona je obravnaval naš Odbor za finance in bi prosila
predsednika Odbora, da da poročilo.
Stanko Juršič: Tovarišica predsednica, tovariši in tovarišice delegati ! Odbor za finance Zbora občin kakor tudi Odbor za finance Zbora združenega dela ves čas intenzivno spremljata gibanja na področju skupne porabe
in sta večkrat v svojih poročilih zahtevala, da se ta poraba omeji v okvire, ki so
bili dogovorjeni. Lahko rečem, da Odbor za finance pozdravlja ukrep Izvršnega
sveta, ki je bil predlagan, istočasno pa je na osnovi razprave in poročila Republiške skupnosti zdravstvenega varstva predlagal naslednji sklep:
Predlog zakona se ne sprejme. Kolikor bo Izvršni svet do 25. decembra
1975 ugotovil, da nekatere regionalne zdravstvene skupnosti niso sprejele sklepa
o znižanju stopenj prispevka iz dohodka TOZD za leto 1975, naj Skupščina
SR Slovenije predloži korigirani predlog zakona o omejitvi stopenj prispevkov
iz dohodka za financiranje zdravstvenih skupnosti v letu 1975, in sicer za
zasedanje zborov 29. decembra 1975. Nadalje naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži podobne zakone o omejitvi stopenj prispevkov za tiste samoupravne interesne skupnosti iz družbenih dejavnikov, ki ne bi sprejele ustreznih sklepov o znižanju stopenj prispevkov, in sicer v primerih, ko gre za bistveno odstopanje od predvidenega obsega planiranih sredstev za posamezne samoupravne interesne skupnosti.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Juršič. Vendar pa mislim,
da je treba glede na obrazložitev in pa glede na konsekvence, ki izhajajo iz
predloga tovariša Fazarinca, 1. točko tega sklepa malo drugače formulirati. Tovariš dr. Fazarinc je rekel, da Izvršni svet v tem trenutku umika zakon. Prosil
pa je, da se kljub temu opravi razprava o tem zakonu. Ce je zakon formalno
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umaknjen, potem seveda ne moremo glasovati o tem, da ga ne sprejmemo.
Mislim, da so zelo umestni vsi ostali predlogi Odbora za finance in bi verjetno
kazalo 1. točko črtati, vse ostalo, kar predlagate, pa bi še razčistili.
Kdo želi o tem problemu razpravljati? Razpravljal bo tovariš Pavel Pečar,
predstavnik Zdravstvene skupnosti Slovenije!
Pavel Pečar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Dovolite mi, da vam v imenu Zdravstvene skupnosti Slovenije predlagam, da
predloženega zakona ne sprejmete. To je že sedaj odločeno. Vseeno pa dovolite
nekaj besed. Predvsem zakon po našem mnenju ni nujen, ker so se zdravstvene
skupnosti že same odločile, da vrnejo 150,7 milijona din, kar je nad 92 %
ocenjenih presežkov. V Zdravstveni skupnosti se ves čas zavedamo, da bomo
morali presežna sredstva vrniti. Skupščina zdravstvene skupnosti je zavzela
taka stališča že na seji 25. julija, posebej pa še na zadnji seji, 27. novembra.
Sedaj konkretno odločajo o prispevnih stopnjah občinske zdravstvene skupnosti,
ki prav te dni sprejemajo sklepe.
Prispevne stopnje niso bile znižane prej, ker so se ocene o predvidenih
presežkih Zavoda SRS za družbeno planiranje in regionalnih zdravstvenih skupnosti zelo razhajale. Stvarnejša ocena je bila mogoča šele po 9-mesečnih periodičnih obračunih zdravstvenih skupnosti. Sedaj so ocene za večino zdravstvenih
skupnosti enake s predvidevanji Zavoda SRS ža družbeno planiranje. Delne
razlike pa ostajajo predvsem zato, ker Zavod SRS za planiranje upošteva v
osnovi pavšal za vajence, ki znaša v Sloveniji 23 milijonov din. Urejeni tudi
niso nekateri prenosi iz splošne v skupno porabo, na primer sredstva za zdravstveno varstvo nezavarovanih oseb. V zdravstvenih skupnostih si prizadevajo,
da bi te stvari razčistili, saj prihaja sicer do dvojnih podatkov, kar je za vse nas
nevzdržno.
Predloženi zakon po našem mnenju tudi ni družbeno upravičen, saj 112.
člen slovenske ustave govori o intervenciji z zakonom le v primerih, če je to
neogibno potrebno zaradi bistvenega odstopanja od temeljnih ciljev družbenega
plana, sprejete gospodarske politike in podobnega.
Predloženi zakon bi pomenil tudi nezaupnico samoupravljanju na zdravstvenem področju. Presežki pa niso samo v zdravstvu. Ob tem naj poudarim,
da so materialni problemi na področju zdravstva letos izredno zaostreni,
zaradi nekaterih posebnosti, kot je na primer visoka udeležba materialnih
stroškov v izdatkih zdravstvenega varstva, saj znašajo izdatki za živila, zdravila,
energetiko in podobno čez 40 %, v bolnišnični službi pa celo 50'%» skupnih
stroškov. Ti materialni stroški pa so se letos že do sedaj povečali za 32 %.
Ekstenzivno zaposlovanje nad resolucijskimi predvidevanji, in to v precejšnji
meri delavcev iz drugih republik in pokrajin, ima za posledico znaten porast
zavarovanih oseb, tako da zdravstvene skupnosti financirajo zdravstveno varstvo milijon 970 tisoč zavarovanim osebam, kar je skoraj 200 000 več, kot je
prebivalcev Slovenije. Določene težave pa nastajajo pri limitiranih sredstvih
tudi zaradi dejstva, da skupne porabe v zdravstvu med drugim tudi zaradi
sistema plačevanja po storitvah ni mogoče vedno držati v predvidenih okvirih.
Sredstva za zdravstvo so bila v letošnjem letu povečana le za 25% in zdravstvene skupnosti smo že v začetku leta opozarjali na velike težave pri zagotavljanju dosedanje ravni zdravstvenega varstva.
Ne glede na to pa smo v zdravstvenih skupnostih odločeni spoštovati in
dosledno izvajati resolucijo ter družbeni dogovor o skupni porabi in presežke
20
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vrniti gospodarstvu. Zato v celoti podpiramo stališča odborov za finance vašega
zbora in Zbora združenega dela. Hvala.
Predsednica Mara 2 le b n i k : Zeli še kdo razpravljati. Če nihče, predlagam naslednje: Ker je formalno predlog zakona umaknjen, naj zbor o tem
ne glasuje. Mislim pa, da se vsi strinjamo s tem, da zbor posreduje predloge
in priporočila našega odbora za finance Izvršnemu svetu. Mislim, da se s tem
strinjate!
Prehajamo na 24. točko dnevnega reda, to je na volitve in imenovanja.
Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR
Slovenije je predložila v obravnavo in sprejem naslednje predloge odlokov:
— predlog odloka o ustanovitvi, nalogah in sestavi Komisije Skupščine
SR Slovenije za proučitev samoupravnih sporazumov in statutov visokošolskih
organizacij,
— predlog odloka o izvolitvi sodnika za prekrške Republiškega senata za
prekrške,
— predlog odloka o imenovanju namestnika in pomočnika družbenega pravobranilca samoupravljanja Socialistične republike Slovenije,
i— predlog odloka o imenovanju republiškega javnega pravobranilca,
— predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov
Okrožnega sodišča v Ljubljani.
Kot predstavnik Komisije je za našo sejo določena tovarišica Mihaela Verbič, članica Komisije.
Prehajamo na predlog odloka o ustanovitvi, nalogah in sestavi Komisije
Skupščine SR Slovenije za proučitev samoupravnih sporazumov in statutov
visokošolskih organizacij.
Najprej bi vprašala, če želi tovarišica Verbičeva še ustno kaj obrazložiti!
(Ne želi.)
O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje o predlogu odloka.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (40 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o ustanovitvi, nalogah in sestavi Komisije Skupščine SR Slovenije za proučitev samoupravnih
sporazumov in statutov visokošolskih organizacij.
S tem so bili v Komisijo Skupščine SR Slovenije za proučitev samoupravnih
sporazumov in statutov visokošolskih organizacij izvoljeni: za predsednika Vladimir Gošnik, za podpredsednika Marjan Šiftar, za člane pa Emil Roje, Elica
Jelen, Branimir Popovič, Vilma Manček, Miroslav Nakrst, Edo Roblek, Oto
Štraser, Tilka Blaha, Jože Doberšek, Majda Poljanšek in Mitja Rotovnik.
Prehajamo na predlog odloka o izvolitvi sodnika za prekrške Republiškega
senata za prekrške. O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.)
Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka. Kdor je za,
naj prosim glasuje! (40 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o izvolitvi sodnika
za prekrške Republiškega senata za prekrške. S tem je bil Marjan Golob, do-

23. seja

307

sedanji sodnik za prekrške Republiškega senata za prekrške, ponovno izvoljen
za sodnika za prekrške Republiškega senata za prekrške.
Prehajamo na predlog odloka o imenovanju namestnika in pomočnika
družbenega pravobranilca samoupravljanja Socialistične republike Slovenije.
O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.)
Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka. Kdor je za,
naj prosim glasuje! (40 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o imenovanju namestnika in pomočnika družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije. S tem je bil Milutin Mužič, dipl. pravnik, vršilec dolžnosti namestnika
družbenega pravobranilca samoupravljanja Socialistične republike Slovenije,
izvoljen za namestnika družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije. Silva Bauman, diplomirana ekonomistka, doslej vršilec dolžnosti pomočnika družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije, pa je bila izvoljena za pomočnika družbenega pravobranilca samoupravljanja Socialistične
republike Slovenije.
Prehajamo na predlog odloka o imenovanju republiškega javnega pravobranilca. O tem predlogu pričenjam razpravo: Kdo želi besedo? (Nihče.)
Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o imenovanju javnega pravobranilca. Kdor je za, naj prosim glasuje! (40 delegatov
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o imenovanju republiškega javnega pravobranilca. S tem je bil dr. Anton Skobir, dosedanji okrožni
javni tožilec v Ljubljani, imenovan za republiškega javnega pravobranilca.
Prehajamo na predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani.
O tem predlogu pričenjam razpravo:. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem
razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (40 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. S tem smo za Okrožno
sodišče v Ljubljani izvolili 489 sodnikov porotnikov.
Prehajamo na 25. točko dnevnega reda, to je na vprašanja
delegatov.
Po prvem odstavku 40. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ima
delegat v zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu ali republiškim funkcionarjem, ki vodijo delo republiških upravnih organov, vprašanja, ki se nanašajo na
njihovo delo ali na zadeve iz njihove pristojnosti. Vprašanja lahko postavi
delegat v zboru tudi predsedniku Skupščine SR Slovenije, predsedniku zbora
ali tudi predsednikom delovnih teles, kakor tudi skupščini samoupravne interesne skupnosti za območje republike, kadar ta enakopravno odloča s pristojnim zborom.
K tej točki dnevnega reda smo vam poslali delegatska vprašanja naslednjih
delegatov: Darka Markočiča, delegata iz občine Nova Gorica, Franca Lubija,
delegata iz občine Ljutomer in skupine delegatov iz občine Piran.
Na vprašanje delegata Darka Markočiča iz občine Nova Gorica bo odgovorila tovarišica Anka Tominšek, republiška podsekretarka v Republiškem sekretariatu za delo!
20*
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Anka Tominšek: Tovarišice in tovariši delegati! Delegat Darko Markočič iz občine Nova Gorica je na 22. seji Zbora občin Skupščine SR Slovenije
dne 19. novembra 1975 zastavil naslednje vprašanje:
»Problem priznanja članstva v obdelovalnih zadrugah je prisoten že dovolj
časa, seveda pa se je pojavljal bolj kot problem posameznikov, ki so po razpustitvi zadrug nastopih delo po več kot šestih mesecih. Razumljivo je, da se
je tudi takšna individualna problematika pojavljala le na področju, kjer je
povojno zadružništvo doživelo popoln razmah. Nedvomno sodi med taka področja tudi območje bivšega okraja Nova Gorica, sedanji občini Nova Gorica in
Ajdovščina, kjer je bilo ustanovljenih 59 obdelovalnih zadrug in 18 zadružnih
ekonomij. Še zlasti pa velja v tej zvezi omeniti področje Goriških Brd, kjer je
bilo v zadruge vključenih okoli 550 zadružnikov. Za večino teh, če odštejemo
organizatorje in aktiviste in peščico, ki se je uspela pravočasno zaposliti, je
obdobje v obdelovalnih zadrugah nepriznano in torej izgubljeno za priznanje
delovne dobe. Z uvedbo pokojninskega in invalidskega zavarovanja kmetov
kooperantov je namreč problem prerasel posamezne primere in dobil množični
značaj. Ni malo kmetov kooperantov, ki jim pomeni priznanje oziroma nepriznanje obdobja v obdelovalnih zadrugah v delovno dobo temeljni razlog, da k
zavarovanju ne pristopijo. Ta problem je še zlasti aktualen, saj je vprašanje
njegove rešitve zavzelo pomembno dimenzijo ob dejstvu, da je rok pristopa
k zavarovanju pod ugodnejšimi pogoji 31. 12. 1975 in tako veliko število kooperantov v upanju, pa tudi v dvomih, da se bo problem vendarle uredil, ne ve,
kaj storiti.
Sam po sebi se ob tem ponuja zahtevek, da je vprašanje treba takoj rešiti,
saj je razlogov, ki govorijo rešitvi v prid, dovolj. Brez dvoma gre tudi za to, da
velja navedeno problematiko obravnavati skozi prizmo kmetijske problematike
nasploh, upoštevajoč pri tem vse ugodne posledice, ki bi iz zadovoljive rešitve
izhajale.«
Na zastavljeno vprašanje dajemo naslednji odgovor:
Z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga je Skupščina SR Slovenije sprejela decembra 1972 in dopolnila z novelo zakona iz
leta 1973, se (s 108. členom) ureja priznanje pokojninske dobe bivšim članom
kmečkih delovnih zadrug. Po tej določbi se všteva v pokojninsko dobo, in to
v posebno dobo-, čas, ko je bil zavarovanec pod določenimi pogoji član kmečke
delovne zadruge v razdobju od 15. maja 1945 do 31. 12. 1959. Ti pogoji pa so:
da je zavarovanec postal član kmečke delovne zadruge v šestih mesecih, ko je
prekinil prejšnje delovno razmerje, ko se je kot izseljenec vrnil v SR Slovenijo,
ko je neposredno po demobilizaciji ali po odslužitvi kadrovskega roka ali po
končani demobilizaciji ali po končani kadrovski usposobitvi postal član kmečke
delovne zadruge.
Po zveznem zakonu pa so ti upravičenci take zahtevke lahko uveljavljali
le, če so v šestih mesecih po izstopu iz kmečke delovne zadruge ah po prenehanju takšne kmečke delovne zadruge stopili v delovno razmerje, torej so
postali delavci ali so se prijavili za zaposlitev pri Zavodu za zaposlovanje.
Ze omenjeni 108. člen republiškega zakona pa jim je odprl možnost, da te
zahteve lahko uveljavljajo še do konca junija 1973. Z omenjeno novelo republiškega zakona pa je bila ta pravica priznana tudi tistim osebam, ki so bile na
pobudo družbenopohtičnih organizacij naseljene v kraju kmetijske delovne
zadruge z namenom, da bi bih pobudniki zadružnega dela ob ustanavljanju in
delovanju zadruge, ne glede na prej omenjene pogoje. Poleg tega pa se bivšim
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članom kmečkih delovnih zadrug čas dela v zadrugi ušteva v pokojninsko dobo
tudi, če so po prenehanju zadruge svojo kmetijo odstopili za kmetijstvo v
družbeni lastnini ali če jim je bila z ukrepom upravnega organa kmetija odvzeta
in če so zato morali nastopiti delo v organizaciji združenega dela.
Priznanje članstva v kmečki delovni zadrugi v pokojninsko dobo je že
dalj časa aktualno vprašanje. Do neke mere smo ga rešili, kot je zgoraj pojasnjeno. To vprašanje je aktualno ne samo v Sloveniji, ampak na jugoslovanski
ravni, zlasti v republiki Hrvatski in AP Vojvodini in je kot odprto vprašanje
nakazano tudi v gradivu Zveznega komiteja za delo in zaposlovanje za usklajevanje sistema pokojninskega zavarovanja z ustavo.
Na problem, na katerega opozarja delegat, je Republiški sekretariat za delo
opozorila tudi Zadružna zveza Slovenije, njeno pobudo pa podpira Republiški
sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Republiški sekretariat za
delo je ta predlog, kot tudi ostale predloge, ki so prisotni za rešitev nekaterih
odprtih vprašanj v pokojninskem in invalidskem zavarovanju, vzel v evidenco
vprašanj, ki jih bo treba reševati sočasno ob usklajevanju sistema z novo
ustavo. Pri tem bo tesno sodeloval z vsemi zainteresiranimi dejavniki.
Kar zadeva rok 31. december 1975, ki ga omenja delegat, do katerega se
lahko kmetje kooperanti pod ugodnejšimi pogoji vključijo v Skupnost pokojninskega zavarovanja v Sloveniji, pa bomo opozorili to skupnost in Skupnost
starostnega zavarovanja kmetov ter Zadružno zvezo Slovenije, da naj to vprašanje proučijo in najdejo ustrezno rešitev.
Glede na dosedanje izkušnje za priznanje te dobe v območju Apaške kotline predlagamo, da se vsi omenjeni primeri z območja Primorske ponovno
analizirajo in naj se ugotovi, ali jih ni možno reševati že v okviru obstoječe
zakonske rešitve.
Predsednica Mara Žlebnik: Predlagam, da prekinemo to točko dnevnega reda in se vrnemo na nekatere nedokončane zadeve iz prejšnje obravnave.
Najprej bi vam sporočila, da k 11. točki dnevnega reda, to je
k osnutku zakona o določitvi skupnega obsega izdatkov proračuna federacije za
leto 1976 Zbor združenega dela ni izglasoval soglasja. Zato predlagam, da izvoli
naš zbor tričlansko komisijo, ki bo skupaj s komisijo Zbora združenega dela
skušala to neskladje urediti. Prosim za konkretne predloge glede izvolitve članov v to komisijo.
Ker vidim, da nimate konkretnih predlogov, bi kar sama predlagala delegate: Jakoba Beriča, Marka Podobnika in Rudija Vrčkovnika.
Se s tem strinjate? Ima še kdo kakšen predlog? (Ne.) Potem dajem predlog na glasovanje. Kdor je za, naj glasuje! (33 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.)
Ugotavljam, da so z večino glasov v usklajevalno komisijo našega zbora
imenovani oziroma izvoljeni: Jakob Berič, Marko Podobnik in Rudi Vrčkovnik.
Ostale delegate pa prosim, da ne odhajajo, ker smo sedaj že na robu
sklepčnosti.
Vračam se na 4. in 5. točko dnevnega reda.
Ker vidim, da je komisija za dopolnitev stališč in predlogov že končala
delo, prosim tovariša Sukiča, da da poročilo, in sicer k osnutku slovenske resolucije in potem k osnutku zvezne resolucije.
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Karel Sukič: Najprej k osnutku slovenske resolucije. Zboru predlagamo' takšen sklep:
Komisija je sledila razpravi in ni ugotovila odstopanj od že predloženega
sklepa. Zato komisija predlaga zboru, da sprejme predlog sklepa k osnutku
resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične republike Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976 v besedilu, ki je bilo predloženo.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa. Komisija predlaga k 4. točki
dnevnega reda, da ostane besedilo predlaganega sklepa k osnutku resolucije o
družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične republike Slovenije ter
neposrednih nalogah v letu 1976 nespremenjeno.
Želi kdo o predlogu komisije razpravljati? (Nihče.) Predlog komisije dajem
na glasovanje! Kdor je za, naj prosim glasuje! (30 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.)
Predlog sklepa je bil z večino glasov sprejet. Delegate pa bi vendarle opozorila na to, da predlog sklepa vsebuje besedilo, po katerem smo dolžni predlagatelju predložiti vse pripombe, ki so bile izražene, bodisi na današnji seji zbora
bodisi pismeno ali pa kako drugače že V prejšnji razpravi. Tako se vse te pripombe pravzaprav vključene v sklep. Komisija pa ni predlagala, da naj se
načelna stališča kakorkoli spremenijo. O tem sem vas bila dolžna obvestiti, da
ne bi mislili, da komisija ni upoštevala pripomb, ki so bile danes izražene na
seji zbora.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda.
Prosim tovariša Sukiča, da da poročilo!
Karel Sukič: Komisija predlaga Zboru občin, da sprejme naslednji
sklep:
1. Daje se načelno soglasje k osnutku resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976.
2. Predlagatelj naj pri izdelavi predloga resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976 upošteva načelna stališča
in pripombe ter konkretne predloge in pripombe, ki so jih k osnutku resolucije
dala delovna telesa zborov Skupščine Socialistične republike Slovenije, Izvršni
svet Skupščine Socialistične republike Slovenije in delegati na sejah zborov
Skupščine SR Slovenije in so sestavni del tega sklepa.
3. Skupščina SR Slovenije zavezuje delegacijo v Zboru republik in pokrajin, da v nadaljnjem postopku priprave resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976 upošteva navedena stališča,
pripombe in predloge in v imenu Skupščine SR Slovenije da soglasje k predlogu
resolucije.
Komisija hkrati predlaga zboru, da sprejme sklep o oblikovanju redakcijske komisije, ki naj oblikuje poglavji A in B sedanjega predloga sklepa in pri
tem prouči in upošteva predloge za spremembe in dopolnitve, dane na današnji
seji zbora. Komisija posebej opozarja redakcijsko skupino, naj prouči in upošteva predloge iz današnje razprave, ki izpeljujejo načelna stališča predloga
sklepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa. Dovolila bi si samo eno
kratko pripombo, in sicer k predlaganemu tretjemu sklepu, kjer komisija za
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dopolnitev stališč in predlogov v besedilu sklepa pravi: »zavezuje delegacijo ...«
Menim, da bi bil ustreznejši izraz: »pooblašča delegacijo«, ker če imamo dikcijo
»zavezuje«, potem delegacija ne bi imela možnosti karkoli spremeniti v besedilu. Mislim, da komisija sprejema ta predlog.
Slišali ste predlog komisije, ki predlaga sprejem treh sklepov. Hkrati pa
predlaga tudi delovni sklep za dokončno redakcijo vseh pripomb in predlogov,
ki smo jih kot gradivo sprejeli in ki so bili izraženi v razpravi na današnji seji
zbora. K temu zadnjemu delovnemu sklepu predlagam, da bi ta redakcijska
skupina, ki je sedaj opravljala to delo, kar še ostala, ker mislim, da je dobila
dober vpogled v vse gradivo.
Tovariš Sukič, se strinjate s tem? (Da.)
Slišali ste predloge sklepov. Zeli kdo o tem razpravljati? (Nihče.) Potem
dajem vse tri sklepe in dopolnilni delovni sklep, ki se nanaša na redakcijsko
komisijo, na glasovanje. Kdo je za, naj prosim glasuje! (36 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagane sklepe v zvezi z osnutkom resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije
v letu 1976.
Vračamo se na delegatska vprašanja. Lepo prosim, tovariši delegati, potrpite in ne odhajajte, ker imamo še glasovanje o že omenjeni neusklađeni
11. točki dnevnega reda.
Prosim tovariša Dragana Mozetiča, namestnika republiškega sekretarja za
finance, da odgovori na delegatsko vprašanje delegata Franca Lubija.
Ker ga trenutno ni, bomo šli naprej, in sicer na delegatsko vprašanje
skupine delegatov iz občine Piran, na katero bo odgovoril tovariš Boris Mikoš.
Boris Mikoš: Skupina delegatov iz občine Piran je na podlagi sklepa
svojega zbora krajevnih skupnosti postavila na 22. seji tega zbora Skupščine
naslednje vprašanje:
»Veliko je bilo že govora o revalorizaciji kreditov za gradnjo stanovanjskih hiš. Postavljamo vprašanje: Ali so se ti krediti revalorizirali in kdaj? Ali
pa se še do danes niso revalorizirali in zakaj se niso? Ali ne sovpada revalorizacija kreditov za gradnjo stanovanjskih hiš s stabilizacijskimi ukrepi, če že
potrošniške kredite pustimo v miru?«
Na postavljena vprašanja dajemo tale odgovor:
Za revalorizacijo kreditov za gradnjo stanovanjskih hiš smo v naši republiki delali intenzivno že nekaj let. O tem vprašanju je tekel tudi usklajevalni
postopek med republikami, ki pa še vedno ni zaključen. Odprto ostaja namreč
vprašanje, ali naj takšna revalorizacija zajame samo stanovanjske kredite, dane
zasebnikom ali tudi stanovanjske kredite, dane družbenemu sektorju in ali
uvajamo samo revalorizacijo stanovanjskih p»osojil ali tudi vseh ostalih posojil'.
Revalorizacija kreditov za gradnjo stanovanjskih hiš postavlja v ospredje tudi
vprašanje revalorizacije namenskih hranilnih vlog in namenskih stanovanjskih
pologov tako zasebnikov kot našega družbenega sektorja.
Odločitev za revalorizacijo pomeni neposreden poseg družbe v veljavne
posojilne pogodbe, ki so jih sklepale stranke na zakonit način. Za tak poseg
pa morajo v skladu z ustavo obstajati zelo utemeljeni razlogi in o teh mora
Skupščina SR Slovenije posebej sklepati.
Tak poseg smo storili na primer z zakonom, s katerim smo uzakonili določene obveznosti pri prodaji družbenih stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni
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lastnini, ker so se pojavljale pri tej prodaji tudi številne nepravilnosti na škodo
družbe.
Za bodoče bi bilo zelo realno izdelati sistem revalorizacije hranilnih vlog
na eni strani in stanovanjskih posojil na drugi strani. V ta namen pa bi morali
za začetek izločiti znatna sredstva za revalorizacijo hranilnih vlog. Ne glede
na to pa je realno, da najprej realiziramo tiste določbe iz že obstoječih posojilnih pogodb za stanovanjske kredite, ki govore o prilagajanju višine anuitete plačilnim možnostim oziroma splošnim gospodarskim gibanjem. Takšna določila so
vsebovale posojilne pogodbe večjega števila bivših stanovanjskih občinskih
skladov. Ta določila ne pomenijo revalorizacije kreditov, ampak samo uskladitev višine anuitete in s tem skrajšanje odplačilne dobe. Samoupravne stanovanjske skupnosti lahko torej brez vsakršnih zadržkov kot soupravljalci sredstev odpravljenih občinskih stanovanjskih skladov realizirajo določbe iz takih
posojilnih pogodb glede zvišanja anuitete oziroma skrajšanja odplačilne dobe.
Realno in v skladu z našo stanovanjsko politiko pa bi bilo, da bi tudi glede
anuitete za stanovanjska posojila ustvarili določeno minimalno razmerje med
najnižjo možno anuiteto in med stanarino. Tako bi v politiki zaščite realne življenjske ravni približno izenačili lastnika stanovanja ali stanovanjske hiše in
imetnika stanovanjske pravice.
Menimo, da bi najnižja dopustna anuiteta za stanovanjsko posojilo oziroma
seštevek takih anuitet za isto stanovanje smel znašati okoli 50 »/o stanarine, ki
je določena po zakonu o stanarini za stanovanje, za katero se anuiteta odplačuje.
Izvršni svet in Republiški sekretariat za urbanizem še vedno aktivno obravnavata to vprašanje tudi z drugimi republikami, tako da bi lahko določili nekatere nujne skupne osnove za politiko vračanja posojil za gradnjo stanovanjskih
hiš in za nakup stanovanj.
Pri tem je treba opozoriti, da je stanovanjsko varčevanje najmočneje razvito prav v Socialistični republiki Sloveniji. Pri tem se dobro zavedamo tega,
da mora biti sprejeta rešitev takšna, da ne bo zavrla zasebne iniciative v stanovanjski gradnji, ki v Jugoslaviji obsega 2h vse stanovanjske graditve. Hvala lepa.
Predsednica Mara Žlebnik: Na delegatsko vprašanje Franca Lubija,
delegata iz občine Ljutomer, bo odgovoril tovariš Dragan Mozetič !
Dragan Mozetič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Tovariš Franc Lubi je postavil vprašanje:
»Naša delegacija se strinja s predlogom zakona o spremembah zakona o
proračunu SR Slovenije za leto 1975, istočasno pa postavlja vprašanje, kako naj
bodo realizirani občinski proračuni do 31. 12. 1975 v občinah, ki prejemajo
solidarnostna sredstva. Ugotavljamo, da je solidarnost po občinah do 15. 11. 1975
realizirana komaj do višine 50 % ali manj.«
Odgovor: Delegat tovariš Franc Lubi izraža dvom v to, da bodo občine, ki
prejemajo sredstva iz vzajemnega prelivanja, lahko do 31. 12. 1975 realizirale
dovoljeni obseg proračunske porabe, hkrati pa ugotavlja, da je solidarnost po
občinah do 15. novembra 1975 realizirana samo do polovice oziroma še manj.
Z družbenim dogovorom o splošni porabi za leto 1975 združujejo občine
presežna sredstva skupaj z dopolnilnimi sredstvi republike za prelivanje v tiste
občine, ki z lastnimi viri ne bi mogle zagotoviti dogovorjenega obsega porabe.
Zaradi upravičenih ugovorov občin v preteklem letu, da prispevajo za solidar-
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nost občine z višjimi davčnimi obremenitvami občinam, ki imajo nižje davčne
obremenitve, je prišlo do procesa usklajevanja tega problema z določitvijo kalkulativnih dohodkov občine. To pomeni, da se ob poprečni obremenitvi davkov od
občanov in enotni stopnji posebnega občinskega davka od prometa proizvodov
ugotovi tista raven dohodkov, za realizacijo katere je odgovorna družbenopolitična skupnost in njeni izvršilni organi. Na ta način je seveda prihajalo do
občutnih razlik med tem, kar je občina pričakovala oziroma planirala iz vzajemnega prelivanja, in tem, kar ji po izračunu kalkulativnih dohodkov pripada.
Na podlagi analize sprejetih proračunov je bilo ugotovljeno, da ta razlika znaša
okoli 96 milijonov dinarjev. Iz tega izhaja zmotna ugotovitev, da vzajemno
prelivanje ni realizirano v taki višini kot posamezne občine to pričakujejo. Za
izvajanje vzajemnega prelivanja je po ugotovitvi kalkulativnih dohodkov, to je
pripravil Republiški sekretariat za finance, zadolžena Služba družbenega knjigovodstva. Iz podatkov omenjene službe je za obdobje, ki ga navaja tovariš delegat, ugotovljeno, da je bilo vzajemno prelivanje realizirano 65,5%, v nekaterih
občinah nekoliko več, v drugih manj, vendar najmanj 61,9%» celoletnih pripadajočih sredstev. V tem času so prispevale občine za vzajemnost 44,3 milijona
dinarjev, in republika 52,9 milijona dinarjev, skupaj 97,2 milijona dinarjev.
Za vzajemnost je bilo v tem času nakazanih 91,2 milijona dinarjev, tako da je
na računu razporejenih 6,1 milijona dinarjev.
Odbor podpisnikov splošne porabe je o problemih v zvezi z vzajemnim prelivanjem nekaj razpravljal in ugotovil, da nekatere občine premalo angažirajo
lastne vire in preveč pričakujejo od vzajemnega prelivanja. Ker so v strukturi
kalkulativnih dohodkov davki od občanov opredeljeni v fiksnem znesku in se
k temu po realizaciji ob koncu leta prištejejo dohodki, ki pritekajo po avtomatizmu, kot na primer prometni davke na takse, je z družbenim dogovorom predviden dokončni proračun vzajemnega prelivanja v mesecu januarju 1976. Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije je z namenom, da zagotovi dokončno izvedbo vseh
določb družbenega dogovora, predlagal Skupščini zakon o podaljšanju financiranja občinskih proračunov za leto 1975 s sredstvi za vzajemno prelivanje med
občinami. Z omenjenim zakonom bo občinam omogočeno, da še v mesecu januarju 1976 razporejajo sredstva iz vzajemnega prelivanja uporabnikom proračunskih sredstev. Odbor podpisnikov meni, da bo na ta način vsem skupščinam
občin zagotovljena dogovorjena raven uporabe. Ostaja pa odprto vprašanje,
kako bo v letu 1976 zaradi neenakomerne dinamike proračunskih dohodkov
občin mogoče zagotoviti sredstva za stalnejše zagotavljanje vzajemnih sredstev.
Tovariše delegate bi še obvestil, da bodo ob koncu tega tedna in v začetku
prihodnjega tedna regionalna posvetovanja o predlogu splošne porabe za leto
1976, kjer bodo sodelovali tudi predstavniki Republiškega sekretariata za finance
in člani Odbora podpisnikov in bodo lahko še tam dali podrobnejše informacije
oziroma pojasnila.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala! Danes na klop smo vam dali tudi
delegatsko vprašanje skupine delegatov iz občine Šentjur pri Celju. Na to vprašanje bo že danes odgovoril tovariš Boris Mikoš!
Boris Mikoš: Na svoji seji dne 18. novembra je Skupščina občine
Šentjur pri Celju, ko je obravnavala položaj na prizadetem območju, obravnavala tudi potek in možnosti za pomoč prizadetim po potresu na Kozjanskem

314

Zbor občin

in je hkrati naročila svoji delegaciji v Zboru občin, da postavi naslednje delegatsko vprašanje:
»1. Kako se izvaja zakon o zbiranju sredstev solidarnosti, objavljen v Uradnem listu SRS, št. 3 iz leta 1976?
2. Koliko je zbranih sredstev po tem zakonu?
3. Koliko sredstev je že nakazanih za odpravo posledic potresa na Kozjanskem?
4. Kako je z načinom in obsegom sredstev, ki bodo za odpravo posledic
potresa na razpolago v letu 1976?«
Odgovor na zastavljena vprašanja je naslednji:
Skupščini občine Šentjur pri Celju je znano, da je že več mesecev v teku
široka družbena akcija za sklenitev posebnega družbenega dogovora, ki naj
omogoči operativno izvajanje zakona o solidarnosti. Družbeni dogovor je doslej
podpisalo 49 občin. V prihodnjih dneh pričakujemo, da ga bodo podpisale še
nekatere. Teh 49 občin je hkrati s podpisom družbenega dogovora podpisalo tudi
sklep, da se lahko 75 ilJ/o sredstev, zbranih v letošnjem letu za intervencije ob
naravnih nesrečah, takoj uporabi kot pomoč pri odpravljanju posledic potresa
na Kozjanskem. Vsi republiški podpisniki družbenega dogovora so svoje predstavnike v Odbor podpisnikov že imenovah. Sedaj čakamo še na odgovor občinskih skupščin, da imenujejo svoje predstavnike v ta odbor. Res je, da je nujno,
da z dogovarjanjem pohitimo, ker poteka celotna procedura sprejemanja tega
družbenega dogovora že več kakor 6 mesecev.
Samo Odbor podpisnikov družbenega dogovora na podlagi zakona lahko
sprejme sklep o odlivu 75 % sredstev, zbranih po zakonu o solidarnosti. Edino
ta odbor lahko podrobneje določi njihovo namensko rabo in jih dodeli uporabnikom za pomoč pri odpravljanju posledic potresa, kakor to določa družbeni
dogovor, ki bo objavljen v prihodnji številki Uradnega lista SRS. Ker vse doslej
Odbor podpisnikov še ni oblikovan, seveda ni mogoče sklepati o uporabi
sredstev, čeprav je družbeni dogovor podpisan in čeprav je podpisan tudi sklep
o 75% izločevanju sredstev.
Glede sredstev za pomoč v prihodnjem letu ni še nič natančneje določeno.
Poudariti je seveda treba, da je bil sprejet politični dogovor, da bodo dana na
voljo za pomoč prizadetim po potresu tudi preostala letos zbrana sredstva, če
jih ne bomo potrebovali za realizacijo svojih obveznosti po medrepubliškem
dogovoru o solidarni pomoči v primeru elementarnih nesreč oziroma za izvajanje določil našega družbenega dogovora. Pri tem sem dolžan opozoriti zbor,
da že imamo nekaj zahtevkov za intervencijo iz tega sklada.
Politično je bilo tudi dogovorjeno-, da bomo v prihodnjem letu nadaljevali
s pomočjo in da bo ta pomoč dana tudi iz sredstev, zbranih po zakonu o solidarnosti. Sklep o tem, kolikšen del tako zbranih sredstev bo na voljo za pomoč
prizadetim na Kozjanskem, pa še ni niti oblikovan niti sprejet.
Realiziran pa bo v tem času sporazum stanovanjskih samoupravnih skupnosti o izjemnem posojilu prizadetim območjem občin Šentjur pri Celju in Šmarje
pri Jelšah. Ob tem moramo podčrtati naslednje: Nemogoče je, da se pri odpravljanju posledic potresa, ki so velike, usmerjamo samo na sredstva, zbrana
na temelju zakona o solidarnosti. Vse samoupravne skupnosti bi v okviru solidarnosti, ki jo razvijajo v republiki, in v okviru svojih programov morale upoštevati stanje in nujne sanacijske ukrepe tudi na prizadetem območju in z delom sredstev sodelovati pri odpravljanju posledic. Popolnoma nesprejemljivo in
neodgovorno je prevaliti reševanje vseh vprašanj, ki jih je prinesel potres, samo
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na breme zakonsko zbranih sredstev. To niti ni namen zakona, ker smo vedno
računali z vsemi nujnimi in možnimi solidarnostnimi oblikami in so bila sredstva, zbrana po zakonu, mišljena samo kot del intervencijskih sredstev. Zaradi
tega bi si samoupravne skupnosti in obe občinski skupščini na prizadetem
območju morale zagotoviti v sedanjem dogovarjanju o skupni in splošni porabi
na podlagi argumentov prav tako nujno solidarnostno obravnavanje vsaj nekaterih še odprtih vprašanj.
To bi tudi olajšalo sedanje težko stanje v tem smislu, da bi s sredstvi po
zakonu o solidarnosti zagotovili intervencijo tam, kjer ne morejo intervenirati
samoupravne skupnosti.
Dograditev šolskega prostora in doma za stare ter stroške zavarovanja nekaterih kulturnih objektov in nekatere povečane stroške v poslovanju upravnih
organov bi lahko realizirali mimo zakona o solidarnosti, v obliki takega povezovanja samoupravnih skupnosti.
Za zaključek naj vas še obvestim, da imamo zagotovilo, da bodo do 15. decembra imenovani tudi predstavniki občinskih skupščin v Odbor podpisnikov
družbenega dogovora, ki bo takoj nato pričel s svojim delom. Hvala lepa.
Predsednica
kopijo?

Mara

Zlebnik:

Hvala! Tovariš Mikoš, imaš mogoče

Boris Mikoš: Tovarišica predsednica! Mogoče je prav, da na koncu
povem, da v tem odgovoru nismo odgovorili na vsa tista vprašanja, ki so bila
v dopisu postavljena. Skupščina občine je v svojem dopisu dala tudi še nekatere ocene, mnenja in predloge, med drugim tudi, kako naj se sredstva, ki po
1. januarju ne bodo več namenjena za odpravljanje posledic potresa v Banja
Luki, preusmerijo po možnosti na Kozjansko. O tem vprašanju v svojem
odgovoru še nisem govoril, ker tudi tega vi niste postavili kot vprašanje.
To vašo iniciativo bo Izvršni svet proučil in v okviru možnosti poiskal tudi
rešitev.
Predsednica Mara Zlebnik: Prehajamo na 2. del te točke, in sicer na
postavljanje novih delegatskih vprašanj. Zeli kdo med delegati postaviti delegatsko vprašanje? (Ne.) Kljub temu se vam še ne morem zahvaliti za vašo udeležbo
in za potrpežljivost, ker morate še malo počakati, da bo naša usklajevalna komisija opravila svoje delo. Prosim, da ne odhajate! (Krajši odmor.)
Obveščam vas, da je sprejel Zbor združenega dela, prav tako kot mi, soglasje k skupnemu obsegu izdatkov proračuna federacije za leto 1976. Tako
smo usklađeni.
Zaključujem sejo in se vam zahvaljujem za udeležbo.
(Seja je bila končana ob 17.50.)

24. seja
(29. decembra 1975)
Predsedovala: Mara Žlebnik,
predsednica Zbora občin
Začetek seje ob 9,05.
Predsednica Mara Zlebnik: Pričenjam 24. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije, ki sem jo sklicala na podlagi prvega odstavka 97. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Z dopisom z dne 16. 12. 1975 sem vas obvestila, da bom dnevni red današnje
seje razširila še s:
— predlogom zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov
davkov za leto 1976;
— predlogom zakona o dopolnitvah zakona o prenosu sredstev, pravic in
obveznosti Socialistične republike Slovenije za investicije v gospodarstvu na
določene temeljne organizacije združenega dela;
— predlogom zakona o posebni ureditvi revalorizacije določenih družbenih
sredstev;
— predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi
stopenj, odbitnih podstavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih
organizacij združenega dela za leto 1975;
— predlogom odloka o pristopu k dogovoru republik in avtonomnih pokrajin o usklajevanju davčne politike na področju samostojnega opravljanja gospodarskih in negospodarskih dejavnosti z delovnimi sredstvi v lasti občanov;
— predlogom odloka o sofinanciranju programa graditve stanovanj za
delavce organov za notranje zadeve v SR Sloveniji od leta 1976 do 1980. leta:
Z dopisom z dne 19. 12. pa sem dnevni red današnje seje razširila še s
predlogom zakona o začasnem financiranju samoupravnih interesnih skupnosti
na področju družbenih dejavnosti v prvem trimesečju 1976.
Tako predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red:
1. izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja
ter poročilo te komisije;
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2. odobritev zapisnika 23. seje zbora;
3. predlog resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične
republike Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976;
4. predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1976;
5. predlog zakona o podaljšanju financiranja občinskih proračunov za leto
1975 s sredstvi iz vzajemnega prelivanja med občinami;
6. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov;
7. predlog zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v
Socialistični republiki Sloveniji;
8. predlog za izdajo zakona o prispevku določenih uporabnikov električne
energije za pokritje primanjkljaja v prometu z električno energijo, z osnutkom
zakona;
9. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela;
10. predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v
letu 1976;
11. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovah ter
načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za finaciranje samoupravnih
interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letu 1975;
12. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov ter o načinu, po katerem občani in
zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov
in storitev;
13. predlog zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških
davkov in taks;
14. predlog zakona o spremembah zakona o stalnih sredstvih Socialistične
republike Slovenije za financiranje dejavnosti Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije;
15. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih
občanov, z osnutkom zakona;
16. predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1976;
17. predlog zakona o dopolnitvah zakona o prenosu sredstev, pravic in
obveznosti Socialistične republike Slovenije za investicije v gospodarstvu na
določene temeljne organizacije združenega dela;
18. predlog zakona o posebni ureditvi revalorizacije določenih družbenih
sredstev;
19. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi stopenj,
odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za leto 1975;
20. predlog zakona o začasnem financiranju samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v prvem trimesečju 1976;
21. predlog odloka o pristopu k dogovoru republik in avtonomnih pokrajin
o usklajevanju davčne politike na področju samostojnega opravljanja gospodarskih in negospodarskih dejavnosti z delovnimi sredstvi v lasti občanov;
22. predlog odloka o sofinanciranju programa stanovanj za delavce organov
za notranje zadeve v Socialistični republiki Sloveniji od leta 1976 do 1980;
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23. predlog odloka o pristopu k dogovoru socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin o temeljih politike obdavčevanja meničnih kreditov ter o tiskanju, prodaji, zamenjavi in izločitvi iz uporabe meničnih golic
enotne izdaje;
24. predlog zakona o davčnih olajšavah in drugih ugodnostih za kupce obveznic federacije v letu 1975;
25. predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o sodiščih splošne pristojnosti, z osnutkom zakona;
26. predlog za izdajo zakona o ustanovitvi občinskega javnega tožilstva v
Velenju, z osnutkom zakona;
27. določitev periodičnega delovnega načrta Zbora občin Skupščine SR
Slovenije za obdobje januar—marec 1976;
28. volitve in imenovanja;
29. vprašanja delegatov.
Ali ima morda kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšen dopolnilni ali
spreminjevalni predlog? (Ne.) Prosim, da glasujemo! Kdor je za predlagani
dnevni red, naj prosim glasuje! (47 delegatov glasuje za). Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo zbora soglasno določen tak,
kot sem ga danes predlagala. Tak dnevni red smo vam danes tudi pismeno
predložili na mizo, da bi lažje spremljali delo seje.
Na današnjo sejo so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije povabljeni še predstavniki Centralnega komiteja Zveze komunistov
Slovenije, Republiške konference SZDL Slovenije, Zveze sindikatov Slovenije,
Skupnosti slovenskih občin, člani delegacije iz Socialistične republike Slovenije
v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov in Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Socialistični republiki Sloveniji.
Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, vas obveščam, da smo se predsedniki zborov na predlog Izvršnega sveta dogovorih, da
bomo na skupnem zasedanju vseh treh zborov, to je Zbora združenega dela.
Družbenopolitičnega zbora in Zbora občin poslušali ekspoze tovariša Andreja
Marinca, predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, in sicer k predlogu resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju v Socialistični republiki
Sloveniji ter neposrednih nalogah v letu 1976 in k predlogu zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1976.
Skupno zasedanje vseh zborov bo vodil tovariš Štefan Nemec, predsednik
Zbora združenega dela.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev članov
Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetnega vprašanja ter poročilo te
komisije.
Izvoliti moramo predsednika in dva člana Komisije.
Dovolite, da kar sama predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil
in imunitetna vprašanja izvohmo po abecednem redu občin naslednje delegate:
Ivana Motnikarja iz občine Kamnik za predsednika, Zalko Kocjan iz občine
Kočevje in Franca Korošca iz občine Kranj za člana. So vsi trije delegati navzoči? (Da.) Zeli morda o tem predlogu kdo razpravljati? (Ne). Ker vidim, da razpravljalcev ni, lahko preidemo na glasovanje. Kdor je za predlog, naj prosim
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glasuje! (47 delegatov glasuje za). Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, na podlagi glasovanja, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja za 24. sejo Zbora občin izvoljeni: Ivan Motnikar za predsednika ter Zalka Kocjan in Franc Korošec za člana.
Prosim Komisijo, da se takoj sestane in ugotovi navzočnost delegatov ter
verificira pooblastila. Ostale delegate pa prosim, da ostanejo na svojih mestih,
ker bo Komisija kmalu opravila delo.
Tovarišice in tovariši delegati! Ce želi na današnji seji zbora kdo razpravljati v italijanščini ali v madžarščini, naj se prosim prijavi, da bi lahko zagotovili
prevajalce! (Nihče se ne javi.)
(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 9.25.)
Predsednica Mara Zlebnik: Nadaljujemo sejo. Prosim predsednika
Komisije tovariša Motnikarja, da da poročilo zboru!
Ivan Motnikar: Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja o pregledu pooblastil za 24. sejo Zbora občin, ki je bila sklicana dne 29. decembra 1975 ob 9. uri v mali dvorani .Skupščine SR Slovenije.
Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja zbora občin je iz predloženih pooblastil in seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo današnjega zasedanja
delegati vseh občin v Socialistični republiki Sloveniji, razen delegatov občin
Hrastnik, Tržič in Koper.
Od teh je odsotnost opravičil delegat iz občine Koper.
Navzoča sta tudi delegata mesta Ljubljana in Obalne skupnosti občin.
Ob pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, ki
so jih delegati predložili, neoporečna. Zato predlaga, da zbor poročilo sprejme
in s tem verificira pooblastila delegatov za današnjo 24. sejo.
Komisija tudi ugotavlja, da je zbor sklepčen in da lahko pravno veljavno
razpravlja in sklepa.
Predsednik Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Motnikar! Prehajamo
na razpravo o poročilu, ki ste ga pravkar slišali. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.)
Prehajamo na glasovanje! O poročilu bomo glasovali v celoti, ker ni nobeno
pooblastilo sporno. Kdor je za to, da se sprejme poročilo, naj prosim glasuje!
(57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem soglasno potrdil poročilo Komisije za
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila
delegatov za 24. sejo Zbora občin.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda,to je na odobritev zapisnika
23. seje zbora.
Osnutek zapisnika ste prejeli z dopisom z dne 15. 12. 1975. Ima morda kdo
k zapisniku 23. seje zbora kakšno pripombo? (Ne.) Če ne, dajem odobritev zapisnika na glasovanje! Kdor je za to, da se odobri zapisnik 2.3. seje Zbora občin,
naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
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Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnik 23. seje zbora. Prosim
delegate, da gredo v veliko dvorano v prvem nadstropju, kjer bomo poslušali na
skupnem zasedanju Zbora združenega dela, Družbenopolitičnega zbora in
Zbora občin ekspoze k 3. in 4. točki dnevnega reda, to je k predlogu resolucije
o družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične republike Slovenije ter
neposrednih nalogah v letu 1976 in k predlogu zakona o proračunu Socialistične
republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1976. Po končanem skupnem zasedanju bomo nadaljevali sejo našega zbora v tej dvorani.
(Seja je bila prekinjena ob 9.30 in se je nadaljevala ob 10.35).
Predsednica Mara Zlebnik: Pred prehodom na 3. točko dnevnega reda
vas obveščam, da je prišel tudi delegat iz občine Tržič tovariš Tone Kramarič.
Komisija je pregledala tudi njegovo pooblastilo in ga verificirala.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog resolucije
o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah
v letu 1976, ki ga je predložil v obravnavo Izvršni svet.
Uvodno obrazložitev oziroma ekspoze k resoluciji smo poslušali na skupnem
zasedanju vseh treh zborov. Predstavnik Izvršnega sveta k tej točki je tovariš
Zdravko Praznik, direktor Zavoda za družbeno planiranje SR Slovenije.
Predlog resolucije je bil objavljen v Poročevalcu št. 27. Poleg resolucije
ste prejeli z dopisom z dne 19. 12. 1975 predlog Izvršnega sveta za dopolnitev
predloga resolucije.
Predlog resolucije so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose in
razvoj, Zakonodajno-pravna komisija in Komisija za vprašanja borcev NOV, ki
so predložili zboru pismena poročila. Danes na klop ste prejeli tudi dodatno
poročilo Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj ter skupno poročilo
Odbora za družbenopolitični sistem in Odbora za družbenoekonomske odnose
Družbenopolitičnega zbora, v katerem je vsebovan predlog stališč, ki naj jih
sprejme Družbenopolitični zbor, ki resolucijo obravnava v smislu 72. člena
poslovnika. Poleg tega ste danes prejeli še amandmaje Izvršnega sveta.
Na podlagi predloga resolucije, vseh pismenih poročil in drugih gradiv
pričenjam razpravo! Kdo želi besedo?
Besedo ima tovariš Matija Pajnkiher, delegat iz Maribora!
Matija Pajnkiher: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši
delegati! Predlog resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije je temeljni dokument za naše delovne akcije v letu 1976. Zadovoljni smo,
da ga za naslednje leto sprejemamo danes, s tako bogato vsebino, ki je pri nas v
javni razpravi v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela, v krajevnih skupnostih in na sejah zborov občinske skupščine dobila vso podporo.
Pripombe iz javne razprave smo posredovali sesta vljalcem in je večina
upoštevanih. Zelja in zahteva naših delovnih ljudi v občini je, da naj bo sprejeta resolucija dokument, ki ga bomo vsi in na vseh nivojih spoštovali in se
dosledno držah v njem nakazane poti ter nalog, ki pa niso lahke in bodo zahtevale mnogo naporov vseh delovnih ljudi in občanov v občini.
Zbori občinske skupščine so me pooblastili, da glasujem za resolucijo v
predloženem besedilu. Hvala.
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Predsednica Mara Žlebnik: Besedo ima tovariš Avgust Jeriha, delegat
iz Velenja in predsednik Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin!
Avgust Jeriha: Tovarišice in tovariši! Na mizo ste dobili dodatno
poročilo našega odbora k predlogu resolucije o družbenoekonomski politiki in
razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976. Ker ga verjetno niste
uspeh prebrati, ga bom jaz prebral.
Odbor Zbora občin za družbenoekonomske odnose in razvoj je na seji dne
29. 12. 1975 ponovno obravnaval predlog resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976. Hkrati je obravnaval Odbor ugotovitev in stališča odborov Družbenopolitičnega zbora za
družbenopolitični sistem in družbenoekonomske odnose, amandmaje Izvršnega
sveta k predlogu resolucije, pripombe in predloge Skupščine občine Šmarje pri
Jelšah, amandma Kulturne skupnosti Slovenije in pripombe skupine delegatov
iz občine Radovljica.
Uvodoma je Odbor ugotovil, da so ugotovitve k predlogu resolucije, ki jih
je Odbor izoblikoval na seji dne 22. 12., v skladu z ugotovitvami in stališči odborov Družbenopolitičnega zbora za družbenopolitični sistem in družbenoekonomske odnose.
Odbor soglaša z amandmaji Izvršnega sveta k predlogu resolucije.
Glede pripomb in predlogov Skupščine občine Šmarje pri Jelšah k predlogu
resolucije Odbor meni, naj le-te Izvršni svet upošteva pri opredelitvi ekonom^
skih ukrepov v naslednjem letu za pospešeno nadaljnje odpravljanje posledic
potresa na Kozjanskem.
Pripombe skupine delegatov iz Občine Radovljica k 3. točki II. poglavja,
k drugemu odstavku, Odbor ni sprejel, ker je čisti devizni učinek nerazčiščen
pojem. Kot osnova za določanje zunanjetrgovinskega instrumentarija pa bi
lahko učinkoval skrajno restriktivno.
Odbor ugotavlja, da je amandma Kulturne skupnosti Slovenije smiselno zajet v amandmajih Izvršnega sveta.
Odbor predlaga Zboru občin, da sprejme predlog resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976
skupaj z amandmaji Izvršnega sveta.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Jeriha! Nadaljujemo razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Ce ne želi nihče več razpravljati, prehajamo na glasovanje. Ker je Izvršni svet v svojih amandmajih upošteval vse pripombe, predloge in mnenja skupščinskih delovnih teles, pa tudi pripombe in
mnenja, ki so se izoblikovala v široki razpravi v družbenopolitičnih organizacijah in drugih družbenih dejavnikih in ker je prevzel tudi predloge amandmajev,
ki so bili predlagani v komisijah Skupščine SR Slovenije in odborih zborov,
bomo glasovali samo o amandmajih Izvršnega sveta.
Slišali ste predlog oziroma stališče našega odbora za družbenoekonomske
odnose. Vprašujem delegate, ali se strinjate s predlogom, da glasujemo o vseh
amandmajih Izvršnega sveta skupaj! (Delegati se strinjajo.) Ker vidim, da
nihče ne nasprotuje takemu predlogu, dajem vse amandmaje Izvršnega sveta na
glasovanje! Kdor je za amandmaje Izvršnega sveta k resoluciji, naj prosim
glasuje! (56 delegatov glasuje za). Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
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Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta k predlogu resolucije soglasno
sprejeti.
Glasovati moramo še o amandmaju, ki ga je predložila Kulturna skupnost.
Da bi se laže znašli, dovolite, da ta amandma preberem:
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije je na svoji 4. seji, ki je bila dne
25. decembra 1975, obravnavala predlog resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju v Socialistični republiki Sloveniji in neposrednih nalogah v letu
1976 in ga sprejela s predlogom, da naj se besedilo IX. poglavja, ki obravnava
prednostne naloge na področju družbenih dejavnosti, v zadnjem odstavku na
19. strani v desni koloni dopolni tako, da se v 3. vrsti za besedama »s tem« doda besedilo: »da bodo zagotovile nemoteno uresničevanje tudi večletnih verificiranih programov, ki se že izvajajo«. Slišali ste mnenje našega odbora, da je
vsebinsko amandma Kulturne skupnosti vsebovan že v predlogu Izvršnega sveta.
Prosim predstavnika Izvršnega sveta tovariša Praznika, da se izreče o tem
predlogu Kulturne skupnosti!
Zdravko Praznik: Kot je že omenil tovariš Jeriha, je ta predlog
smiselno vsebovan v amandmajih Izvršnega sveta in predlagam, da ga zato
ne sprejmete.
Predsednica Mara Žlebnik: Amandma Izvršnega sveta, ki se smiselno
nanaša na to problematiko, je na 8. strani poročila Izvršnega sveta, in sicer pod
točko 16, in se glasi: V tretji vrstici se za besedama »s tem« doda besedilo »da
bodo zagotovile tudi nemoteno uresničevanje potrjenih večletnih programov, ki
se že izvajajo«.
Ali je predstavnik Kulturne skupnosti navzoč? (Ni.)
Dajem na glasovanje amandma Kulturne skupnosti. Kdor je za to, da se ta
amandma sprejme, naj glasuje! (13 delegatov glasuje za). Je kdo proti? (37 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) Ugotavljam, da amandma Kulturne skupnosti ni sprejet!
Glasovati moramo še o predlogu resolucije v celoti. Mislim da lahko glasujemo hkrati s predlogom resolucije tudi o ugotovitvah našega odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, ki so razvidne iz njegovega poročila z dne
22. 12. 1975.
Kdor je za predlog resolucije in za ugotovitve Odbora, naj prosim glasuje!
(58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo predlog resolucije in ugotovitve Odbora soglasno sprejeli.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o
proračunu Socialistične republike Slovenije (republiški proračun) za leto 1976.
Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet in za
svojega predstavnika določil tovariša Marjana Oblaka, republiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za pravosodje, organizacijo uprave in proračun.
Obrazložitev tega akta je na skupnem zasedanju dal predsednik Izvršnega sveta
Andrej Marine.
Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 15. 12. 1975. Obravnavah pa
so ga: Odbor za finance, Zakonodajno-pravna komisija in Komisija za vprašanja borcev NOV, ki so predložili pismena poročila. Poročila ste prejeli danes
na klop. Prejeli ste tudi amandmaje Izvršnega sveta.
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Želijo morda predstavniki Odbora in komisij še kaj dodati k pismenim
poročilom? (Ne želijo.) Želi mogoče predstavnik Izvršnega sveta amandma posebej obrazložiti? (Ne želi.)
Na podlagi predloga zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo
želi besedo? Besedo ima tovariš Slavko Kržan, delegat iz občine Trebnje!
SlavkoKržan : Tovarišica predsednica, spoštovani delegati! Delegacija za Zbor občin in Skupščina občine Trebnje, ki sta obravnavali gradivo za
današnje zasedanje Zbora občin in Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije, sta soglašali z indeksi rasti proračunske porabe v Socialistični republiki
Sloveniji za leto 1976, kajti porast izdatkov je usklađen z načrtovano politiko
družbenoekonomskega razvoja Socialistične republike Slovenije za leto 1976.
Nikakor pa se nismo mogli strinjati s povečano stopnjo proračunskih izdatkov
za potrebe federacije, ker presegajo stabilizacijsko dogovorjene okvire. Sprašujemo Se, kdaj se bomo v naši družbi resnično začeli ravnati v skladu z dogovorjenimi nalogami in ah so bili ti sporazumi na zveznem nivoju tudi resnično sporazumno doseženi. Ce je bil tak dogovor dosežen, potem menimo, da bi morala
biti o njem obveščena vsa delegatska baza in celotna jugoslovanska javnost.
Naravnost nerazumljivo in nesprejemljivo je takšno obveščanje kot na primer
v Delu 23. 12., kjer pisec obvešča slovensko javnost, da sme splošna in skupna
poraba v Jugoslaviji v letu 1976 porasti do 60'°/<> in ne tako kot je bilo prvotno
objavljeno 60 %. Menimo, da takšnega dogovora v sedanjem trenutku ni mogoče
razumeti. Hvala lepa.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Kržan! Kdo še želi besedo?
Razpravljal bo tovariš Franc Jere, predstavnik Komisije za vprašanja borcev NOV!
Franc Jere: Ko smo na seji Komisije za vprašanja borcev NOV Skupščine SR Slovenije 19. 12. 1975 razpravljali o predlogu zakona o republiškem
proračunu za leto 1976, smo ugotovili, da v njem ni določenih posebnih sredstev za pokrivanje stroškov podaljšanega ali nadomestnega bolnišničnega zdravljenja v naravnih zdraviliščih za borce NOV.
O problematiki nadomestnega oziroma podaljšanega bolnišničnega zdravljenja v naravnih zdraviliščih za borce NOV smo govorili v tem zboru že
11. 11. 1974, ko smo sprejemali predlog zakona o zdravstvenem varstvu. Tako
kot takrat moramo tudi sedaj ugotoviti, da interesna skupnost za zdravstveno
varstvo ne zagotavlja v zadostni meri borcem NOV zdravljenja v naravnih
zdraviliščih. Mislim pa, da mi ni potrebno posebej poudarjati, da je zdravje
borcev mnogo bolj prizadeto kot zdravje ostalih občanov. Na seji Komisije za
vprašanja borcev NOV smo zato z zadovoljstvom podprli sklep Republiškega
komiteja za vprašanja borcev in vojaških invalidov, da ponovno predlagajo Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da se v predlogu proračuna za leto
1976 namenijo sredstva v višini okrog 6 milijonov dinarjev v ta namen.
Ugotavljam pa, da končni predlog proračuna republike za leto 1976 ne
vsebuje te postavke. Nikjer tudi ni obrazloženo, iz kakšnih razlogov Izvršni svet
ni sprejel predloga Republiškega komiteja. Zato v imenu Komisije za vprašanja
borcev NOV Skupščine SR Slovenije prosim predstavnika Izvršnega sveta, da
obrazloži stališče Izvršnega sveta do tega vprašanja.
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Predsednica Mara Zlebnik: Besedo ima tovariš Stanko Juršič, predsednik Odbora za finance našega zbora!
Stanko Juršič: Tovarišica predsednica, tovariši in tovarišice delegati! Z amandmajem Izvršnega sveta k republiškemu proračunu s 4. strani se
povečuje davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za več kot
150 milijonov dinarejv. Zato prosim, da predstavnik Izvršnega sveta utemelji
in razloži, ali bo to povečanje vplivalo na povišanje prispevne stopnje?
Predsednica Mara Zlebnik: Tovariš Makovec, delegat iz občine Ajdovščina !
Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Naša
delegacija me je pooblastila, da glasujem za proračun za leto 1976 s priporočilom,
da se moramo vsi na vseh področjih dela in v vseh institucijah zavedati, da moramo varčevati do tiste meje, do kjer je pač mogoče.
Predsednica Mara Zlebnik: Kdo še želi razpravljati? Prosim, tovariš Oblak!
Marjan Oblak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Na vprašanja dajem naslednje pojasnilo:
Glede proračuna federacije je bilo vloženih v zadnjih treh mesecih veliko
naporov, na nivoju resornih organov, na nivoju republike, v medrepubliških
komitejih, v koordinacijskih komisijah pri zveznem izvršnem svetu, pri predsedniku in prav tako tudi v zadnjih štirih tednih v okviru Zbora republik in pokrajin. Slovenski izvršni svet in ta skupščina sta našim delegatom dala določena pooblastila, da se stvari maksimalno uskladijo. Vendar je zvezni proračun
z že sprejetimi predpisi zavezan, da mora zagotavljati določena sredstva predvsem na področju državne varnosti, mednarodne menjave in intervencij, ki učinkujejo predvsem na gospodarstvo. Kot je bilo danes v ekspozeju predsednika
Izvršnega sveta povedano, se sredstva na nivoju republike za federacijo povečujejo le za 15,3 %, torej za toliko, kot je možno zbrati iz naslova temeljnega prometnega davka, Vsa ostala sredstva na nivoju federacije bodo zbrana iz naslova kreditnega potenciala pri Narodni banki Jugoslavije, to je okoli 6 milijonov
dinarjev, 3 milijone dinarjev pa naj bi zbrale republike in pokrajini iz naslova
angažiranih sredstev rezervnih skladov vseh uporabnikov družbenih sredstev.
V primeru, da bi zaradi likvidnosti težav katerakoli organizacija združenega
dela zašla v težave, bo dobila zato na podlagi obveznic tudi premostitveni kredit.
Tako se je na nivoju federacije v letošnjem letu veliko storilo, vendar pa se v
prihodnjem letu pripravlja še več ukrepov. Predsednik je danes v svojem ekspozeju nakazal, da bo treba tudi v zveznem proračunu doseči določene premike
na samoupravno organizirano delo na interesnih skupnosti.
Prav v letošnjem letu je bilo za borčevsko zaščito veliko storjenega, saj je
bilo tudi ob rebalansu proračuna in še sedaj ob zaključku potrebno zagotoviti še
precej sredstev, da so se stvari pokrile. Prav zaradi tega, ker so bih v letošnjem
letu sprejeti številni predpisi, ki so reševali borčevska vprašanja, za katera je
zadolžena republika kot država. Tudi za prihodnje leto, kot vidite iz indeksov
na strani 16 vašega materiala, država zagotavlja sredstva. S tem želi doseči
absolutno varnost te populacije. Poleg tega se je v letošnjem letu dosti sredstev
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vložilo tudi v investicije prav na tem področju, da bi se primarno reševale njihove zadeve. Vprašanje, ki ga je postavil tovariš, je bilo obravnavano in Izvršni
svet ne odklanja pobude, ki bi se zagotovila tudi s sredstvi za podaljšano zdravljenje v klimatskih zdraviliščih tej populaciji, ki je tega prav gotovo potrebna.
Postavlja pa se vprašanje razmejitve med zdravstveno skupnostjo, ki je dolžna
vsej populaciji, predvsem pa tej zagotoviti tudi določena prioritetna sredstva za
ta namen. Skratka v tem ah dveh mesecih bo izdelana kompletna analiza tega
vprašanja, in če se bo ob tej analizi pokazalo, da resnično ni mogoče zagotoviti
sredstev v okviru zdravstvene skupnosti za te namene, potem bo Izvršni svet
predložil ukrepe in način reševanja tega vprašanja.
Glede povečanja davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela je
bilo prav tako rečeno-, da se stopnje ne bodo povečale, da sta bili dve letošnji
akontaciji odloženi, da bo to stvar obravnavanja ob zaključnih računih. 150
milijonov povečanja tega davka pa pomeni ob letošnjih dohodkih morda 12 do
15% povečanje, kar pa naj bi bilo odraz tudi povečanega dohodka temeljnih
organizacij združenega dela, ne pa povečane stopnje. Raziskuje in proučuje se
modifikacija osnov, modifikacija olajšav in pa raznih bonitet, ki naj bi spodbujale še nadaljnjo rast dohodka temeljnih organizacij združenega dela in pa menjave predvsem na zunanjem tržišču. Skratka, ni predvidena povečana davčna
stopnja, ampak samo modifikacija obračuna.
Predsednica Mara Z 1 e b n i k : Hvala, tovariš Oblak! Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Tovariš Marko Bule, vodja naše delegacije v Zboru republik
in pokrajin, me je obvestil, da bi želel na našem zboru povedati nekaj stvari
glede usklajevanja na nivoju federacije. Ker tovariš Bule trenutno razpravlja v
Zboru združenega dela, prekinjam razpravo o tej točki dnevnega reda.
Prehajamo na 5. točko dnevnega r e d a , to je na predlog zakona o
podaljšanju financiranja občinskih proračunov za leto 1975 s sredstvi iz vzajemnega prelivanja med občinami.
Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. Za svojega
predstavnika je določil tovariša Dragana Mozetiča, namestnika republiškega sekretarja za finance. Zeli predstavnik predlagatelja predlog zakona še ustno
obrazložiti? (Ne želi.)
Predlog zakona ste prejeli s skhcem za 24. sejo zbora. Izvršni svet predlaga,
da obravnavamo predlog zakona v smislu drugega odstavka 295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije po hitrem postopku. O predlogu Izvršnega sveta
pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Predlagam, da glasujemo o
predlogu Izvršnega sveta glede postopka. Kdor je za ta predlog, naj glasuje!
(58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet.
Predlog zakona so obravnavah: odbora za finance našega zbora in Zbora
združenega dela, ki sta predložila pismeno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno poročilo. Poročilo ste prejeli.
Želita predstavnika Odbora in Komisije še kaj dodati k pismenima poročiloma? (Ne želita.) Na podlagi predloga zakona in pismenih priporočil pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.)
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje! Kdor je za predlog zakona o podaljšanju financiranja občinskih proračunov za leto 1975 s sredstvi iz
vzajemnega prelivanja med občinami, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje
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za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov.
Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet in za
svojega predstavnika določil tovariša Franca Briclja, pomočnika republiškega
sekretarja za delo. Želi morda predstavnik predlagatelja besedo? Prosim, tovariš
Bricelj!
Franc Bricelj : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Predlog zakona, ki je pred vami, temelji na izhodiščih, ki jih je Skupščina sprejela ob obravnavi osnutka tega zakona oktobra letos. Pri pripravi predloga je
predlagatelj upošteval večino pripomb, ki so bile izražene v razpravi o osnutku
zakona. Predlagane spremembe in dopolnitve pa ohravnavajo predvsem troje
vprašanj, in to: solidarnostno udeležbo delavcev in drugih delovnih ljudi v pokrivanju dela izdatkov za starostno zavarovanje kmetov, sistem oblikovanja
pokojnine in pa predpisovanje obveznosti kmetov zavarovancev in odpisovanje
prispevkov.
Solidarnostna udeležba delavca in drugih delovnih ljudi je bila v dosedanjih razpravah deležna največje pozornosti in podpore. V prihodnje se torej
solidarnostna udeležba pri pokrivanju teh izdatkov ne bo več zagotavljala
prek proračunov družbenopolitičnih skupnosti, temveč bo o njej odločalo združeno delo v okviru zagotavljanja sredstev za skupno porabo. Obseg te solidarnostne udeležbe ni več določen z zakonom, kot je bil doslej, temveč bo vsako
leto določen v mejah splošne bilance sredstev v SR Sloveniji v skladu z družbenim planom in z resolucijo o družbenoekonomski politiki. Po predlogu, ki ga
je dala Skupnost starostnega zavarovanja kmetov v javno razpravo, naj bi solidarnostna udeležba delavcev in drugih delovnih ljudi v letu 1976 znašala okoli
60 °/o izdatkov starostnega zavarovanja oziroma okoli 123 milijonov, kmetje sami
pa bi zbrali okoli 81 milijonov. V tem seveda niso všteti izdatki za pokojnine in
dodatek kmetov borcev, ki v celoti bremene republiški proračun.
Predlog zakona določa, da Skupnost starostnega zavarovanja kmetov sodeluje s Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja pri pripravi predloga programa dejavnosti Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov in predloga
solidarnostne udeležbe.
Glede sistema oblikovanja pokojnine predlog zakona vsebuje enako rešitev,
kot jo je vseboval že osnutek, kar pomeni, naj bi pokojnina znašala 30 %
tako imenovanega mejnega zneska najnižjih pokojninskih prejemkov v preteklem letu v delavskem pokojninskem zavarovanju, kar za leto 1976 pomeni
410 dinarjev.
Nov sistem oblikovanja pokojnine zagotavlja večjo socialno varnost kmetov
upokojencev, ker se bo pokojnina kmetov usklajevala vsaj tako-, kot se bodo
z gibanjem življenjskih stroškov usklajevale tako imenovane najnižje pokojnine delavcev.
Posebej je treba opozoriti, da se v skladu z družbenim planom in z resolucijo o družbenoekonomski politiki ter v mejah splošne bilance sredstev v
SR Sloveniji po predlogu zakona lahko za posamezno leto določi tudi višji
odstotek ah pa višji znesek pokojnine.
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Pomembna novost, ki jo uveljavlja predlog zakona, je večja samostojnost
Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov za opravljanje nekaterih zadev, kar
hkrati pomeni tudi vedno večjo odgovornost. Tako naj bi v bodoče Skupnost
določila osnove in merila za odmero prispevka, način odmerjanja in plačevanja
prispevka zavarovanja ter tudi organe, razloge in merila ter postopek za zmanjševanje oziroma oprostitev ter odpisovanje prispevkov kmetov zavarovancev.
V zvezi s pripombami v razpravah o osnutku zakona naj bi začasno še naprej odmerjale, pobirale in usklajevale prispevke kmetov zavarovancev pristojne občinske davčne uprave, dokler ne bi bil med Skupnostjo in drugimi
samoupravnimi interesnimi skupnostmi določen drugačen način pobiranja
teh prispevkov.
Danes ste prejeli na mizo tudi predlog Izvršnega sveta oziroma amandma
Izvršnega sveta k 16. členu. Ta predlog je Izvršni svet prejel na pobudo Zakonodajno-pravne komisije in v bistvu pomeni, da naj se v 16. člen vnese dosedanja določba, na katero se je 16. člen zakona skliceval, to je določba ne več
veljavriega zakona o zdravstvenem zavarovanju iz leta 1970.
Amandmaje Zakonodajno-pravne komisije Izvršni svet sprejema. Ker predlog zakona temelji na predpostavki, naj bi izpopolnitev starostnega zavarovanja
opravili v dveh etapah, predlagatelj ne more upoštevati amandmaja za spremembo sedanjega kroga zavarovancev, in na podlagi tega izhodišča pojasnjuje,
da se bo to vprašanje reševalo v drugi etapi.
Tovarišice in tovariši delegati! Predlagam, da sprejmete predlog zakona
z amandmaji Zakonodajno-pravne komisije in amandmajem Izvršnega sveta.
Predsednica Mara Z 1 e b n i k : Hvala, tovariš Bricelj! Predlagam zboru,
da prekinemo to točko in se vrnemo na 4. točko dnevnega reda, na
nadaljevanje razprave o predlogu proračuna SR Slovenije za leto 1976. Besedo
ima tovariš Marko Bule, vodja delegacije Skupščine SR Slovenije!
Marko Bule: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Povedali so mi, da ste že sprejeli resolucijo. Ne bi vas hotel zadrževati, vendar
veste, da smo pred nekaj dnevi v Zboru republik in pokrajin Zvezne skupščine dali soglasje za resolucijo o ekonomski politiki Jugoslavije za leto 1976.
Ker obe resoluciji predstavljata celoto, smo v delegaciji menih, da je prav, da
vas obvestimo, kako smo uveljavili vaše pooblastilo. Desetdnevnega usklajevanja ni mogoče izraziti v dveh minutah, zato mi dovolite 10 minut.
Končno sprejeta ocena gospodarskih gibanj za leto 1975 in tendence, ki se
prenašajo v 1976. leto, so stvarnejše od prvotnih. Ugotavljajo, da se uresničujeta predvsem dva cilja, zmanjševanje rasti cen in zmanjševanje deficita v
plačilni bilanci. Vendar je tudi ugotovljeno, da so ti uspehi doseženi predvsem
z zmanjševanjem prometnega davka, s predpisi in restriktivnimi ukrepi, bolj kot
pa zasnovani na vsebinskih spremembah v strukturi proizvodnje, z rastjo produktivnosti in učinkovitejšim gospodarjenjem, kar so edino lahko trajni izvori
gospodarske stabilnosti. Zato ostaja skrb za zmanjševanje cen in za zmanjševanje deficita v plačilni bilanci tudi vnaprej.
Ugotovljeno je tudi, da ukrepi, sprejeti konec leta 1974 in spomladi 1975
niso bili zadosti, da bi odpravili negativno tendenco v izvozu. Zato je postal
trgovinski deficit zaskrbljujoč in velik del blaga predvsem zaradi višjih cen
ni našel kupcev ne doma ne v izvozu in je šel v zaloge. Vse to je vplivalo na
upadanje rasti proizvodnje.
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Tako kot gospodarstvo Jugoslavije so tudi manj razvita področja dosegla
nižjo rast družbenega proizvoda, čeprav je porast za 24 % višji od poprečja
Jugoslavije. In končno, ugotovljeno je bilo, da je organiziranje gospodarstva in
usklajevanje gospodarskega sistema z ustavo težaven in dolgoročen proces,
vendar pa vse prepočasi prehajamo na samoupravno urejanje odnosov v družbeni reprodukciji.
Glede osnovnih ciljev za razvoj v letu 1976 je večina delegacij menila, da
je ustrezno zapisati vse cilje, ki so navedeni v letu 1976. Pri tem nismo
uveljavili našega predloga, vendarle pa so poudarjene naloge, ki so identične
z nalogami, zapisanimi v slovenski resoluciji. To so predvsem politika stabilizacije, ki naj omogoči skladnejši razvoj proizvajalnih sil in konkurenčno sposobnost našega gospodarstva v svetu, taka hitrost in struktura gospodarske
rasti, ki naj zagotovi osnovne materialne pogoje razvoja in ki naj temelji
predvsem na kvalitetnih spremembah gospodarjenja, zadržanje stopnje zunanje
likvidnosti, zmanjševanje deficita plačilne bilance in hitrejši razvoj manj razvitih republik in pokrajin nad poprečjem Jugoslavije.
Kot osnova ekonomske politike je sprejeta varianta porasta družbenega
proizvoda za 5,5 % z vsemi segmenti, ki jih ta varianta vsebuje. Moram pa reči,
da nismo bih osamljeni z mnenjem, da ni mogoče vgraditi v ekonomsko politiko variante trimesečnega bilanciranja in ukrepanja, ker samoupravno odločanje pač zahteva vnaprej kar najbolj definirane pogoje gospodarjenja. Zato
je ta metoda izpadla iz resolucije. Pač pa je vgrajena v resolucijo tako imenovana rezervna varianta ekonomske politike, ki računa s povečanjem družbenega proizvoda za okoli 4,5 %. Kolikor bodo nepredvidene razmere, posebno
v svetu, zahtevale prehod na tako ekonomsko politiko, ki naj zagotovi predvsem
osnovne pogoje za nemoteno družbeno reprodukcijo, bo tudi limit deficita
plačilne bilance spremenjen. V tem slučaju je zvezni izvršni svet zavezan, da
po skrajšanem postopku predloži ukrepe za realizacijo take politike. V resolucijo smo zapisali, da je prav, da tudi organizacije združenega dela in družbenopolitične skupnosti v svojih planih za letošnje leto predvidijo eventualne možnosti za tako izjemno varianto.
Temeljna zahteva Slovenije, da naj proizvodnja za izvoz dobi ustrezno
mesto pri določanju stopnje rasti proizvodnje, je zapisana na nekaj mestih
v resoluciji. Sprejeto je stališče, da naj ekonomska politika zagotovi tak obseg
menjave, da plačilna bilanca in zunanja likvidnost ne postaneta činitelj omejevanja politike razvoja. Nismo pa uspeli s predlogom, da naj bi že v to resolucijo zapisali vse ukrepe. Zato smo zahtevah, da naj se zapišejo v pohtiko
plačilne bilance za leto 1976, ki jo bo sprejel zvezni izvršni svet skupaj z republikami, vsi ti konkretni ukrepi za pospeševanje izvoza, omejevanje uvoza in
za pohtiko realnega kursa.
Moram tudi omeniti, da naša delegacija ni dobila podpore, da bi v resolucijo zapisali, da se bodo vsi konkretni ukrepi, ki jih bo sprejemal zvezni
izvršni svet, sprejemali skupno z ustreznimi organi iz repubhk. Sklicevali smo
se na 353. člen ustave, vendar je večina drugih delegacij menila, da je za leto
1976 ustrezno, da ostane to ukrepanje samo v pristojnosti zveznega izvršnega
sveta.
V poglavju resolucije, ki govori o pospeševanju gospodarske rasti s spodbujanjem notranje porabe, so bile vse naše pripombe sprejete. Zaradi tega je
na izvozni strani dana prva prioriteta proizvodom visoke stopnje predelave
in finalnim proizvodom, in je dana podpora proizvodnji v agroindustriji, pred-
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vsem tistim, ki zagotavlja domačo potrošnjo in izvoz. Pri substituciji pa so poleg
jekla navedeni tudi polprodukti kot ena osnovnih orientacij. Sprejeta je tudi
mnogo bolj selektivna politika potrošniških kreditov.
Glede politike cen je sprejeta naša pripomba, da naj resolucija vsebuje
bistvena določila, konkretizacija pa naj se v tem trenutku pomanjkanja elementov dogovori z republikami in pokrajinami in sprejme do konca leta 1976.
Stališče, da naj se opredeli rast cen, ni bilo sprejeto. Vse delegacije so se
strinjale, da naj do sprejema srednjeročnega plana veljajo merila in mehanizmi
sedanjega sistema cen, prav tako pa da naj se onemogoči sleherno neupravičeno
povečanje cen s tem, da naj se v tistih segmentih, kjer so problemi najbolj
izraženi (energetika, železnica), vendarle zboljša pariteta cen.
Soglasje je doseženo tudi o tem, da do sprejetja srednjeročnega plana oziroma za leto 1976 ostanejo v veljavi sistemi zagotovljenih in minimalnih odkupnih cen kmetijskih proizvodov ter dovoljeni regresi in premije. Sprejeta
je bila tudi naša pripomba, da naj na tistih področjih, kjer so že oblikovane
samoupravne interesne skupnosti, le-te oblikujejo cene, soglasno z uporabniki.
Naj tu še omenim, da je bilo po dolgih razpravah o položaju železnice sprejeto
stališče, da je potrebno do konca prvega četrtletja 1976 sprejeti poseben dogovor republik, pokrajin in federacije o ekonomskih in drugih ukrepih, da bi
se železnici zagotovili normalni pogoji gospodarjenja. Z istim dogovorom naj
bi se tudi dogovorilo-, kako izboljšati notranji letalski promet.
V kreditno-monetarni politiki je v resoluciji uveljavljeno naše stališče,
da je treba v 1976. letu povečati udeležbo organizacij združenega dela v denarni
masi in da naj bo dinamika preliva denarne mase enakomernejša. Delež gospodarstva v denarni masi naj bi se povečal predvsem z zmanjšanjem dajatev in
davkov, tako da bi organizacije združenega dela same bolj poskrbele za racionalen obseg zalog in večjo likvidnost. Našega stališča, da naj se med letom
zmanjša obvezna rezerva poslovnih bank, nismo uspeh uveljaviti v celoti,
glede na povečane potrebe po emisiji. Uspeh pa smo s predlogom, da naj
stopnje obvezne rezerve poslovnih bank v 1976. letu ne bodo višje od stopenj,
doseženih 1975. leta, kar le pomeni več manevrskega prostora v kreditni politiki gospodarstva samega.
Z našim predlogom, da bi v resoluciji konkretno določili uporabo emisije
za 1976. leto, nismo uspeli, kljub podpori nekaterih delegacij. Predlagatelj
resolucije je namreč menil, da ob večji potrebi emisije za zvezni proračun
sedaj ni mogoče točno predvideti razporeda vse emisije. Zato je bilo sklenjeno,
da se bo emisija ugotavljala v duhu novih sistemskih rešitev, da brez soglasja
republik in pokrajin ne bo uporabljena za investicije in da bo globalni kvalitativni okvir in konkretne namene določil zvezni izvršni svet skupaj z republikami in pokrajinama najpozneje januarja 1976. Sprejeto je bilo tudi stališče,
da bo osnova selektivne kreditne politike določena v samoupravnem sporazumu
poslovnih bank.
Naj omenim, da so v resoluciji poudarjene prioritete kreditiranja, in sicer
predvsem dejavnosti, ki izboljšujejo plačilno bilanco, to se pravi ves izvoz, nadalje kreditiranje proizvodnje in zalog osnovnih kmetijskih proizvodov. Dana
pa je tudi podpora prodaji domače opreme na jugoslovanskem trgu, kar predstavlja novost.
Ob poglavju Krepitev reproduktivne sposobnosti gospodarstva je bilo v
razpravi poudarjenih dvoje vprašanj, to je gibanje osebnih dohodkov v odvisnosti od družbenega proizvoda in gibanje skupne in splošne porabe. Glede
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osebnih dohodkov je bila večina delegacij mnenja, da naj še posebej zaradi
pojavov uravnilovke osebni dohodek raste približno z rastjo produktivnosti
dela in ne nižje. Glede splošne in skupne porabe pa smo tudi letos ponovili že
naše lansko stališče, da je dovolj, če se v resoluciji zapiše le kvalitativna opredelitev, da splošna in skupna poraba raste počasneje od družbenega produkta
in da ni potrebno limitiranje, ker je po ustavi v pristojnosti republik in pokrajin, še več, ker naj ta limit v bistvu pomeni dogovor delavcev v združenem delu.
Večina delegacij, razen naše in še ene, se je strinjala s predlagateljem,
da je limit potreben zaradi krepitve akumulativnosti gospodarstva. Da bi našli
izhod in omogočili uresničitev programov samoupravnih interesnih skupnosti
v Slovenji ob uveljavitvi načela bruto osebnih dohodkov, ki jih delavci sami
samoupravno razporejajo, smo predlagali, da se vnese v resolucijo izjema, ki
je bila uveljavljena že ob lanski resoluciji, za tiste republike in pokrajine, ki
to žele. To je bilo tudi sprejeto.
Tako dogovorjena politika v prvem delu vsebuje limit, tj. da skupna in
splošna poraba lahko rasteta skladno z rastjo družbenega proizvoda, povečano
s prenesenimi cenami iz leta 1975, in tako, da se lahko upošteva tudi do 60 %
povečanja cen v letu 1976. Nadalje so navedene izjeme od tega limita, to so
predvsem samoprispevki občanov, stanovanjski prispevek itd., kar je objavljeno
v časopisju. Končno je sprejeto tudi določilo, da je možno bilancirati bruto
osebni dohodek tako, da se dosežejo enaki efekti za akumulativnost gospodarstva. Moram ugotoviti, da je na ta način možno uresničiti politiko skupne
in splošne porabe, ki je zapisana v slovenski resoluciji.
Naj svojo razpravo končam z vprašanjem, ki je vzelo največ časa pri
usklajevanju zvezne resolucije, to so prioritete investicij za razvoj v letu
1976. V prvotnem predlogu je bil predložen spisek prioritet. S spiskom se dobršen del delegacij ni strinjal, da ne bi z njim napravili precedensa pred sprejetjem srednjeročnega plana. Sprejeto je bilo naše stališče, da naj bo težišče
politike vlaganj na hitrejšem spreminjanju strukture investicij za razvoj energije, surovin in hrane, kot novo pa na substituciji izvoza, na pretežno izvozno
orientirani proizvodnji, na prometu in turizmu. Sprejeto je bilo stališče, da
bodo vlaganja, ki so bila kot prioritetna navedena v resoluciji za leto 1975,
tudi v letu 1976 uživala beneficije, kot so oprostitev depozitov, nižje carine
oziroma carinski kontingenti, odlaganje plačil carine in podobno. Sprejeto pa je
bilo tudi stališče, da je možno za nove investicije za vlaganja, ki smo jih pač
navedli, doseči tudi nove ukrepe, seveda do srednjeročnega plana ob soglasju
zveznega izvršnega sveta in republik in pokrajin.
Glede zveznega proračuna pa naj povem, da delegacija ni povsem uspela
uveljaviti naročil zborov slovenske skupščine. Namreč ni bilo mogoče zmanjšati posameznih postavk. Obseg proračuna je v veliki večini že določen z veljavnimi dogovori o zagotavljanju obrambne sposobnosti Jugoslavije in o dopolnilnih sredstvih proračunov za manj razvite republike in pokrajine, z zakoni
o pravicah borcev in invalidov, s programi rezerv in drugimi. Skratka, v letošnjem proračunu gre bolj za izvrševanje starih obveznosti kot za nove namene. Zagotovili pa smo, da se obveznosti republik in pokrajin za kotizacijo
ne bodo povečale, da to ne bo pomenilo dodatnih obveznosti gospodarstva in da
bo tako le mogoče zagotoviti kolikor toliko normalno financiranje skupne in
splošne porabe v republiki sami.
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Ob koncu usklajevanja je delegacija Kosova predlagala dodatno povečanje obsega zveznega proračuna, kar pa nobena od delegacij ni sprejela.
Končno je bilo po izjavi zveznega izvršnega sveta, da bo med letom skušal zagotoviti Kosovu dodatna sredstva, dano soglasje k zveznemu proračunu. Naj
povem, da bo glavna razprava o funkciji in obsegu zveznega proračuna v bodoče
vodena ob srednjeročnem planu. Takrat bo verjetno treba uveljaviti stališča,
ki so bila že uveljavljena v naši skupščini.
Naj ugotovim, da je ekonomska politika v obeh resolucijah skladna in da
je usklađen tudi proračun. Opravili smo lažji del naloge, začrtali smo ekonomsko politiko. Pred nami je težji del, to je kako jo uresničiti.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa, tovariš Bule! Tovariš Kržan,
menim, da je s prispevkom tovariša Bulca odgovorjeno tudi na vaše vprašanje,
ki ste ga postavili v zvezi z republiškim proračunom. Je tako? (Da.)
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje! Najprej moramo glasovati o amandmajih Izvršnega sveta. Vprašujem predstavnika Odbora za finance,
ali se z amandmaji Izvršnega sveta strinja? (Da.) Zakonođajno-pravna komisija?
(Se strinja.) Predlagam, da tudi v tem primeru glasujemo o vseh amandmajih
Izvršnega sveta skupaj. Ste za to? (Da.) Kdor je za amandmaje Izvršnega sveta,
naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (En delegat.)
Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta z večino glasov sprejeti.
Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti! Kdor je za predlog
zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu)
za leto 1976, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor predlog zakona o republiškem proračunu soglasno
sprejel.
Vračamo se na 6. točko dnevnega reda, na obravnavo predloga
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov.
Uvodno obrazložitev tovariša Briclja smo slišali. Tovariši delegati, prosim,
da mi za nekaj minut oprostite. Sejo bo vodil podpredsednik zbora!
Podpredsednik Stane Hrast: K tej točki dnevnega reda sta bili povabljeni Skupnost starostnega zavarovanja kmetov in Skupnost pokojninskega
in invalidskega varstva Socialistične republike Slovenije.
Obveščam vas, da ta zakon obravnava in enakopravno sprejema tudi Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije.
Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 8. 12. 1975. Obravnavala sta
ga Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Poročili ste prejeli. Danes na klop
pa ste prejeli tudi amandma Izvršnega sveta k 3. členu.
Želita predstavnika Odbora in Komisije k pismenim poročilom še kaj
dodati? (Ne želita.)
Na podlagi predloga zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo
želi besedo? Besedo ima tovariš Makovec, delegat iz občine Ajdovščina!
Stojan Makovec: Tovariš; predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Strinjam se s predlogom in z dopolnili Izvršnega sveta glede starostnega
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pokojninskega zavarovanja kmetov. Bistvenih sprememb ni. Vemo pa, da so
prej v ta sklad prispevale družbenopolitične skupnosti 50 ®/o>, torej da je
združeno delo posredno dajalo v ta sklad. Sedaj pa bo dajalo direktno.
S terena in iz raznih institucij prihajajo pripombe, da je dana možnost
že od 1. 1. 1975, da se kmetijci kooperanti, ki izpolnjujejo pogoje, lahko vključijo
v delavsko zavarovanje v organizaciji združenega dela, to je v kmetijskih
zadrugah, kombinatih itd. Jasno, da je pri tem proizvajalec kooperant nosilec
obveznosti, in to precej velikih, saj si s tem tudi kuje svojo prihodnost, pokojnino. Tu je dana možnost tudi večjih razponov, saj kdor več plača, temu pripada tudi večja pokojnina. To je zaenkrat še na prostovoljni bazi, ker vsi
kmetijci nimajo pogojev. Jasno pa je, da čim več kmetov se opredeli za to
delavsko zavarovanje, tem manjši bo primanjkljaj v starostnem zavarovanju.
To se pravi, da bo družba lahko več dajala ostarelim in socialno ogroženim
kmetom. Podpiram predlog Izvršnega sveta. Hvala.
Podpredsednik Stane Hrast: Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) Ker
ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje.
Najprej bomo glasovali o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije. Kdor
je za amandma Zakonodajno-pravne komisije k 3. členu, naj prosim glasuje!
(52 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma k 3. členu soglasno sprejet.
Kdor je za amandma k 14. členu, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma k 14. členu soglasno sprejet.
Prehajamo na glasovanje o amandmaju k 15., 16. in 17. členu. Kdor je za
amandma v predloženi obliki, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma k 15., 16. in 17. členu z večino glasov sprejet.
Prehajamo na glasovanje o amandmaju k 18. členu. Kdor je za, naj prosim
glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma k 18. členu soglasno sprejet.
Glasovati moramo še o amandmaju k 20. členu. Kdor je za amandma k 20.
členu, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se
je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma k 20. členu soglasno sprejet.
Glasujemo o amandmaju k 25. členu. Kdor je za, naj prosim glasuje! (52
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.)
Amandma k 25. členu je sprejet z večino glasov.
Glasujemo o amandmaju k 26. členu. Kdor je za, naj prosim glasuje! (59
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Amandma k 26. členu je soglasno sprejet.
Prehajamo na glasovanje o amandmaju Izvršnega sveta k 3. členu. Izvršni
svet predlaga, da se za sedanjim 3. doda nov 3. a člen, ki je bil danes posredovan vsem delegatom na mizo. Kdor je za, naj prosim glasuje! (45 delegatov
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma k 3. členu sprejet soglasno.
Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za zakon v predloženi obliki, naj glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (Nihče.)
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Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o starostnem zavarovanju kmetov sprejet z večino glasov.
Prejel sem tudi obvestilo, da je Skupščina Skupnosti socialnega varstva
Slovenije zakon sprejela v enakem besedilu.
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v Socialistični republiki
Sloveniji.
Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet in
za svojega predstavnika določil tovariša Aleksandra Skoka, republiškega sekretarja v Izvršnem svetu. Zeli predstavnik predlagatelja predlog zakona še
ustno obrazložiti? Prosim!
Aleksander Skok: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR Slovenije
sprejem zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji, s čimer želi doseči jasno sistemsko zasnovo za pripravo srednjeročnih
usmeritev vseh samoupravnih nosilcev družbenega razvoja v zvezi s to nalogo,
pospešiti pripravo in sklenitev družbenega dogovora o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v Sloveniji in zagotoviti potrebno kontinuiteto
družbenih naporov za skladnejši razvoj v Sloveniji, ker dosedanji zakon preneha veljati.
Pri pripravi predloga zakona je predlagatelj upošteval predloge in stališča, ki so bila oblikovana v razpravah o osnutku zakona. Ta stališča nalagajo,
da razvoj teh območij zagotavljamo v tesni povezanosti z njihovimi realnimi
možnostmi, v skladu z interesi optimalnega družbenega razvoja SR Slovenije
kot celote, pri čemer je še posebej potrebno upoštevati objektivni interes delovnih ljudi, da z enakomernejšim in kompleksnejšim regionalnim razvojem
postopno izenačujemo pogoje za življenje in delo; v vsej Socialistični republiki
Sloveniji. Tej osnovni usmeritvi pa je prilagojen tudi naslov predlaganega
zakona.
V primerjavi z osnutkom vključuje predlog zakona nekatere spremembe,
ki zagotavljajo doslednejšo uporabo principa objektivnosti, in še druge, ki prispevajo k pravni jasnosti predlaganih določb zakona.
V skladu z razpravo o osnutku zakona je pri opredeljevanju kriterijev
močneje poudarjen regionalni pristop. Zato se v zadnjem odstavku 3. člena
predlaga, da morajo občine v nadpoprečno razvitih regijah izpolnjevati zahtevnejše pogoje, da bi dobile po tem zakonu status manj razvitega območja. V teh
območjih so namreč ugodnejši splošni pogoji za nadaljnji razvoj, ki se kažejo
v možnostih zaposlitve z dnevno migracijo, z vplivom razvitejših družbenih
dejavnosti neposredno in posredno, prek regionalnih samoupravnih interesnih
skupnosti in s siceršnjim vplivom močnejših središč na razvoj zaledja.
Sprememba je izvedena tudi v 4. členu predlaganega zakona, ki določa
osnove za opredelitev manj razvitih krajevnih skupnosti. Jasneje kot v osnutku
je izražen princip zaokroženih geografskih območij in mesto občine ter krajevne
skupnosti v njih. S 4. členom se določa tudi manj razvito območje v Brkinih.
To območje je bilo v preteklem obdobju umetno odtrgano od svojega nekdanjega razvojnega središča, hkrati pa se ni uspelo komunikacijsko in gravitacijsko dovolj povezati z okoliškimi razvojnimi središči. Problemov, ki otežujejo
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nadaljnji razvoj Brkinov v preteklem srednjeročnem obdobju, ko je to območje
le delno uživalo status manj razvitega območja, še ni bilo mogoče rešiti.
V skladu z interesi in potrebami družbenega razvoja SR Slovenije kot celote
bomo morali v prihodnjem srednjeročnem obdobju zagotoviti skladnejši razvoj
tudi območjem in krajem ob jugoslovanski državni meji, kjer je potrebno
stabilizirati poseljenost, kar bi dosegli zlasti z ustreznimi infrastrukturnimi
naložbami in gospodarsko krepitvijo teh območij.
Taka usmeritev je potrebna tako s stališča življenjskih in delovnih interesov tamkajšnjega prebivalstva kot s stališča širših narodnoobrambnih interesov.
Prispevala pa bo tudi k nadaljnjemu razvoju uspešnejšega sodelovanja prebivalstva na obeh straneh meje in k uresničevanju pogojev za razvoj maloobmejnega gospodarstva in prometa, za kar se zavzema naša država.
Uresničevanje take politike je dolžnost samoupravnih nosilcev razvoja
občine za regije do državne meje, za območje Zgornjega Posočja in nekaterih
obmejnih območij ob avstrijski in madžarski meji pa tudi širše družbene
skupnosti.
Zakon obvezuje samoupravne nosilce družbenega razvoja, da v svojih
programih in planih za vsako področje aktivnosti tako na podlagi ekonomskih
kriterijev kot tudi solidarnostnega združevanja sredstev predvidijo ukrepe
in naloge za pospeševanje razvoja teh območij. Njihove konkretne planske
usmeritve, ukrepi, naloge in sredstva bodo opredeljena s posebnim družbenim
dogovorom, ki bo sprejet do sredine prihodnjega leta. Socialistična republika
Slovenija bo pri usmerjanju skladnejšega regionalnega razvoja sodelovala v
okviru sistema družbenega planiranja.
Z davčnimi olajšavami pa bo spodbujala ekonomsko prelivanje sredstev
med območji ter sofinancirala izdelavo razvojnih programov in razvojnih
načrtov inicialnega značaja in usmerjala skupne družbene napore za aktiviranje
realnih razvojnih možnosti na manj razvitih območjih. V primerih, ko bi
izvrševanje ciljev in nalog, dogovorjenih s srednjeročnim planom družbenega
razvoja in družbenim dogovorom v zvezi s pospeševanjem razvoja manj razvitih območij, bistveno zaostajalo, bo Izvršni svet predlagal Skupščini SR Slovenije, da sprejme začasne ukrepe za zagotovitev uresničevanja načrtovanih
nalog in ciljev.
Tovarišice in tovariši! Kot že rečeno bo na temelju politike skladnejšega
regionalnega razvoja SR Slovenije dokončno oblikovan sistem pospeševanja
razvoja manj razvitih območij šele s sprejetjem družbenega dogovora med
samoupravnimi nosilci razvoja. V prehodnem obdobju, se pravi v obdobju do
uskladitve tega družbenega dogovora, pa v prehodnih določbah zakona predlagamo, da bi republika še naprej beneficirala obrestno mero za kredite poslovnih bank, namenjene za naložbe v gospodarsko strukturo manj razvitih
območij, pri čemer naj se sredstva v ta namen zagotove v proračunu SR
Slovenije.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Skok!'Predlog zakona ste
prejeli z dopisom dne 15. 12. 1975. Obravnavali so ga: Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, Komisija za mednarodne odnose, Komisija za narodnosti in Z a konod a j no-p r a v n a komisija, ki so predložili pismena poročila.
Poročila ste prejeli. Danes na klop ste prejeli tudi amandma Izvršnega sveta
k 11. členu. Prav tako pa ste prejeli na klop tudi razmnožene amandmaje,
in sicer skupine delegatov iz občine Tolmin, desetih delegatov našega zbora
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iz območja Maribora in Radelj, razmnožuje pa se še amandma tovarišice Milene
Kralj iz občine Ptuj.
Žele morda predstavniki odborov in komisij še kaj dodati k pismenim
poročilom? (Ne želijo.)
Na podlagi predloga zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo! Kdo
želi besedo? K razpravi se je že prijavila tovarišica Milena Kralj, delegatka
iz občine Ptuj.
Milena Kralj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Predlagam amandma k 16. členu predloga zakona o pospeševanju skladnejšega
regionalnega razvoja v SR Sloveniji:
Za 16. členom navedenega zakona naj se odstrani pika, besedilo pa nadaljuje z: »in se uporablja tudi za območja, ki se štejejo za manj razvita po
odloku o občinah, katerih območja se štejejo za manj razvita območja v SR
Sloveniji (Uradni list SRS, št. 23/71).«
Obrazložitev: Z uveljavitvijo novega zakona o pospeševanju skladnejšega
regionalnega razvoja v SR Sloveniji se uvajajo novi ukrepi za pospeševanje
razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji.
Glede na to, da se s predlaganim 16. členom navedenega zakona prehodno
ohranjajo še ukrepi pospeševanja razvoja iz dosedanjega zakona, naj bi smiselno prehodno obveljala tudi še območja, ki so bila z odlokom o občinah,
katerih območja se štejejo za manj razvita območja v SR Sloveniji, iz leta
1971 opredeljena za manj razvita. Objektivni razlog za dani predlog je v tem,
da so bile v okviru do sedaj obstoječega pospeševalnega mehanizma fazno
izvajane nekatere investicije, ki še niso zaključene, so pa nastajale z namenom,
da bi se odprla nova delovna mesta za zaposlitev prebivalstva iz manj razvitih
predelov občine. Kategorična prekinitev do sedaj izvajanih in nedokončanih
investicij bi v bistvu pomenila, da ne bo dosežen cilj, ki je pogojeval določene
investicijske odločitve.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa, tovarišica Kraljeva! K razpravi se je prijavil tovariš Slavko Kržan, delegat iz občine Trebnje!
Slavko Kržan: Tovarišice in tovariši delegati! Podpiram amandma
občine Ptuj, ki dejansko pomeni le razrešitev prehodnega obdobja, to je obdobja
do julija prihodnjega leta. Menim, da je povsem razumljivo in prav, da se
začetne investicije nadaljujejo, dokler ne stopijo v veljavo novi ukrepi, oziroma
da se sprejme amandma delegatke iz Ptuja. Najbrž se tudi delegati iz drugih
občin s tem predlogom strinjajo.
Glede občine Trebnje sem zadolžen, da današnji zbor obvestim o naslednjem.
Osnutek in predlog zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji so v občini Trebnje obravnavale vse družbenopolitične
organizacije, Skupščina občine in delegacije za delegiranje delegatov v Zbor
občin in Zbor združenega dela. Vsi omenjeni dejavniki so podprli osnutek
zakona in so se zavzeli za njegov sprejem. Prav tako sprejemamo tudi predlog
zakona, ki je bil pozneje nekoliko spremenjen in dopolnjen, kar je tovariš podsekretar Skok sedaj tudi pojasnil. Preseneča nas le obrazložitev glede bodočega
razvrščanja manj razvitih geografskih območij oziroma občin in njihovih delov.
Takšnega razvrščanja ne bi smeli opraviti na podlagi tako imenovanih pred-
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hodnih ocen brez posvetovanj s prizadetimi občinami oziroma območji. Sicer
pa je razvrščanje zadeva odloka, ki ga bo sprejel Izvršni svet na podlagi sprejetega zakona in ne obrazložitve tega zakona. Po tako imenovani predhodni
oceni razvrščanja območij med manj razvite občina Trebnje namreč ni bila
zajeta, čeprav ima po preverjenih podatkih še vedno pogoje za to, saj izpolnjuje
od osmih z zakonom opredeljenih kriterijev kar pet. Po predhodni oceni sta
bila namreč napačno zajeta dva podatka, in sicer število prebivalcev in število
zaposlenih. Zaradi tega so me imenovani dejavniki v občini zadolžili, da o
problemu obvestim Zbor občin, sicer pa glasujem za sprejem predloženega
zakona.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Kržan! Naprej, prosim!
K razpravi se je prijavil Dušan Jug, delegat iz Tolmina!
Dušan Jug: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Amandma, ki ga je predložila delegacija za Zbor občin iz Tolmina, se nanaša
na 5. člen predloga zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja
v SR Sloveniji. V tretji vrsti prvega odstavka tega člena naj se namreč število
25 % nadomesti s številom 30 %>.
Obrazložitev: Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz
Tolmina in skupina delegatov 7. okoliša za Zbor združenega dela Skupščine
SR Slovenije ugotavljata, da je kriterij regionalnega razvoja v SR Sloveniji prestrog. Ta šteje za normalno razvita obmejna območja le tiste občine, ki poleg
kriterijev iz najmanj dveh skupin iz tretje alinee 4. člena izpolnjujejo tudi pogoje, da v gostoti prebivalstva na kvadratni kilometer ne dosegajo 25 %
poprečja SR Slovenije glede gostote prebivalstva. Ta kriterij je izredno oster,
zlasti na obmejnih območjih.
Pri pregledu podatkov o gostoti prebivalstva v obmejnih občinah ugotavljamo, da tega pogoja ne izpolnjuje nobena občina, zato predlagamo, da se
kriterij omili na 30 % republiškega poprečja gostote prebivalstva na kvadratni
kilometer, kar pa še vedno pomeni izredno kritično stanje na teh obmejnih
predelih. Takim območjem dajemo podporo v vseh dosedanjih resolucijah, kajti
zavedati se moramo, da je prav to vzrok gospodarske nerazvitosti, kar pa ima
za posledico tudi izredno zaostrena socialna in druga vprašanja. Poleg tega
imajo takšna območja stik z manjšino v zamejstvu, vplivajo pa tudi na obrambno sposobnost območja ob meji.
Tudi vsi odbori in komisije, kot vidimo iz poročil, dajejo predlaganemu
zakonu podporo, zato menimo, da je predlagani amandma izredno pomemben.
Predlog bi obrazložil tudi z nekaterimi podatki, ki se konkretno nanašajo
na občino Tolmin. Ugotavljamo, da družbeni proizvod v občini Tolmin zaostaja
kar za 33 % za republiškim poprečjem. Število prebivalstva v povojnem obdobju nenehno upada. Pri tem gre za odseljevanje prostorsko in socialno
mobilnejšega prebivalstva, to je potencialno najaktivnejših ljudi. Posledice
takšnih sprememb so pospešeno staranje prebivalstva in praznjenje območja.
Tako je danes v občini najmanjša gostota naseljenosti v SR Sloveniji, le 22,9
prebivalca na kvadratni kilometer. Leta 1971 je bilo 15,2 %> prebivalstva starega
nad 65 let, v republiki pa znaša to delež 10,1 %. V starostni skupini nad 50 let
imamo v občini kar 34 °/o prebivalstva, v republiki pa je ta odstotek 23 %.
Tudi podatek, da kar dve tretjini stalnega prebivalstva živi na podeželju,
nazorno pojasnjuje opisane spremembe. Stara se torej najhitreje podeželje.
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Na razpolago pa imamo kvantitativen in kvalitativen delovni potencial,
ki je glavni dejavnik razvoja. Delež zaposlenega prebivalstva je na eni strani
zaradi slabših absorbcijskih sposobnosti industrije, na drugi strani pa zaradi
večjega deleža drugih manjši od republiškega poprečja in je znašal v letu
1974, brez upoštevanja migracijskih tokov, 25 %, v republiki pa 36%>. Hkrati
je delež tistih, ki dnevno migrirajo izven občine, 6'%.
Slaba infrastrukturna opremljenost (ceste, telefon in elektrifikacija — še
vedno so nekateri predeli, ki niso elektrificirani) predstavlja že danes resen
problem za nadaljnji razvoj. Nemogoče si je danes predstavljati gospodarski
in družbeni razvoj brez zadovoljive komunikacijske povezanosti, ne le gospodarsko razvitejših središč, temveč tudi bolj odročnih krajev. Razumljivo je,
da je takšna vprašanja potrebno nujno reševati s solidarnostnim angažiranjem
širše družbene skupnosti.
Učinkovitejše vključevanje v širše družbene tokove pa narekuje tudi
obmejna lega občine, ki je izredno pomembna. Poleg tega gre za neposreden,
živ stik z manjšino.
Razumljivo je tedaj, da takšnih območij ne smemo prepustiti stihijskemu
propadanju in da gre torej za širši družbeni interes, ki se mora odražati v
uresničevanju razmeroma zadovoljivih možnosti razvoja teh območij.
Poleg tega ugotavljamo, da predlagani amandma v nikakršni meri ne širi
kroga tistih, ki bi dobili te pravice po tem zakonu. Hvala lepa.
Predsednica Mara Žlebnik: Naprej, prosim! Besedo ima tovariš Tone
Vodušek, delegat iz občine Radlje!
Tone Vodušek: Tovarišica predsednica, tovariši ce in tovariši delegati!
Skupina delegatov naše občine in delegati skupščin občin Gornja Radgona,
Maribor, Dravograd, Mozirje in še nekateri drugi smo skupaj predložili amandma za spremembo 4. člena, in sicer naj se za besedo »Brkini« doda še beseda
»Kobansko«. To utemeljujemo z naslednjim:
Slovensko območje Kobanskega leži v 5 do 8 kilometrov širokem obmejnem
pasu ob avstrijsko-jugoslovanski meji v dolžini okoli 50 km. Teritorialno se
razprostira na levem bregu Drave, pretežno v območju občin Dravograd, Radlje
ob Dravi ter delno v območju občine Maribor. Žal skrajna gospodarska, kulturna, prometna in socialna zaostalost tega dela Kobanskega slovenski javnosti
še ni bila dovolj predstavljena. To območje severovzhodne Slovenije je prav
gotovo eno najbolj zaostalih ne le obmejnih območij, temveč slovenskih geografskih območij nasploh. Naj naštejem le nekaj podatkov, ki delno ponazarjajo
zaostalost tega obmejnega območja: Večje število kmetij še ni elektrificiranih,
prav tako ne nekateri manjši zaselki. Izredno slaba prometna razvitost je značilna za to območje. Nekatera naselja so komaj dostopna po slabih občinskih
ali gozdnih cestah. Večje število raztresenih kmetij in manjših zaselkov je v
prometnem oziru dejansko nedostopnih. Le omembe vreden del gospodinjstev
v tem območju je priključenih na javni vodovod. V tem območju ni obratov,
kjer bi se opravljala gospodarska dejavnost. To je pretežno hribovit predel
s slabo razvitim zasebnim kmetijstvom. Naselja in zaselki pretežno nimajo
prostornih pogojev za kulturno in družbeno aktivnost. V vsem povojnem obdobju, se kljub prejšnji razmeroma precejšnji naseljenosti, ugotavlja nenehen
padec števila prebivalstva. Ugotavlja se vseskozi zelo velika migracija delovne
sile v tujino. Že dalj časa se pojavlja velik problem zagotovitve primernih
22
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življenjskih pogojev za ostarele ljudi, ki nimajo, kljub posesti zemlje, zaradi
odhoda mladine, možnosti za preživljanje. Učitelji nočejo več iti v hribovske
šole tega področja. Socialni problemi v najširšem smislu so zato zelo pereči.
Naštejmo še nekatere politične momente, ki narekujejo ustrezno gospodarsko, kulturno, prometno in drugo podporo temu območju. Avstrijske oblasti
v delu, ki meji na to območje, izvajajo ukrepe intenzivne obmejne naselitvene
politike s tem, da podpirajo gradnjo večjih gospodarskih objektov tik ob meji,
pospešujejo modernizacijo kmetij, skrbe za urejanje cest, elektriko, gradnjo
strokovnih šol itd. Vse to pogojuje že na prvi videz očitno veliko razliko v
razvitosti našega in avstrijskega dela tega območja, pri prebivalstvu, ki naj
bi bilo živ branik naše narodnostne meje, pa najrazličnejša razmišljanja, ki nam
politično ne koristijo.
Sodimo, da bi že s samo razglasitvijo tega območja slovenskega Kobanskega za območje, ki mu bo posvečena v določeni meri skrb celotne družbene
skupnosti, v političnem pogledu storili dobro potezo. Razglasitev tega izredno
zaostalega obmejnega območja za nerazvito območje bi pomenilo obenem tudi
prvi korak k postopni odpravi njegove vsesplošne zaostalosti.
Delegacije predlagajo tudi spremembo 5. člena, in sicer da naj se črta besedilo »in če v gostoti prebivalstva na km2 ne dosegajo 25 %> poprečja SR Slovenije«.
To utemeljujemo z naslednjim: S to spremembo bi se uveljavilo načelo, da
bi vsem gospodarsko šibkim občinam v obmejnih predelih, ki v razvoju občutno zaostajajo za poprečjem SR Slovenije, posvetili enako mero pozornosti.
Pri analizi, kakšne posledice bi imela ta dopolnitev zakona pri razglašanju
občin za manj razvita območja, smo ugotovili naslednje: V utemeljitvi zakona
se navaja med drugim, da bi se po predlogu tega zakona šteli za manj razvita
območja tudi deli obmejnih občin Gornja Radgona, Sežana, Radlje ob Dravi in
Mozirje. Z uveljavitvijo tega amandmaja bi se ne le deli, temveč celotna območja občin Gornja Radgona, Sežana, Mozirje in Radlje ob Dravi .šteli za manj
razvita območja. Sodimo, da bi z uveljavitvijo tega amandmaja zagotovili nekoliko boljšo možnost za hitrejši razvoj vseh slovenskih obmejnih občin, ki po
svoji razvitosti znatno zaostajajo za slovenskim poprečjem. Verjetno smo tu
nekatere občine še pozabili našteti.
Predlagamo nadalje, da se v drugem odstavku 5. člena črta »in so sestavni
del občine«.
Utemeljitev je naslednja: Manj razvita območja ob meji je treba drugače
obravnavati kot ostala manj razvita območja. Ob meji imamo vrsto nerazvitih
krajev in krajevnih skupnosti, ki nimajo pogojev, da bi se razvijale z gradnjo
industrijskih ali drugih objektov. Mogoče je razvijati le kmetijstvo in infrastrukturo, da bi se zmanjšalo razseljevanje in tako obdržal živelj ob meji. Ne moremo
pričakovati, da bi vse obmejne kraje, ki so nerazviti, lahko razvijah z vlaganji
v industrijske objekte, ker zato ni vrste pogojev, ki jih takšni objekti zahtevajo.
Živel j ob meji lahko obdržimo le z razvojem kmetijstva in infrastrukture tako,
da se bodo ti ljudje pečali s kmetijstvom in vozili na delo v druge kraje. Ce
hočemo to doseči, moramo vsekakor več vlagati v razvoj kmetijstva, komunalnih in drugih naprav ter dvigati družbene dejavnosti v teh manj razvitih obmejnih krajih. Le tako bodo ljudje pripravljeni ostati, predvsem mlade družine
z otroki, v teh obmejnih krajih. Za razvoj manj razvitih območij ob meji pa ni
pomembno, ali so v manj ali bolj razviti občini, saj tudi razvitejše občine niso
sposobne z lastnimi sredstvi doseči hitrejšega razvoja manj razvitih krajev ob

24. seja

339

meji. Manj razvitih krajev ob meji ne moremo razlikovati glede razvitosti
občine, v kateri so, ker so vsi ti manj razviti kraji ob meji potrebni enake
družbene pomoči v splošnem družbenem interesu. Zato ne morejo biti odvisni
od razvitosti občine, katere sestavni del so ! Hvala lepa.
Predsednica Mara Žlebnik: Naprej, prosim! Besedo ima tovariš Matija Pajnkiher, delegat iz Maribora!
Matija Pajnkiher: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši
delegati! O osnutku zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih
območij in manj razvitih obmejnih območij v SR Sloveniji je bila v naši občini
zelo živahna in konstruktivna javna razprava pri vseh obmejnih krajevnih
skupnostih, družbenopolitičnih organizacijah in zborih občinske skupščine. Pripombe in predloge, ki so bili izoblikovani, smo posredovali pristojnim republiškim organom in službam, v glavnem pa niso bile upoštevane pri oblikovanju
predloga zakona. Ze takrat smo se zavzemali, da bi obmejno problematiko in
nerazvitost krajev ob državni meji obravnavali celovito, po možnosti v posebnem dokumentu ali pa v enotnem predlogu, po nekoliko drugačnih kriterijih
kot obravnavamo nerazvita območja znotraj republike.
Menimo, da gre v obeh primerih za različno problematiko, pa tudi za nekoliko različne smotre in cilje, ki jih skušamo z družbenimi posegi uresničiti in
doseči. Razumljivo je, da je v obeh primerih v ospredju gospodarski razvoj, to
je razvoj industrije, napredek kmetijstva in zgraditev komunalne in družbene
infrastrukture, toda medtem ko nam gre v manj razvitih območjih predvsem za
prestrukturiranje gospodarstva, za spremembo socialne strukture prebivalstva,
vse to povezano s procesom industrializacije, ki krepi posamezna občinska in
območna središča, pa želimo v neposrednem obmejnem območju ohraniti tudi
razpršeno naselitev s kmečkim prebivalstvom in držati živo mejo. To pa zahteva
posebne družbene ukrepe za pospeševanje kmetijstva, turizma in razpršeni
naselitvi prilagojeno komunalno in socialno infrastrukturo. Vsi ti ukrepi so
toliko pomembnejši, in seveda tudi dražji, ker je naš obmejni svet večji del
gričevnat in gorat ter močno izpostavljen tujim vplivom. Končno nam pri posegih v obmejnih območjih ob državni meji ne gre le za načelo enakomernega
razvoja vseh območij v SR Sloveniji, temveč tudi za narodnostni in obrambni
vidik, za demografsko, gospodarsko ter moralno trdnost naše narodnostne in
državne meje.
Znano nam je, da nekatere države vodijo posebno politiko do razvoja
svojih obmejnih območij, kar mi prepuščamo politiki posameznih občin. Izrazito takšno politiko vodi Avstrija ob meji s severovzhodno Slovenijo. Avstrija
izvaja številne investicijske projekte v obmejnem območju s pomočjo nemškega kapitala. Pri tem računa na zaposlovanje latentno nezaposlenih agrarnih
delavcev iz Slovenije ter na naše mladince, ki niso končali osemletke. Poleg
novih industrijskih obratov, trgovin, gostinskih objektov, urejanja cest ob meji
in do posameznih kmetij, dajanja dotacij in ugodnih kreditov življu ob meji ter
politike doseljevanja ljudi ustanavlja tudi poklicne šole v obmejnih središčih in
skrbi za ustrezne prevoze delavcev.
Verjemite mi, da ne pretiravam v svojih trditvah, saj se dobro zavedam
svoje odgovornosti. Na tem mestu želim le povedati, kar sem videl sam in kar
so mi povedali ljudje z obmejnega območja Slovenskih Konjic, Kozjaka in Kobanskega. Težko je verjeti, da so nastale tako velike razlike v razvitosti komu22«
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nalnih in drugih objektov infrastrukture ter v kmetijstvu v tem obmejnem
območju, čeprav so razmere le nekaj kilometrov znotraj Avstrije povsem drugačne. Zato v imenu delegacij iz obmejnih krajevnih skupnosti v naši občini
prosim Zbor občin, da na eni od prihodnjih sej, ko bo priložnost za to, imenuje
komisijo, ki bi v ustreznem času v letu 1976 obiskala te krajevne skupnosti in
se na mestu prepričala o trditvah in problemih, ki sem jih navedel.
Naša občina je v zadnjih dveh letih vložila pomembna sredstva za zgraditev makadamskih cest in povezav med kmetijami ter v druge komunalne objekte in gradnjo šol v obmejnem območju. V izdelavi je tudi srednjeročni program razvoja teh območij, katerega uresničenje bo zahtevalo velika sredstva,
zlasti za oskrbo z vodo, gradnjo in rekonstrukcijo cest, električnega omrežja
in telefonskih zvez in pospeševanja kmetijstva.
Pri vsem tem pa ne gre pozabiti, da je prebivalstvo v najožjem obmejnem
pasu tudi gospodarsko prizadeto zaradi meje. Po eni strani že sama meja predstavlja precejšen omejitveni dejavnik gospodarske aktivnosti, hkrati pa obmejni
pas z določenimi administrativnimi omejitvami za gibanje prebivalstva zavira
sproščeno komuniciranje. Vse to so razlogi, ki opravičujejo zahtevo obmejnih
krajevnih skupnosti po posebni obravnavi manj razvitih vasi in zaselkov ob
državni meji, zahtevo, da se problematika obmejnih krajev obravnava in rešuje
celovito, za celotno Slovenije, ne glede na to, ali so ta območja in posamezni
kraji sestavni del razvite občine, in da se skrb za pospeševanje manj razvitih
obmejnih krajevnih skupnosti porazdeli glede na razvitost posamezne občine.
V tem smislu občinska skupščina Maribor podpira amandma k zadnjemu
odstavku 4. člena ter k prvemu in drugemu odstavku 5. člena, in meni, da so
kriteriji po prebivalstvu, po stopnji razvitosti, družbenem standardu in infrastrukturi dokaj realna podlaga za ugotavljanje razvitosti obmejnih krajevnih
skupnosti, ne glede na razvitost občine.
Vsa ostala določila predloga zakona o pospeševanju skladnejšega razvoja
podpiramo v predloženem besedilu. Ob koncu želim poudariti še to, da je celotni
predlog zakona velik in pomemben napredek v samoupravni akciji za reševanje
izredno perečih in dolgo let zanemarjenih problemov v naši republiki. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Pajnkiher! Besedo ima
tovariš dr. Bohte, predstavnik skupščinske komisije za mednarodne odnose!
Dr. Borut Bohte: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! V imenu
Komisije za vprašanja mednarodnih odnosov bi dal naslednje mnenje:
Amandma, ki ga je dala skupina delegatov občine Tolmin za Zbor združenega dela in Zbor občin k prvemu odstavku 5. člena predloga zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji, Komisija za mednarodne odnose Skupščine SR Slovenije podpira. Ze v poročilu Komisije k
predlogu tega zakona je poudarjeno, da je Komisija s posebno pozornostjo
obravnavala tiste določbe zakona, ki se nanašajo na manj razvita območja ob
državni meji. Ugotovila je, da je pospeševanje razvoja manj razvitih območij
ob državni meji velikega pomena za krepitev vsestranskega gospodarskega pa
tudi kulturnega in drugega sodelovanja med obmejnim prebivalstvom. Stopnja
razvitosti krajev ob naši strani meje, zaradi zgodovinske, ozemeljske in kulturne povezanosti s Slovenci v Italiji, Avstriji in na Madžarskem, neposredno
vpliva na njihovo kulturno, gospodarsko in narodnostno ras
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Ustvarjanje takšnih* razmer ob odprti državni meji pa ugodno vpliva tako
na dosledno uresničevanje z ustavo določenih pravic italijanske in madžarske
narodnosti v SR Sloveniji kot tudi na krepitev položaja in uresničevanje pravic
slovenske narodnostne skupnosti v sosednjih državah. Se posebej vpliva na
krepitev vezi narodnih manjšin z matičnimi narodi. O tem je tovariš Kardelj
v svojem govoru političnemu aktivu Ljubljane marca 1974 rekel: »Kajti svobodno gibanje ljudi na italijansko-jugoslovanski meji ni samo pospeševalo
razvoja prijateljskih odnosov med obema državama, temveč je tudi obema nacionalnima manjšinama, slovenski v Italiji in italijanski v Jugoslaviji, omogočilo,
da se počutita svobodnejši, kajti obe sta na ta način vzdrževali kolikor toliko
normalne stike s tradicijo in kulturo svojega naroda,.hkrati pa sta se obe demokratično vključevali v družbeno življenje svoje državne skupnosti. Nacionalizmi, ki so nekdaj zastrupljali ozračje na nacionalno mešanih področjih, so
izgubljali tla pod nogami, kar je vsekakor prispevalo tudi h krepitvi možnosti
za razvoj demokratičnega in humanističnega vzdušja na nacionalno mešanih
področjih.«
Amandma je popolnoma v skladu z izhodišči predloga citiranega zakona,
s stališči naše komisije in političnimi izhodišči, na podlagi katerih je oblikovano stališče Komisje, to je, da se pri uresničevanju politike skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji vsa pozornost posveti razvoju manj razvitih
območij ob državni meji.
V poročilu Komisije je poudarjeno, da je treba obmejna območja usposobiti
za uresničevanje sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije z dne 29. januarja
1975 o obmejnem gospodarskem sodelovanju SR Slovenije s sosednjimi državami, kar je eden od pogojev za učinkovito izvajanje politike odprte meje. Pri
tem moramo poudariti, da Posočje meji v Italiji z Beneško Slovenijo, ki je
nacionalno in gospodarsko najbolj nerazvito območje, kjer žive Slovenci v
Italiji.
Končno, amandma glede na obrazložitev zakona ne predstavlja nobenega
nadaljnjega širjenja območij, ki se opredeljujejo na podlagi tega zakona in
izhajajo iz predvidene politike družbenega razvoja v prihodnjem srednjeročnem obdobju.
V imenu Komisije želim podpreti tudi tako imenovani mariborski amandma,
ki je bil dan v tem smislu, da naj se v drugi vrsti drugega odstavka 5. člena
črta besedilo »in so sestavni del občine-«.
Predsednica Mara 2 1 e b n i k : Nadaljujemo razpravo. Želi predstavnik
Izvršnega sveta že sedaj zavzeti stališče glede predloženih amandmajev? Prosim, tovariš Skok!
Aleksander Skok: Tovarišica predsednica! Izvršni svet še ni mogel
zavzeti stališč do predloženih amandmajev, zato prosim, da zbor nadaljuje deke.
V tem času pa bomo zavzeli stališče.
Predsednica Mara Žlebnik: Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima tovarišica Dragica Rome, predstavnica Zakonodajno-pravne komisije!
Dragica Rome: Ce bodo predstavniki Izvršnega sveta že sedaj razpravljali o amandmajih, bi rada opozorila na amandma k 16. členu, ki ga je
dala skupina delegatov za Zbor občin iz Ptuja. Amandma namreč ni dovolj
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precizen. Ne ve se, ali naj se do sklenitve družbenega dogovora iz 9. člena še
naprej uporablja celoten zakon o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji ali samo določbe 7., 8. in 10. člena citiranega
zakona, kakor se predvideva v 16. členu in v prehodnih določbah. To iz amandmaja ni razvidno. Gre pa tudi za nesoglasje, saj družbeni dogovor v 9. členu
pravi, da bo sklenjen družbeni dogovor za obdobje 1976,—1980. leta, do sklenitve družbenih dogovorov pa naloge, zaradi katerih je skupina amandma vložila, verjetno ne bodo izvršene. Zato bi prosila, da opozorite v razpravi, ko
boste razpravljali o teh amandmajih, še na to vprašanje.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovarišica Rometova! Zeli tovarišica Kraljeva k pojasnilu Zakonodajno-pravne komisije še kaj dodati? (Ne.)
Zeli mogoče tovarišica Kocjanova zavzeti stališče v imenu odbora? Se strinjate
s stališčem Komisije za mednarodne odnose? Hvala. Ali je še kaj članov Odbora
za družbenoekonomske odnose navzočih? Povabljeni so bili, zato bi se lahko
odbor sestal in zavzel stališče. Vsekakor je predlagano, da dokler se Izvršni
svet ne sestane, ne bi glasovali o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije in
Izvršnega sveta. To bomo opravili pozneje skupaj z drugimi amandmaji. S tem
prekinjam to točko dnevnega reda.
Prehajam na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo
zakona o prispevku določenih porabnikov električne energije za pokritje primanjkljaja v prometu z električno energijo, z osnutkom zakona, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Milana Struca,
republiškega podsekretarja v Republiškem komiteju za energetiko. Tovariš
Struc, želite uvodno besedo? Prosim!
Milan Štruc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Predlog za izdajo zakona o prispevku določenih porabnikov električne energije
za kritje primanjkljaja v prometu z električno energijo predstavlja, skupaj z
ustreznim samoupravnim sporazumom organizacij združenega dela iz gospodarstva, enotno akcijo za pokritje izpadlega dohodka v elektrogospodastvu za
leto 1975. V razpravi o uresničevanju resolucije o družbenoekonomski politiki
in razvoju SR Slovenije za leto 1975 julija letos, in glede na neuresničen
sklep Interesne skupnosti elektrogospodarstva iz decembra 1974 glede sprememb cen električne energije, je bilo ocenjeno, da bo elektrogospodarstvo poslovno leto 1975 zaključilo s precejšnjim izpadom dohodka.
Republiška skupščina je zato s sklepom zadolžila Izvršni svet,- da pripravi
predlog zakona o prispevku tistih porabnikov električne energije, ki jih ne bo
mogoče zajeti s samoupravnim sporazumom. Z zakonom naj bi tako zajeli v
tarifni skupini »ostali odjem«, brez gospodinjstev, okoli 40 000 odjemalcev
električne energije, kot so obrt, društva, družbenopolitične skupnosti, razna
predstavništva temeljnih organizacij iz drugih republik in podobno. Po sklepu
Interesne skupnosti elektrogospodarstva so gospodinjstva oproščena plačevanja
prispevka, ker smo želeli zadržati naraščanje življenjskih stroškov v letu 1975.
Obseg prispevka, zbranega po tem zakonu, znaša okoli 7 Vo predvidenega
skupnega izpada dohodka elektrogospodarstva, medtem ko bo 93 °/o skupnega
izpada dohodka pokrito s samoupravnim sporazumom v okviru gospodarstva.
Interesna skupnost elektrogospodarstva je samoupravni sporazum o pokrivanju
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primanjkljaja za leto 1975 že poslala vsem temeljnim organizacijam s področja
gospodarstva, prejema pa tudi že podpisane posamezne sporazume. V teku je
akcija, ki naj pospeši podpisovanje sporazumov tako, da bi ga lahko zaključili
do 20. februrja 1976. To bo skupno s predloženim zakonom omogočilo sočasno
pokritje primanjkljaja.
Mnenja in pripombe, ki so jih dah posamezni skupščinski odbori in Zakonodajno-pravna komisija, bomo upoštevali pri pripravi predloga obravnavanega
zakona. Hvala lepa.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala! Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona ste prejeli s sklicem seje zbora. Izvršni svet predlaga, da se v
smislu drugega odstavka 250. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije prva in
druga faza zakonodajnega postopka združita, tako da se hkrati obravnava in
sprejema predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek. Glede na takšen predlog
za postopek pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati o postopku? Če nihče,
predlagam, da o predlogu Izvršnega sveta glasujemo. Kdor je za predlog, da se
prva in druga faza zakonodajnega postopka združita, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet.
Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona so obravnavali: odbora za
finance našega zbora in Zbora združenega dela, ki sta predložila skupno poročilo, Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna
komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Poročila ste prejeli. Želijo mogoče
poročevalci odborov in komisij še kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne žehjo.)
Pričenjam razpravo. K razpravi se je prijavil tovariš Slavko Tekavčič,
delegat iz občine Ljubljana-Siška!
Slavko Tekavčič: Tovarišice in tovariši delegati! Delegati iz skupine delegatov za Zbor občin občine Ljubljana-Šiška podpirajo stališča in-predloge Odbora za finance o tem, da je treba bolj precizno določiti, v kakšne namene se uporabljajo sredstva za kritje primanjkljaja, in da bi bik> treba v obrazložitvi k zakonu postaviti tudi vprašanje osebnih dohodkov delavcev v
elektrogospodarstvu, skupščinske zbore pa seznaniti, ali se osebni dohodki teh
delavcev gibajo v skladu z rastjo produktivnosti dela, kakor tudi ali so v
skladu z določbami samoupravnega sporazuma za to panogo gospodarstva.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Tekavčič! Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima tovariš Slavko Kržan, delegat iz Trebnjega!
Slavko Kržan: Tovarišica predsednica, spoštovane tovarišice in tovariši delegati! Samo eno vprašanje smo imeli v naši delegaciji, in sicer naslednje: Ali elektrogospodarstvo razmišlja o tem, da bi ažurneje pobiralo prispevek
za električno energijo: Vseskozi namreč ugotavljamo, da je pobiranje v štirimesečnem' zaostanku, če en mesec izvzamemo za obračun. Menim, da so to
znatna sredstva. Ko smo o tem razpravljali, smo v naši delegaciji ugotovili, da
je nujno potrebno-, da v našem zboru postavimo vprašanje, če elektrogospodarstvo o tem razmišlja. Menimo, da so to precejšnja sredstva, ki bi jih elektrogospodarstvo s smotrnim načrtovanjem in ažurnim delom lahko pridobilo in
obračalo. Hvala lepa.
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Predsednica Mara Zlebnik: Tovariš Kržan, hvala lepa! Besedo ima
Jože Beg, delegat iz občine Novo mesto!
Jože Beg: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! V razpravi smo ugotovili, da elektrogospodarstvo dejansko ne dokazuje, da nima
denarja, saj s pobiranjem občutno zaostaja. To lahko pomeni, da elektrogospodarstvo ne rabi nujno denarja.
Slišali smo, da povečanje cen ni bilo sprejeto. Mogoče bi lahko elektrogospodarstvo pravočasno ukrepalo in se sporazumevalo takrat, ko je še bil čas,
ne pa šele sedaj. Postavljam vprašanje, ali lahko tudi drugi v gospodarstvu
pošiljajo račune kupcem za blago, ki so ga kupili med letom. Sedaj je potrebno
za elektriko plačati več, kot je bilo upoštevano pri prodajni ceni. Hvala lepa.
Predsednica Mara 2 1 e b n i k : Naprej, prosim! Besedo ima tovariš Stojan Makovec, delegat iz Ajdovščine!
Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Izhajam iz istih stališč kot govornik pred menoj. Elektrogospodarstvo že
vsa leta po vojni prikazuje izgubo, zato predlagam, da naj se pride do čistih
pojmov in ugotovi, od kod ta astronomska izguba. Po drugi strani se vprašujem, če je mogoče zahtevati, da združeno delo vzdržuje takšne organizacije,
kot so železnice ali elektrogospodarstvo. Združeno delo smo vsi skupaj, zato
menim, da se morajo takšni velikani med organizacijami vzdrževati sami. Večkrat razpravljamo o produktivnosti dela. Ne morem se vtikati v to, ker nisem
strokovnjak v elektrogospodarstvu, vidim pa recimo terenca, kako dela pri
vzdrževanju linije. Na svoje oči sem videl, da je za eno konzolo prišlo šestkrat
po sedem ljudi. Menim, da to predvsem' govori o slabi organizaciji dela, pa tudi
o nepravilnem odnosu do dela. Govori se tudi o tem, da obstajajo še pomembne
notranje rezerve, ki jih je potrebno mobilizirati in usmeriti v znižanje stroškov
oziroma povečanje dohodka.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Makovec! Besedo ima
tovariš Marko Kobe, delegat iz Črnomlja!
Marko Kobe: Tovariši delegati, tovarišica predsednica! Razpravljamo
o veliki izgubi elektrogospodarstva, nismo pa še nič konkretnega slišali o tem,
zakaj so te izgube nastale. Mislim, da so cene v SR Hrvaški celo nižje, pa nimajo
izgube, in tudi v drugih republikah. Ali je temu vzrok slabo gospodarjenje ah
pa mogoče slovenska elektro proizvodnja temelji na zaostalih zmogljivostih?
Mogoče bi bilo treba od temeljev reševati to vprašanje in modernizirati pridobivanje električne energije. Na to vprašanje bi rad odgovor, ker živim ob
hrvaški meji in sem slišal, da tam ni takšno stanje.
I
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Kobe. Tovariš Struc, ali
boste odgovorih na ta zelo konkretna vprašanja? Prosim!
Milan Struc: Predvsem bi poudaril, da gre pri sprejemu predloženega osnutka zakona za pokritje 7'% skupnega primanjkljaja, za katerega se je
Interesna skupnost elektrogospodarstva, to je skupnost, ki jo predstavljajo porabniki v enem zboru in proizvajalci v drugem zboru, odločila za pokritje. V
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resoluciji za leto 1976 smo zagotovili, da bo Interesna skupnost v bodoče imela
večje pristojnosti na področju določanja tarifnih postavk, kar bi hkrati
omogočilo, da bi porabniki električne energije že vnaprej vedeli, s kakšno ceno
naj računajo pri svojih poslovnih stroških. Poudariti moram, da je pri obravnavi resolucije že v juniju letos bilo ugotovljeno, da bo elektrogospodarstvo
zaključilo letošnje leto z izgubo in je zato Skupščina pooblastila Izvršni svet
za pripravo predloženega zakona.
V zvezi z vprašanjem o višini osebnih dohodkov v elektrogospodarstvu, ki
je bilo prisotno tudi na skupščini Interesne skupnosti in v Izvršnem odboru Interesne skupnosti, je bila narejena širša analiza, ki kaže, da je pretežni del osebnih dohodkov v elektrogospodarstvu temeljil na dodatkih za nočno in nadurno
delo, ki dejansko postavljajo elektrogospodarsko skupnost med 80 sporazumi
s 17. na 6. mesto. Takšno spremembo povzročajo dodatki, ki so v tej panogi
gospodarstva nekoliko večji kot v ostalih skupinah. Menimo, da je treba vsekakor zagotoviti tudi v bodoče tekoče spremljanje izvajanja sporazuma, saj smo
prek analize devetih mesecev ugotovili, da sta dve organizaciji združenega dela
iz te skupine, to je Nuklearna elektrarna Krško in Termoelektrarna Trbovlje
kršili določbe sporazuma, za kar je skupna komisija sprejela sklep, da se obvezno do konca leta sredstva, ki so bila prekoračena, nadomestijo z zmanjšanjem nadaljnjih izplačil.
Na vprašanja, ki se nanašajo na večji ali manjši porast produktivnosti, je
težko konkretno odgovoriti. Gre tudi za način inkasa električne energije. Elektrogospodarstvo se trenutno ubada s tem, da bi prešli na letni obračun inkasa z
akontacijami, kar bi omogočilo hitrejši inkaso in s tem večjo likvidnost sredstev elektrogospodarstva. Hvala lepa.
Predsednica Mara 2 1 e b n i k : Ali je bilo pojasnilo zadostno? Glede na
cene v SR Hrvaški, ah lahko kaj poveste, tovariš Štruc?
Milan Struc (iz klopi): Ne.
Predsednica Mara Zlebnik: Zaključila bi takole: Kolikor delegati, ki
so o teh vprašanjih razpravljali, želijo, da se na ta vprašanja odgovori bolj
podrobno na eni izmed prihodnjih sej, predlagam, da ta vprašanja združimo v
delegatsko vprašanje, naslovljeno Samoupravni interesni skupnosti za elektrogospodarstvo. Se s tem strinjate? (Da.) Tovariš Beg, ali naj se vaše vprašanje
šteje kot delegatsko vprašanje?
Jože Beg (iz klopi): Da.
Predsednica Mara Žlebnik : Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Če nihče,
zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o prispevku določenih porabnikov električne
energije za pokritje primanjkljaja v prometu za električno energijo, z osnutkom
zakona, se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
3. Pri pripravi predloga zakona naj upošteva vse pripombe in predloge,
dane v poročilih skupščinskih teles in pripombe, dane v današnji razpravi na
seji zbora.
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Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.)
Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep sprejel z večino glasov.
Prehajam na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij
združenega dela.
Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je določil za svojega predstavnika Dragana Mozetiča, namestnika republiškega sekretarja za finance. Tovariš Mozetič, želite uvodno besedo? (Ne.)
Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 4. 12. 1975. Izvršni svet predlaga, da obravnavamo predlog zakona v smislu 295. člena poslovnika Skupščine
SR Slovenije po hitrem postopku. O tem predlogu Izvršnega sveta pričenjam
razpravo. Kdo želi besedo?
O samem postopku ne želi nihče razpravljati? (Ne.) Predlagam, da o predlogu Izvršnega sveta, da se predlog zakona obravnava po hitrem postopku,
glasujemo! Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet.
Predlog zakona so obravnavali: odbora za finance našega zbora in Zbora
združenega dela, ki sta predložila skupno poročilo, in Zakonodajno-pravna
komisija, ki je prav tako predložila poročilo. Poročili ste prejeli. Želita predstavnika Odbora in Komisije še kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne.)
Na podlagi predloga zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Jože Beg, delegat iz Novega mesta!
Jože Beg: Razpravi j ali smo o tem zakonu in prišli do ugotovitve, da
se sredstva, ki jih temeljne organizacije združenega dela namenijo za programe
krajevnih skupnosti, obremenjujejo s prispevki, to se pravi z davkom. Predlagali bi, da bi v 4. oziroma 8. členu zakona, ki ga sedaj obravnavamo, določili,
da se ta sredstva ne obremenjujejo z davkom. Tovariš predstavnik je že prej
pojasnil, da se to nanaša na ta zakon.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Beg! Tovariš Zvonko
Draksler, pomočnik republiškega sekretarja za finance, ima besedo!
Zvonko Draksler: Tovariši delegati! Predlagal bi, da bi se vnesla
dodatna odbitna postavka pri davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela, pri republiškem davku, v zvezi z naložbami za krajevne skupnosti.
To ne spada k temu zakonu, ki je sistemski zakon, temveč k zakonu, ki določa
letne stopnje in odbitne postavke in olajšave. To je takoj naslednja točka dnevnega reda in je v fazi predloga za izdajo zakona. Takšne predloge smo že
dobili in jih bo Sekretariat oziroma Izvršni svet ustrezno upošteval pri sestavi
osnutka oziroma predloga zakona o odbitnih postavkah, ki pa bo v obravnavi
januarja ali februarja. V ta zakon to ne sodi.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Draksler! Ste tovariš
Beg zadovoljni z odgovorom? (Da.) Kdo še želi besedo? Ce nihče, zaključujem
razpravo in prehajam na glasovanje.
Najprej bomo glasovali o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k
3. členu. S tem amandmajem se strinjata Odbor za finance in Izvršni svet.
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Kdor je za amandma Zakonodaj no-pravne komisije k 3. členu, naj prosim
glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije k 3. členu soglasno sprejet.
Prehajam: na glasovanje o amandmaju našega odbora za finance k 1. členu.
Zakonodajno-pravna komisij z amandmajem soglaša. Izvršni svet se strinja.
Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma Odbora za finance k 1. členu soglasno sprejet.
Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog zakona,
naj prosim glasuje. (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Zbor občin soglasno sprejel predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela.
Glede na predlog našega odbora za finance, da naj zakonodajno-pravna
komisija pripravi prečiščeno besedilo zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela, predlagam, da sprejmemo še naslednji sklep:
»Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije naj v smislu 7. alinee
174. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije določi prečiščeno besedilo zakona
o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in ga objavi v Uradnem listu SR Slovenije.«
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Zbor občin soglasno sprejel predlagani sklep.
Menim, da bi zdaj imeli 30-minutni odmor, tako da bi sejo nadaljevali
ob 13.20.
(Seja je bila prekinjena ob 12.50 in se je nadaljevala ob 13.35.)
Predsednica Mara Zlebnik: Prehajam na 10. točko dnevnega
reda, to je na predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk
in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela.
Predlog za izdajo zakona je skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet.
Za svojega predstavnika je določil tovariša Dragana Mozetiča, namestnika
republiškega sekretarja za finance.
Tovariš Mozetič, želite obrazložiti predlog za izdajo zakona tudi ustno? (Ne
želi.) Hvala,
Predlog za izdajo zakona ste prejeli z dopisom dne 4. 12. 1975, obravnavali
pa so ga: odbora za finance našega zbora in Zbora združenega dela, ki sta
predložila skupno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako
predložila poročilo. Poročili ste prejeli. Poročevalca Odbora in Komisije verjetno ne želita besede? (Ne.) Na podlagi predloga za izdajo zakona in pismenih
poročil pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.)
Ker vidim, da nihče ne želi razpravljati, predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep:
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1. Predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav
za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu
1976 se sprejme.
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
3. Pri pripravi osnutka zakona naj upošteva vse pripombe, predloge in
stališča, dana v poročilih skupščinskih teles.
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (44 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep.
Ker je k 11. točki dnevnega reda predložen amandma, predlagam, da to
točko preskočimo in gremo na 12. točko dnevnega reda, to je na
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem republiškem
davku od prometa proizvodov ter o načinu, po katerem občani in zasebne
pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev. Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. Za svojega predstavnika je določil tovariša Dragana Mozetiča. Želite besedo? (Ne.)
Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 4. 12. 1975. Izvršni svet predlaga,
da obravnavamo predlog zakona v smislu 295. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije po hitrem postopku. Pričenjam razpravo o predlogu Izvršnega
sveta glede postopka. Kdo želi besedo? Ce nihče, predlagam, da glasujemo o
predlogu. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet.
Predlog zakona so obravnavah: odbora za finance našega zbora in Zbora
združenega dela, ki sta predložila skupno poročilo, in Zakonodajno^ pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno poročilo1. Poročili ste prejeli danes na
klop. Prejeli ste tudi amandma Izvršnega sveta k 8. in 11. členu. Želita poročevalca Odbora in Komisije še kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne želita.)
Na podlagi predloga zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo! Kdo
želi besedo? (Nihče.) Če nihče, prehajam na glasovanje. Najprej bomo glasovali
o amandmajih Izvršnega sveta k 8. in 11. členu. Predlagam,, da glasujemo o
obeh amandmajih skupaj. Nasprotuje kdo temu predlogu? (Ne.)
Kdor je za amandmaje Izvršnega sveta k 8. in 11. členu, naj prosim glasuje!
(52 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da sta amandmaja Izvršnega sveta k 8. in 11. 'členu soglasno
sprejeta.
Sedaj moramo glasovati še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj
prosifn glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (En delegat.) Ugotavljam, da je zbor predlog zakona sprejel z večino
glasov.
Vračamo se na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji.
Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da da poročilo. Besedo ima tovariš
Jože Zakonjšek, predsednik Komiteja za družbeno planiranje in informacijski
sistem!
Jože Zakonjšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet se je sestal v zvezi z amandmaji, ki so bih predloženi k
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zakonu o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja Slovenije in predlaga
zboru, da naj ostanejo temeljna izhodišča iz osnutka zakona še naprej v veljavi, to je da za razvoj odgovarja predvsem neposredno območje, to je krajevna skupnost, nato občina, regija in nazadnje v skupnem interesu tudi republika.
Izhajajoč iz tega Izvršni svet predlaga, da se sprejme amandma 4. okoliša,
iz Maribora, to je da se za besedama »v Brkinih« dodasta še besedi »in Kobanskem«. Razlog za to je dejstvo, da gre prav tako kot pri Brkinih za obmejno območje z določenimi posebnostmi ter da ta predel leži v območju, ki je
politično zelo občutljivo. Menimo, da bi se s tako dopolnitvijo skrb družbenopolitičnih skupnosti republike konkretneje opredelila tudi za to manj razvito
območje.
Nadalje predlagamo, da se sprejme amandma delegatov 7. okoliša in Skupščine občine Tolmin, da naj se v 1. členu število 25 '°/o nadomesti s 30%. Obrazložitev ste dobili in menim, da v tem primeru ni potrebna dodatna obrazložitev.
Poleg tega Izvršni svet predlaga dodatni amandma, in sicer k 6. členu zakona, ki govori o tem, da bo Izvršni svet sprejel poseben odlok, ki bo konkretizirano opredelil za naslednje petletno obdobje območja, ki se štejejo za manj
razvita. Glede na to, da se ob aktivni politiki razvoja lahko bistveno spremenijo
razmere, kadar se npr. v manjšem območju uresniči neka večja investicija, ki
lahko v krajšem času povzroči tudi spremembo vseh drugih odnosov, želimo
dobiti pooblastilo Skupščine, da med izvajanjem srednjeročnega plana, če se
bo pokazalo, da gre za bistvene spremembe, lahko tudi spremenimo obseg teh
območij oziroma izločimo območja, ki so že dosegla po vseh kriterijih nadpoprečno razvojno raven v Sloveniji.
Amandma bi se glasil takole: V 6. členu predloga zakona naj se doda nov
tretji odstavek z naslednjim besedilom: »Če se na podlagi uradnih statističnih
podatkov med srednjeročnim obdobjem iz prejšnjega odstavka ugotovi, da posamezno območje po odloku iz prvega odstavka tega člena več ne izpolnjuje kriterijev iz 3., 4. in 5. člena tega zakona, lahko Izvršni svet tudi pred potekom
srednjeročnega območja z odlokom ugotovi, da se takšno območje več ne šteje
za manj razvito območje.«
Amandmaja ptujskih delegatov, da naj se nadaljuje sedanji način izvajanja
politike, Izvršni svet ne sprejema. Menimo, da smo s tem, ko smo na novo
opredelili sistem in odnos v oblikovanju politike do manj razvitih območij
Slovenije in do manj razvitih obmejnih območij, v bistvu začrtali novo politiko
na samoupravnih temeljih. Ne gre za to, ah je zajetih več ah manj območij,
temveč za takšno politiko, ki bo omogočila, da se v novem srednjeročnem obdobju dosežejo maksimalni učinki pri usklajevanju razvoja v slovenskem prostoru. Vsi podatki, s katerimi razpolagamo, če želite jih lahko tudi podrobneje
navedem, govorijo za to, da tega amandmaja glede na konkretne podatke v
odnosu na vsa ostala območja, ki jih opredeljujemo kot manj razvita, ne moremo sprejeti.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala. Tovariš Zakonjšek, samo eno
vprašanje. Nič niste rekli glede amandmaja k drugemu odstavku 5. člena. To je
tudi amandma skupine iz Maribora.
Jože Zakonjšek: Tega amandmaja Izvršni svet ne sprejema.
Predsednica Mara 2 1 e b n i k : Tovariši delegati! Čeprav ste lahko poročilu predstavnika Izvršnega sveta sledili, bi ga na kratko povzela. Izvršni svet
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sprejema amandma delegatov in Skupščine občine Tolmin, nadalje sprejema
tako imenovani mariborski amandma, in sicer prvi amandma. Drugih amandmajev Izvršni svet ne sprejema, in sicer ne dveh mariborskih in enega skupine
delegatov iz Ptuja.
Sedaj bi vprašala predlagatelja amandmaja tovariša Pajnkiherja, ali vztraja pri predloženih amandmajih. Namreč amandma k prvemu odstavku 5. člena
te skupine delegatov je v nasprotju z amandmajem delegata iz Tolmina. Prosim!
Matija Pajnkiher: Glede prvega odstavka 5. člena je bilo mišljeno,
da naj se razvitost obmejnih krajevnih skupnosti ugotavlja po enotnih kriterijih
za celo Slovenijo in ne glede na razvitost posamezne občine. Stališče naše delegacije je že glede osnutka zakona bilo, da naj se problematika obmejnih območij
obravnava v posebnem zakonu.
Pri drugem odstavku istega člena se je računalo, da naj se skrb za pospeševanje nerazvitih krajevnih skupnosti porazdeli glede na razvitost posamezne
občine. Tudi kriteriji za ugotavljanje nerazvitosti oziroma razvitosti naj bi
bili milejši kot za območja znotraj SR Slovenije. Moram povedati, da kolikor
bi bil tudi ta amandma sprejet, nismo izhajali iz nekih posebnih materialnih
pridobitev, saj bi bila mogoče prizadeta le ena izmed krajevnih skupnosti, temveč smo izhajali z načelnih stališč.
Glede na to, da je sprejet bistveni amandma, umikamo oba preostala amandmaja in bi prosili, da se njihova vsebina upošteva pri nadaljnji obdelavi tega
vprašanja.
Predsednica Mara Zlebnik: Umikata se amndmaja k prvemu in drugemu odstavku 5. člena. Sedaj imamo še amandma k 16. členu skupine delegatov iz Ptuja, Tovarišica Kraljeva, ali umikate amandma? (Da.)
Vprašujem predstavnika Izvršnega sveta, če bo amandma k 6. členu pismeno
predložen! Da stvari ne bi zavlačevali, ali bi lahko nekdo to besedilo še enkrat
prebral? Prosim!
Andrej Briški: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! K 6. členu predloga zakona naj bi se dodal nov tretji odstavek, ki se v celoti
glasi:
»Ce se na podlagi uradnih statističnih podatkov med srednjeročnim obdobjem iz prejšnjega odstavka ugotovi, da posamezno območje po odloku iz
prvega odstavka tega člena več ne izpolnjuje kriterijev iz 3., 4. in 5. člena tega
zakona, lahko Izvršni svet tudi pred potekom srednjeročnega obdobja z odlokom
ugotovi, da se takšno območje več ne šteje za manj razvito območje.«
V zvezi z razpravo o obmejnih območjih bi še opozoril na 10. člen zakona,
ki pravi, da SR Slovenija oziroma širša družbena skupnost tudi v primerih območij, ki so sestavni del razvitejših občin oziroma regij, lahko izjemoma posega
z ukrepi, ki bodo dogovorjeni v okviru dogovora. To pomeni, da se na ta način
skuša zagotoviti celovitost obravnave za vsa obmejna območja ne glede na to,
kje se nahajajo. S tem se daje posebna pozornost manj razvitim območjem v
gospodarsko šibkejših regijah oziroma občinah. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala! Tovarišice in tovariši delegati!
Menim, da je predlog amandmaja dovolj obrazložen. Prehajamo na glasovanje.
Najprej bomo glasovali o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije, in sicer k
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3. in 4. členu ter k IV. poglavju, »Končne določbe«. Menim, da lahko o vseh
treh amandmajih glasujemo skupaj, saj gre za redakcijske dopolnitve. Se zbor
s tem strinja? (Se strinja.) Kdor je za amandmaje Zakonodajno-pravne komisije,
naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodaj no-pravne komisije k 3. in 4.
členu ter k IV. poglavju, »Končne določbe«, soglasno sprejeti.
Prehajam na glasovanje o amandmaju Izvršnega sveta k 11. členu. Ta
amandma je Izvršni svet predložil na podlagi pripomb skupščinskih komisij za
mednarodne odnose in za narodnosti. Kdor je za amandma Izvršnega sveta k
11. členu, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za). Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma Izvršnega sveta k 11. členu soglasno sprejet.
Prehajam na glasovanje pravkar obrazloženega amandmaja Izvršnega sveta
k 6. členu. Kdor je za ta amandma Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma Izvršnega sveta k 6. členu soglasno sprejet.
Glasujmo o amandmaju k 5. členu, ki ga je predložila Skupščina občine
Tolmin. Z amandmajem se strinjajo tako Izvršni svet kot tudi naš odbor, Zakonodajno-pravna komisija in Komisija za mednarodne odnose. Kdor je za ta
amandma, naj prosim glasuje L (55 delegatov glasuje za). Je kdo proti (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma k 5. členu soglasno sprejet.
Prehajamo na glasovanje o amandmaju k zadnjemu odstavku 4. člena,
ki ga je predložila skupina delegatov iz območja občin Ravne, Radlje in Maribor. Amandma sprejemajo Izvršni svet, naš odbor, Zakonodajno-pravna komisija
in Komisija za mednarodne odnose. Kdor je za, naj prosim glasuje! (53 delegatov
glasuje za). Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat). Ugotavljam,
da je amandma k zadnjemu odstavku 4. člena sprejet z večino glasov.
Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za). Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet.
Tovariš Pajnkiher je v razpravi predlagal, da Skupščina imenuje posebno
komisijo, ki bi obiskala obmejna območja v prihodnjem letu. Menim, da Predsedstvo zbora lahko sprejme to pobudo in jo posreduje Predsedstvu Skupščine.
Na naslednji seji bi vas obvestila o tem, kako je odločilo Predsedstvo Skupščine.
Prehajam na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o
spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks.
Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. Predstavnik Izvršnega sveta je Dragan Mozetič. Zeli tovariš Mozetič besedo? (Ne.)
Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 8. 12. 1975, obravnavali pa so
ga: odbora za finance našega zbora in Zbora združenega dela, ki sta predložila
skupno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila
pismeno poročilo. Poročili ste prejeli. Želita mogoče poročevalca besedo? (Ne
želita.)
Na podlagi predloga zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo
želi besedo? Besedo ima tovariš Bogdan Tome, delegat iz občine Piran!
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Bogdan Tome: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Iz javnih
občil je razvidno, da imajo nekatere republike bistveno večje olajšave pri obdavčevanju skupnih dohodkov občanov. V zvezi s tem postavlja delegacija Skupščine občine Piran za delegiranje delegatov Zbor občin Skupščine SR Slovenije
vprašanje:
Ali je uveden oziroma predviden postopek za usklajevanje stopenj republiških davkov in taks med republikami?
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Tome! Ali lahko predstavnik predlagatelja odgovori na vprašanje? Besedo ima tovariš Zvonko Draksler!
Zvonko Draksler: Predvideno je usklajevanje na področju davkov,
prispevkov in taks med republikami, zlasti glede osnove in zavezancev visokošolskih temeljnih organizacij. V tem okviru bo prišlo do določenega usklajevanja na tem področju, vendar zaenkrat še ni v teku dogovor, ki naj bi postavil
te stvari na enotne osnove.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Draksler! Tovariš Tome,
ste zadovoljni z odgovorom? Hvala.
Zeli še kdo besedo? (Ne.)
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje o predlogu zakona. Kdor
je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za). Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet.
Vračamo se na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in
plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na
področju družbenih dejavnosti v letu 1976.
Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Dragan Mozetič, namestnik republiškega sekretarja za finance. Želite uvodno besedo? (Ne.)
Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 4. 12. 1975. Izvršni svet predlaga,
da obravnavamo predlog zakona v smislu 295. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije po hitrem postopku. O tem predlogu Izvršnega sveta pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Ce nihče, dajem predlog Izvršnega sveta, da se obravnava predlog zakona po hitrem postopku, na glasovanje. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (47 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (2 delegata.)
Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta sprejet z večino glasov.
Predlog zakona so obravnavah: Odbor za finance našega zbora in Odbor za
finance Zbora združenega dela, ki sta predložila skupno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno poročilo. Poročili ste
prejeli danes na klop. Na klop ste prejeli amandmaje Izvršnega sveta k 12. in
13. členu ter amandma delegatov iz Celja k 4. in 5. členu.
Na podlagi predloga zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo
želi besedo? Prosim, delegat iz Celja tovariš Peter Grdina!
Peter Grdina: Tovarišice in tovariši delegati! Govorim v imenu delegacije občine Celje, ki me je pooblastila, da dam amandma, ki ste ga dobili na
klop. Delegacija je na svoji seji dne 22. 12. 1975 obravnavala predlog zakona o
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spremembah in dopolnitvah zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in
plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na
področju družbenih dejavnosti v letu 1976 in sklenila, da predlagateljem zakona v smislu statuta občine Celje predloži naslednje amandmaje:
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih
skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letu 1976:
K 4. členu navedenega predloga zakona naj se dodasta še dve novi alinei,
ki se glasita :
»občinske izobraževalne skupnosti,
občinske skupnosti otroškega varstva«.
K 5. členu naj se doda nov 5. a člen, ki se glasi: »Prvi odstavek 12. člena
zakona o osnovah in načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v
letu 1975 naj se spremeni in se glasi:
»Prispevek iz dohodka za financiranje:
Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja SR Slovenije za primer nesreče pri delu in poklicne bolezni in za zavarovalno dobo s povečanjem.
Zdravstvene skupnosti za nesreče pri delu, za obolenja za poklicno boleznijo in za naložbe na podlagi v preteklih letih sklenjenih pogodb in samoupravnih sporazumov v smislu četrtega odstavka 7. člena družbenega dogovora o
razporejanju osebnih dohodkov in nekaterih drugih prejemkov ter gibanju, obsegu in strukturi skupne porabe v letu 1975 (Uradni list SR Slovenije št. 39/464
1974), .ter znesek sredstev, prenesenih iz splošne v skupno porabo.
Skupnosti za zaposlovanje.
Občinskih izobraževalnih skupnosti in občinskih skupnosti otroškega varstva za naložbe po občinskih prioritetah na področju vzgoje in izobraževanja
ter otroškega varstva, na podlagi v preteklih letih usklađenih pogodb in samoupravnih sporazumov v smislu četrtega odstavka 7. člena prej navedenega družbenega dogovora.
Plačujejo temeljne organizacije združenega dela in druge organizacije in
delovne skupnosti, ki plačujejo osebne dohodke, zasebni delodajalci in občani,
ki z osebnim delom z lastnimi sredstvi opravljajo gospodarsko dejavnost ali
negospodarsko dejavnost.
Občani, ki z osebnim delom in lastnimi sredstvi opravljajo gospodarsko in
negospodarsko dejavnost in se jim ne ugotavlja dohodek, ne plačujejo prispevka iz dohodka za financiranje Skupnosti za zaposlovanje.«
Obrazložitev: Družbeni dogovor o razporejanju dohodka, osebnih dohodkov
in nekaterih drugih osebnih prejemkov ter gibanju, obsegu in strukturi skupne
porabe v letu 1975 (Uradni list SRS št. 7-295/75) je v 7. členu dovoljeval, da so
zunaj okvirov družbenega dogovora le izjemoma tudi tista sredstva, ki se v letu
1975 zbirajo iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za naložbe na
podlagi v preteklih letih sklenjenih pogodb in samoupravnih sporazumov, in
sicer za zdravstvo, vzgojo izobraževanje ter otroško varstvo po predtem opredeljenih prioritetah.
Osnutek družbenega dogovora o razporejanju dohodka v letu 1976 ne vključuje več kot imenovane »izvenbilančne porabe«, ker se skupno z delom sredstev
iz splošne porabe prenese v skupno porabo. Občinske samoupravne interesne
skupnosti se financirajo iz bruto osebnega dohodka, razen zdravstvene skupnosti za nesreče pri delu in poklicne bolezni, kot je to urejeno v zakonu ozi23
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roma v predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovah in načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih
interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letu 1975. Nedvomno
je, da bi opravljeni prenosi v skupno bilanco pomembno zvišali prispevke iz
bruto osebnega dohodka, razen tega pa so se sredstva za navedene naložbe
zbirala iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela. Zaradi tega
teh naložb ni mogoče pokrivati iz tega vira, prav tako pa ni smiselno
niti opravičljivo zvišati prispevke z dohodka temeljnih organizacij združenega dela za zdravstvo, za nesreče pri delu in poklicne bolezni, da bi omogočili
znižanje prispevka iz bruto osebnega dohodka.
Iz opisanega menimo, da je naša dopolnitev utemeljena.
Predsednica Mara Ž 1 e b n i k : Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima tovarišica Dragica Rome, predsednica Zakonodajno-pravne komisije!
Dragica Rome: Opozorim naj, da ta amandma, ki ga je vložil Izvršni
svet Skupščine občine Celje, ni povsem v skladu s poslovnikom Skupščine SR
Slovenije, ki predvideva, da mora biti poleg predlagatelja amandmaja še najmanj 9 podpisnikov, kajti predložilo ga je le 9 podpisnikov. Izvršni svet občinske
skupščine tudi ne more biti predlagatelj amandmaja, ampak občinska skupščina
ali pa delegati. Zato bi morali, da bi ta predlog šteli za amandma, ti podpisniki
dobiti še enega podpisnika. V tem primeru bi šteli, da je celjski delegat predlagatelj.
Predsednica Mara Zlebnik: Zdi se, da je dovolj podpisnikov. Tovarišica Rometova, hvala za opozorilo! Podpise je namreč zaradi črnila težko razbrati.
V tem amandmaju so nekatere napake. Naslov predloga zakona, ki ga danes obravnavamo, se glasi: »Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letu
1975«, medtem ko se predlagatelji amandmaja sklicujejo na ureditev tega
področja za leto 1976. Ali gre za pomoto ali morda dejansko za leto 1976? Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da se izreče glede tega amandmaja. Besedo
ima tovariš Dragan Mozetič!
Dragan Mozetič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet je proučil ta amandma. V predlogu zakona gre dejansko za
razširitev zakona še na 1976. leto. Predloženi zakonski predlog vsebuje tri skupine določb, in sicer se prva nanaša na razširitev tega režima na 1976. leto, druga vnaša v ta zakonski predlog reševanje kolizije med republiškimi in pokrajinskimi zakoni, in tretja pa vključuje v ta zakonski predlog tudi starostno zavarovanje kmetov.
Gre za sistemsko vprašanje. Delegati predlagatelji amandmaja predlagajo,
da se 4. člen navedenega zakonskega predloga dopolni tudi z navedbo občinskih
izobraževalnih skupnosti in občinskih skupnosti otroškega varstva. Gre za dva
različna vira financiranja. In sicer naj bi se namesto iz osebnih dohodkov del
tega financiral tudi iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela. To bi
zahtevalo podrobnejša preračunavanja, tako da bi lahko na podlagi takih pre-
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računavanj ugotovili, ali bi lahko ta amandma sprejeli ali ne. Izvršni svet torej
s tem amandmajem ne soglaša.
Predsednica Mara Zlebnik: Tovariš Grdina! Slišali ste mnenje predstavnika Izvršnega sveta. Ali vztrajate pri amandmaju? (Vztrajam).
Vprašujem predstavnika Odbora za finance, ali soglaša z amandmajem, ki
je bil predložen!
Stanko Juršič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Ker predlagani amandma posega v sistem financiranja skupne porabe, soglašam
s stališči Izvršnega sveta, da je to treba finančno preveriti. S tem namreč' prehajamo iz sistema bruto osebnih dohodkov kot vira za te namene na sistem dohodka temeljnih organizacij združenega dela. Po poprejšnjih preveritvah bi
morali vsekakor to bolj dokumentirati. V imenu Odbora lahko povem, da ne
soglašamo s tem amandmajem.
Predsednica Mara Zlebnik: Zakonodajno-pravna komisija se je o
amandmaju že izrekla. Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije k 6. in 11. členu. Odbor za finance in predlagatelj se s tema
amandmajema strinjata.
Kdor je za amandmaja Zakonodajno~pravne komisije k 6. in 11. členu, naj
prosim glasuje! Glasujemo o obeh amandmajih skupaj, ker sta oba amandmaja
redakcijskega značaja. (51 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaja Zakonodajno^pravne
komisije k 6. in 11. členu.
Prehajamo na glasovanje o amandmaju Odbora našega zbora za finance k
8. členu. Zakonodajno-pravna komisija s tem amandmajem soglaša. Kaj pa predlagatelj? (Soglaša). Kdor je za amandma k 8. členu, naj prosim glasuje! (52
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja?
(2 delegata.)
Ugotavljam, da je zbor sprejel amandma Odbora za finance k 8. členu z
večino glasov.
Glasovali bomo še o danes predloženih amandmajih Izvršnega sveta k 12.
in 13. členu. Ker gre za vsebinsko soodvisna amandmaja, predlagam, da o obeh
amandmajih glasujemo skupaj.
Ali ima kdo o tem drugačno mnenje? (Ne.) Kdor je za amandmaja Izvršnega
sveta k 12. in 13. členu, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je zbor sprejel amandmaja Izvršnega sveta k 12. in 13. členu z večino glasov.
Odprt je še amandma delegatov občine Celje. Predlagatelj vztraja pri
amandmaju. Izvršni svet z amandmajem ne soglaša. Prav tako ne soglašata z
amandmajem predstavnik Odbora našega zbora za finance in predstavnica
Zakonodajno-pravne komisije. Kdor je za amandma k 4. členu z dodatkom k
5. členu predloga zakona, kot ga je predložil v imenu skupine 10 delegatov
delegat občine Celje, naj prosim glasuje! (9 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(24 delegatov). Se je kdo vzdržal? (17 delegatov.)
Ugotavljam, da zbor tega amandmaja ni sprejel.
23»
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Glasovali bomo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in
plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na
področju družbenih dejavnosti v letu 1975, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog tega zakona.
Prehajam na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o
spremembi zakona o stalnih sredstvih Socialistične republike Slovenije za
financiranje dejavnosti Republiške konference Socialistične zveze delovnega
ljudstva Slovenije.
Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni
svet. Za svojega predstavnika je določil tovariša Marjana Oblaka, republiškega
podsekretarja v Republiškem sekretariatu za pravosodje, organizacijo uprave in
proračun. Želite tovariš Oblak besedo? (Ne.) Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 9. 12. 1975. Obravnavali so ga: odbora za finance našega zbora in
Zbora združenega dela, ki sta predložila skupno pismeno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno poročilo. Poročila ste
prejeli. Na podlagi predloga zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo.
Zeli kdo razpravljati? (Nihče.)
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje o predlogu zakona. Kdor
je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za). Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o spremembi zakona o stalnih sredstvih Socialistične republike Slovenije za financiranje dejavnosti Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije.
Prehajam na 15. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov, z osnutkom
zakona, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Dragana Mozetiča.
Ali želi tovariš Mozetič besedo? (Ne.) Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona ste prejeli z dopisom z dne 4. 12. 1975. Izvršni svet predlaga, da se v
smislu drugega odstavka 250. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije prva
in druga faza zakonodajnega postopka združita tako, da se hkrati obravnava
in sprejema predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek. Glede na tak predlog Izvršnega sveta pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati o postopku? (Ne.)
Ker ne želi nihče razpravljati, predlagam, da glasujemo o predlogu takega postopka. Kdor je za predlog Izvršnega sveta, da se prva in druga faza zakonodajnega postopka združita, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog Izvršnega sveta z večino glasov.
Predlog za izdajo zakona in osnutek zakona so obravnavali: odbora za finance našega zbora in Zbora združenega dela, ki sta predložila skupno pismeno
poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno
poročilo. Poročili ste prejeli. Ali želita morda predstavnika Odbora in Komisije?
(Ne.)
Pričenjam razpravo. K razpravi se je že priglasil tovariš Ivan Cerkovnik,
delegat iz občine Radovljica!
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Ivan Cerkovnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Naša skupina delegatov je obravnavala ta osnutek zakona in predlaga, da
se 6. točka 141. člena, ki se glasi: »Od stanovanjskih stavb, katerih vrednost,
ugotovljena na podlagi tega zakona, ne presega 100 000 dinarjev«, dopolni z besedilom: »razen stanovanjskih prostorov, ki se sezonsko ali občasno uporabljajo za počitek in oddih«. Predlagano1 dopolnitev utemeljujemo z naslednjim:
V samem zakonu o davkih občanov in drugih pozitivnih predpisih ni točno
opredeljen pojem stanovanjske stavbe: ali se šteje za stanovanjsko stavbo le
stavba, ki se uporablja za stalno bivanje, ali tudi stavba, ki se uporablja sezonsko za počitek in oddih. Po določbah 142. člena zakona o davkih občanov je
razlika med stanovanjsko hišo oziroma stanovanjem in stanovanjskimi prostori,
ki se uporabljajo za počitek in oddih, v smislu, da se za na novo zgrajeno stanovanjsko hišo prizna začasna davčna oprostitev za obdobje 10 let, medtem ko za
počitniške hišice taka oprostitev ni priznana.
Ker pojem »stanovanjska stavba« oziroma »stanovanje« ni točno opredeljen
ter se davek na posest stavb odmerja od počitniških hišic celo po višji stopnji
kot od stanovanjskih stavb, ki služijo za stalno bivanje, prihaja v praksi pri
izvajanju določb 6. točke 141. člena zakona o' davkih občanov do nejasnosti
in različne razlage zakonskih določb. V 141. členu zakona o davkih občanov so
našteti primeri, v katerih se davek na posest stavbe ne plačuje. V 6. točki so
pri tem naštete stavbe, katerih vrednost ne presega 100 000 dinarjev. Ugotovljeno je, da pri dosledni uporabi te določbe ne bi bile obdavčene vse manjše
počitniške hišice. Na področju naše občine je takih počitniških hiš prek 250.
Gre pa tudi za etažne lastnike stavbe, v katerih je eden izmed lastnikov stalno
naseljen, drugi pa svoj del le občasno uporablja za oddih, vsak del zase ali pa
eden izmed obeh pa je manjši od predpisanega cenzusa za obdavčitev. Z ozirom
na to, da je stopnja davka diferencirana in za počitniške hišice dokaj višja,
bi prišlo do negodovanja v primerih, ko> bi vrednost le malenkostno odstopala
od določenega cenzusa. Tako bi bil en lastnik davka oproščen, drugi pa bi plačal precejšen znesek pri skoraj isti velikosti objekta.
S sprejetjem te dopolnitve 141. člena bi vse te težave rešili. Obdavčene pa
bi bile vse počitniške hišice ne glede na velikost ter vsi deli stavbe, ki se uporabljajo sezonsko ali občasno za počitek in oddih. S predlagano dopolnitvijo
141. člena zakona o davkih občanov pa bi bilo v samem zakonu določeno jasno
in nedvoumno besedilo1.
Predsednica Mara Zlebnik : Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih
občanov, z osnutkom zakona, se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
3. Pri pripravi predloga zakona naj upošteva vse pripombe, predloge in
mnenja, dana v poročilih skupščinskih teles in pripombe, dane v današnji razpravi na seji zbora.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep.
Prehajam na 16. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog zakona
o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1976.
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Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen
izvršni svet. Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Dragan Mozetič. Ali želi
tovariš Mozetič besedo? (Ne.) Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 16.
decembra 1975. Izvršni svet predlaga, da obravnavamo predlog zakona v smislu
295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije po hitrem postopku. O predlogu
Izvršnega sveta glede takega postopka pričenjam razpravo.
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da
glasujemo o predlogu Izvršnega sveta, da se obravnava predlog zakona po
hitrem postopku. Kdor je za ta predlog, naj prosim glasuje! (48 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog Izvršnega sveta z večino glasov.
Predlog zakona so obravnavali: odbora za finance našega zbora in Zbora
združenega dela, ki sta predložila skupno pismeno poročilo, in Zakonodajnopravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno poročilo. Poročili ste prejeli. Danes ste na klopi prejeli tudi amandma Izvršnega sveta k 2. členu. Želita
predstavnika Odbora in Komisije še kaj dodati k svojima poročiloma? (Ne želita.)
Na podlagi predloga zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo
želi besedo? Prosim! Besedo ima tovariš Drago Peterlin, delegat iz občine Zagorje ob Savi!
Drago Peterlin: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov občine Zagorje ob Savi ima pripombo k 16. točki dnevnega reda, in sicer k predlogu zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj
in osnov davkov za leto 1976, katerega predlagatelj je Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije, pod številko 422-3/64 z dne 11. 12. 1975. Skupina delegatov za
Zbor občin občine Zagorje ob Savi ima naslednjo pripombo v zvezi z akontacijami davka iz skupnega dohodka občanov za leto 1976:
V predlogu tega zakona je v 3. členu določeno, da se akontacije za davek
iz skupnega dohodka občanov za 1976. leto ne predpisujejo. Nesprejemljivo
je, da se v 1976. letu ne bodo predpisovale akontacije občanov, ki dosegajo sorazmerno visok dohodek iz naslova ustvarjenega dohodka od opravljanja samostojne obrtne dejavnosti. V obrazložitvi predloga zakona je v varianti, da se
akontacije predpisujejo za davek iz skupnega dohodka tistim občanom, pri
katerih odmera za 1975. leto presega več kot 5000 novih dinarjev. Zato smo
mnenja, naj predlagatelj dopolni zakon in določi, ali se le tem občanom predpisujejo akontacije oziroma ali se akontacije sploh ne predpisujejo'.
Predsednica Mara Zlebnik: Tovariš Peterlin! Zakon obravnavamo v
zadnji fazi, kar pomeni, da morate vašo pripombo oblikovati kot amandma.
Se želi kdo razpravljati? (Nihče.) Bi kdo cd predstavnikov Izvršnega sveta
odgovoril na to pripombo? Besedo ima tovariš Zvonko Draksler!
Zvonko Draksler: V osnutku zakona, ki ga je Republiški sekretariat za finance predložil Izvršnemu svetu, sta bili res predvideni dve možnosti,
ali da se akontacije sploh ne pobirajo ali pa da se pobirajo samo od tistih,
pri katerih gre za davek nad 5000 dinarjev. Izvršni svet se je nato odločil, da
se akontacije sploh ne pobirajo. Glede na to, kakor sem že prej omenil, da bo
v prihodnjem letu, čeprav trenutno še ni pripravljen predlog, prišlo do usklajevanja davčne politike, lahko pride do tega, da bo bistveno spremenjen sistem
tega davka. Zato predlagamo, da se sploh ne pobirajo akontacije v tem letu.
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To je bilo le v prvotnem osnutku, Izvršni svet pa je sprejel drugačno rešitev.
Zato ne moremo sprejeti predloga glede preseganja 5000 dinarjev.
Predsednica Mara Z 1 e b n i k : Tovariš Peterlin, ali soglašate s to ob• razložitvijo? (Da.) Zeli še kdo razpravljati? (Ne.)
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Najprej bomo glasovali
o amandmaju Izvršnega sveta k 2. členu. Kdor je za ta amandma Izvršnega
sveta, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma Izvršnega sveta k 2. členu.
Glasovali bomo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog zakona o
podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1976, naj prosim
glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal
glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona.
Prehajam na 17. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog zakona o
dopolnitvah zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti Socialistične republike Slovenije za investicije v gospodarstvu na določene temeljne organizacije
združenega dela.
Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni svet in za svojega predstavnika določil tovariša Dragana Mozetiča. Želite
tovariš Mozetič besedo? (Ne.)
Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 16. 12. 1975. Izvršni svet predlaga, da obravnavamo predlog zakona v smislu 295. člena poslovnika Skupščine
SR Slovenije po hitrem postopku. O tem predlogu Izvršnega sveta pričenjam
razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.)
Ker ne želi nihče razpravljati, predlagam, da glasujemo o predlogu Izvršnega sveta, da se predlog zakona obravnava po hitrem postopku. Kdor je za
ta predlog, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta. Predlog
zakona so obravnavali: odbora za finance našega zbora in Zbora združenega
dela, ki sta predložila skupno pismeno poročilo, in Zakonodaj no-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno poročilo. Poročili ste prejeli. Želita
predstavnika Odbora in Komisije besedo? (Ne.)
Na podlagi predloga zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Zeli
kdo razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje.
Kdor je za predlog zakona o dopolnitvah zakona o prenosu sredstev, pravic
in obveznosti SR Slovenije za investicije v gospodarstvu na določene temeljne
organizacije združenega dela, naj prosim glasuje! (47 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (En delegat)
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog tega zakona..
Prehajam na 18. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o posebni ureditvi revalorizacije določenih družbenih sredstev.
Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen
izvršni svet. Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Dragan Mozetič. Tovariš
Mozetič, ali želite uvodno besedo? (Ne.)
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Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 16. 12. 1975. Izvršni svet predlaga, da obravnavamo predlog zakona v smislu 295. člena poslovnika Skupščine
SR Slovenije po hitrem postopku. O tem predlogu pričenjam razpravo. Ali želi
kdo razpravljati? (Ne.)
Predlagam, da glasujemo o predlogu Izvršnega sveta, da se obravnava
predlog zakona po hitrem postopku. Kdor je za ta predlog, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta, da se
obravnava predlog tega zakona po hitrem postopku. Predlog zakona so obravnavah: odbora za finance našega zbora in Zbora združenega dela, ki sta predložila skupno pismeno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav
tako predložila pismeno poročilo. Poročili ste prejeli. Na podlagi predloga zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje.
Najprej bomo glasovali o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije k 1.,
2. in 6. členu. S temi amandmaji soglašata Izvršni svet in Odbor za finance.
Kdor je za amandmaje Zakonodajno-pravne komisije, naj prosim glasuje! (50
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaje Zakonodajno-pravne
komisije k 1., 2. in 6. členu.
Glasovali bomo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog tega
zakona, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o posebni ureditvi revalorizacije določenih družbenih sredstev.
Prehajam na 19. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog zakona
o dopolnitvi zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1975.
Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen
izvršni svet in za svojega predstavnika določil tovariša Dragana Mozetiča.
Želite tovariš Mozetič besedo? (Ne.)
Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 19. 12. 1975. Izvršni svet
predlaga, da obravnavamo predlog zakona v smislu 295. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije po hitrem postopku. O tem predlogu pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Predlagam, da glasujemo o predlogu
Izvršnega sveta, da se predlog zakona obravnava po hitrem postopku. Kdor
je za ta predlog, naj prosim glasuje! (47 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta. Predlog
zakona so obravnavali: odbora za finance našega zbora in Zbora združenega
dela, ki sta predložila skupno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, katere
poročilo ste prav tako prejeli. Želita besedo predstavnika Odbora in Komisije?
(Ne želita.)
Na podlagi predloga zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Zeli
kdo razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje.
Kdor je za predlog zakona o dopolnitvi zakona o določitvi stopenj, odbitnih
postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij zdru-
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ženega dela v letu 1975, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog tega zakona z večino glasov.
Prehajam na 20. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o začasnem financiranju samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v prvem trimesečju leta 1976.
Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni svet in za svojega predstavnika določil tovariša Dragana Mozetiča. Predlog
zakona ste prejeli z dopisom z dne 19. 12. 1975. Izvršni svet predlaga, da obravnavamo predlog zakona v smislu 295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije po hitrem postopku. Pričenjam razpravo o tem predlogu Izrvršnega sveta.
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da glasujemo
o predlogu Izvršnega sveta, da se predlog zakona obravnava po hitrem postopku.
Kdor je za ta predlog, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta. Predlog
zakona so obravnavali: odbora za finance našega zbora in Zbora združenega
dela, ki sta predložila skupno pismeno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno poročilo. Poročili ste prejeli. Na podlagi predloga zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Ali želi kdo razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Najprej
bomo glasovali o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 3. členu. Izvršni
svet in Odbor za finance z amandmajem soglašata.
Kdor je za amandma Zakonodajno-pravne komisije k 3. členu, naj prosim
glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal
glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma Zakonodajno-pravne
komisije k 3. členu.
Glasovali bomo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog zakona
o začasnem financiranju samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v prvem trimesečju leta 1976, naj prosim glasuje! (48 delegatov glasuje za.) Je kdo< proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog tega zakona.
Prehajam na, 21. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka
o pristopu k dogovoru republik in avtonomnih pokrajin o usklajevanju davčne
politike na področju samostojnega opravljanja gospodarskih in negospodarskih
dejavnosti z delovnimi sredstvi v lasti občanov.
Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni svet. Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Dragan Mozetič. Tovariš
Mozetič ne želi besede. Predlog odloka ste prejeli z dopisom z dne 16. 12. 1975.
Obravnavali so ga: odbora za finance našega zbora in Zbora združenega dela,
ki sta predložila skupno pismeno poročilo1, in Zakonodajno-pravna komisija,
ki je prav tako predložila pismeno poročilo.
Na podlagi predloga odloka in pismenih poročil pričenjam razpravo. Ker
ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje
o predlogu odlok. Kdor je za predlog tega odloka, naj prosim glasuje! (48 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o pristopu k dogovoru republik in avtonomnih pokrajin o usklajevanju davčne politike na
področju samostojnega opravljanja gospodarskih in negospodarskih dejavnosti
z delovnimi sredstvi v lasti občanov.
Prehajam na 22. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka
o sofinanciranju programa graditve stanovanj za delavce organov za notranje
zadeve v Socialistični republiki Sloveniji od leta 1976 do leta 1980.
Predlog odloka je Skupščini ŠR Slovenije predložil v obravnavo njen Izvršni
svet in za svoja predstavnika določil tovariša Janeza Zemljariča, namestnika
republiškega sekretarja za notranje zadeve, in Martina Goloba, pomočnika republiškega sekretarja za notranje zadeve. Ali želi kdo od predstavnikov Izvršnega
sveta besedo? (Ne.)
Predlog odloka ste prejeli z dopisom z dne 16. 12. 1975. Obravnavali so ga:
odbora za finance našega zbora in Zbora združenega dela, ki sta predložila
skupno pismeno poročilo, in Zakonodajno^pravna komisija, ki je prav tako
predložila pismeno poročilo. Poročili ste prejeli. Ali želita predstavnika Odbora
in Komisije besedo? (Ne.) Besedo ima tovariš Jože Beg!
Jože Beg : Delegacija, ki me je delegirala, se načelno strinja s takšnim
financiranjem. Ker je v predlogu odloka predvideno, da 86 milijonov dinarjev
financirajo občine, bi bilo treba še odgovoriti na vprašanje, kako bodo občine
ta znesek zagotovile, saj se vsa splošna in skupna poraba financira prek dogovarjanja.
Predsednica Mara Žlebnik: Ali želi še kdo razpravljati? (Nihče.) Ali
je tovariš Zemljarič ali tovariš Golob v dvorani? (Ne.) Na to vprašanje tovariša
Bega bi bilo treba odgovoriti. Priti mora eden izmed predstavnikov Izvršnega
sveta, da bo lahko na to vprašanje odgovoril.
Prehajamo na 23. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o
pristopu k dogovoru socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin
o temeljih politike obdavčevanja meničnih kreditov ter o tiskanju, prodaji, zamenjavi in izločitvi iz uporabe meničnih golic enotne izdaje.
Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen
izvršni svet. Za svojega predstavnika je določil tovariša Dragana Mozetiča.
Predlog odloka ste prejeli z dopisom z dne 4. 12. 1975. Obravnavali so
ga: odbora za finance našega zbora in Zbora združenega dela, ki sta predložila
skupno pismeno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako
predložila pismeno poročilo. Prejeli ste poročili, prejeli pa ste tudi dogovor
socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin o temeljih politike
obdavčevanja meničnih kreditov ter o tiskanju, prodaji, zamenjavi in izločitvi
iz uporabe meničnih golic enotne izdaje.
Na podlagi predloga odloka in pismenih poročil pričenjam razpravo. Zeli
kdo razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje.
Kdor je za predlog odloka o pristopu k dogovoru socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin o temeljih politike obdavčevanja meničnih
kreditov ter o tiskanju, prodaji, zamenjavi in izločitvi iz uporabe meničnih golic
enotne izdaje, naj prosim glasuje! (48 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
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Ugotavljam, da je zbor predlog tega odloka soglasno sprejel.
Prehajamo na 24. točko dnevnega reda, tojena predlog zakona
o davčnih olajšavah in drugih ugodnostih za kupce obveznic federacije v
letu 1975.
Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen
izvršni svet. Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Dragan Mozetič.
Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 9. 12. 1975. Obravnavali so ga:
odbora za finance našega zbora in Zbora združenega dela, ki sta predložila
skupno pismeno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako
predložila pismeno poročilo. Poročili ste prejeli. Na podlagi predloga zakona
in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.)
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog
zakona o davčnih olajšavah in drugih ugodnostih za kupce obveznic federacije
v letu 1975, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog tega-zakona.
Prehajam na 25. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo
zakona o spremembi zakona o sodiščih splošne pristojnosti, z osnutkom zakona,
ki ju je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni svet.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Alojza Domjana,
republiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.)
Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona ste prejeli s sklicem seje zbora.
Izvršni svet predlaga, da se v smislu drugega odstavka 250. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije prva in druga faza zakonodajnega postopka združita,
tako da se hkrati obravnava in sprejema predlog za izdajo zakona in zakonski
osnutek.
O tem predlogu Izvršnega sveta pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati?
Besedo ima predstavnica Komisije za pravosodje Skupščine SR Slovenije
tovarišica Slava Perger!
Slava Perger: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Komisija za pravosodje Skupščine SR Slovenije je v razpravi o predlogu
za izdajo zakona o spremembi zakona o sodiščih splošne pristojnosti postavila
vprašanje možnosti racionalizacije postopka in združitve vseh treh faz postopka
za sprejem tega zakona. Komisija je ugotovila, da še je Občinsko sodišče že
preselilo iz Šoštanja v Velenje in v Velenju že deluje. Gre le za potrditev
obstoječega stanja. Ta sprememba zakona je formalnega značaja, saj obsega
le dva člena in tudi zakonski predlog ne bo drugačne vsebine, kot sta predlog
za izdajo zakona in osnutek. Najpomembnejši razlog za tak predlog Komisije
je racionalizacija postopka, saj bi bilo sicer treba v nadaljnji fazi to spremembo
še enkrat obravnavati v vseh telesih Skupščine in v Izvršnem svetu. Zato
Komisija predlaga, da se pri tem zakonu združijo vse tri faze zakonodajnega
postopka. Družbenopolitični zbor je že sprejel tak postopek.
Predsednica Mara Zlebnik: Prosim predstavnika Izvršnega sveta,
da se izreče o tem predlogu Komisije za pravosodje! (Se strinja.) Vprašujem,
če želi kdo o tem predlogu razpravljati? (Nihče.)
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Dajem na glasovanje predlog Komisije za pravosodje, s katerim se strinja
Izvršni svet, da zbor obravnava ta akt kot predlog zakona. Kdor je za ta predlog, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se
je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Komisije za pravosodje
Skupščine SR Slovenije.
Ta akt bomo torej obravnavali kot predlog zakona. Predlog za izdajo
zakona z osnutkom zakona sta obravnavah Komisija za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložili pismeni poročili. Poročili ste prejeli.
Pričenjam razpravo. Kdo žeh besedo? (Nihče.)
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na
glasovanje o predlogu tega zakona. Kdor je za predlog zakona o spremembi
zakona o sodiščih splošne pristojnosti, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog tega zakona.
Prehajam na 26. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog za izdajo
zakona o ustanovitvi Občinskega javnega tožilstva v Velenju, z osnutkom
zakona, ki ju je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni svet.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Alojza Domjana,
republiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne.)
Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona ste prejeli s sklicem seje zbora.
Izvršni svet predlaga, da se v smislu drugega odstavka 250. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije prva in druga faza zakonodajnega postopka združita,
tako da se hkrati obravnava in sprejema predlog za izdajo zakona in zakonski
osnutek. Glede na tak predlog Izvršnega sveta pričenjam razpravo. Zeli kdo
razpravljati? (Nihče.)
Predlagam, da glasujemo o predlogu Izvršnega sveta. Kdor je za predlog
Izvršnega sveta, da se prva in druga faza zakonodajnega postopka združita,
naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta.
Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona sta obravnavah Komisija za
pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložili pismeni poročili.
Poročili ste prejeli. Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.)
Zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o ustanovitvi Občinskega javnega tožilstva
v Velenju, z osnutkom zakona, se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep.
Prehajam na 27. točko dnevnega reda, to je na določitev periodičnega delovnega načrta Zbora občin Skupščine SR Slovenije za obdobje
januar—marec 1976.
Periodični delovni načrt je pripravljen na podlagi drugega odstavka 229.
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije in vsebuje po mesecih razvrščene
teme, zakone in druge splošne akte, ki jih bo naš zbor obravnaval v obdobju
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od januarja do marca 1976. leta. Ta načrt pa tudi pomeni konkretizacijo na
prejšnji seji našega zbora sprejetega programa dela našega zbora za obdobje od
septembra 1975. do julija 1976. leta. Ta periodični delovni načrt nam bo služil
kot podlaga za usklajevanje razporeda sej Zbora občin, njegovih delovnih teles
ter tudi sej občinskih skupščin oziroma kot podlaga za usklajevanje dela
našega zbora in Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. V njem seveda niso
vsebovani vsi tisti akti, ki pomenijo uresničitev tekočih nalog in politike, ki
izhajajo iz sprejetih dokumentov, zlasti pa iz danes sprejete resolucije o družbenoekonomskem razvoju naše republike v 1976. letu. Prepričani smo, da boste
na podlagi tega načrta lahko usklajevali svoje delo, zlasti pa da bodo občinske
skupščine že danes lahko programirale svoje delo tako, da bodo posamezne
zadeve iz pristojnosti republiške skupščine vključile v svoje programe dela in
na ta način dejansko nastopale kot konferenca delegacij za pošiljanje delegatov
v Zbor občin republiške skupščine.
Na podlagi predloženega gradiva pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Ne.)
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog tega
periodičnega delovnega načrta, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno določil periodični delovni načrt Zbora
občin Skupščine SR Slovenije za obdobje januar—marec 1976.
Sedaj se vračam na 22. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog
odloka o sofinanciranju programa graditve stanovanj za delavce organov za
notranje zadeve v Socialistični republiki Sloveniji od leta 1976 do leta 1980.
V razpravi o tem predlogu je bilo postavljeno vprašanje tovariša Jožeta
Bega. Besedo ima tovariš Martin Golob, ki bo odgovoril na to vprašanje!
Martin Golob: Tovarišica predsednica in tovariši delegati. V obrazložitvi predloga tega odloka je bilo povedano, da občine prispevajo po 120. členu
zakona o organih za notranje zadeve tudi določena sredstva. Ta določba v zakonu se glasi: »SR Slovenija in občine zagotavljajo denarna sredstva za stanovanja delavcem organov za notranje zadeve v skladu s posebnimi programi,
ki jih sprejemajo«. Vse občine so sprejele posebne programe, ki so jih uskladile
glede poravnave tega zneska. Tudi doslej je denar, ki so ga občine prispevale
v ta namen, znašal 20 °/o celotnih sredstev. Na podlagi dogovora, ki so ga
posebej sprejele občine, je v predlogu tega odloka predvideno, da občine iz
občinskih proračunov zagotovijo 86 milijonov dinarjev. Seveda bi morali to
upoštevati pri sredstvih, ki bodo namenjena za splošno porabo.
Predsednica Mara Zlebnik: Tovariš Beg, ali ste s tem odgovorom
zadovoljni? (Da.)
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje o predlogu tega odloka.
Kdor je za predlog tega odloka, naj prosim glasuje! (48 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog odloka o sofinanciranju programa
graditve stanovanj za delavce organov za notranje zadeve v Socialistični republiki Sloveniji od leta 1976 do leta 1980 z večino glasov.
Prehajam na 28. točko dnevnega reda, to je na volitve in imenovanja.
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Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR
Slovenije je predložila v obravnavo in sprejem naslednje predloge odlokov:
predlog odloka O' izvolitvi sodnikov okrožnih sodišč v Kopru, Mariboru in Novem mestu; predlog odloka o soglasju k imenovanju tajnika Izobraževalne
skupnosti Slovenije; predlog odloka o izvolitvi sodnikov Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani; predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov in o sestavi komisij Skupščine Socialistične
republike Slovenije in predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednikov,
podpredsednikov in članov ter o sestavi odborov in komisije Zbora občin Skupščine Socialistične republike Slovenije. Predstavnik Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je tovariš Jože Božič, predsednik Komisije.
Prehajam na predlog odloka o izvolitvi sodnikov okrožnih sodišč v Kopru,
Mariboru in Novem mestu.
O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Ali želi kdo besedo? (Nihče.)
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje o predlogu odloka. Kdor je
za ta predlog odloka, naj prosim glasuje! (48 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o izvolitvi sodnikov
okrožnih sodišč v Kopru, Mariboru in Novem mestu. S tem so bili izvoljeni:
Zorka Bradarič, namestnica javnega pravobranilca v Kopru za sodnico Okrožnega sodišča v Kopru, Zdenko Vauda, sodnik Sodišča združenega dela v Mariboru za sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru, in Rudi Jereb, predsednik Občinskega sodišča v Novem mestu za sodnika Okrožnega sodišča v Novem mestu.
Prehajam na predlog odloka o soglasju k imenovanju tajnika Izobraževalne
skupnosti Slovenije.
O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Ali želi kdo besedo? (Nihče.)
Zaključujem razpravo1 in prehajam na glasovanje o predlogu odloka. Kdor je za
ta predlog odloka, naj prosim glasuje! (48 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o soglasju k imenovanju tajnika Izobraževalne skupnosti Slovenije. S tem je bil za tajnika
Izobraževalne skupnosti Slovenije imenovan Ivan Bitenc, diplomirani politolog.
Prehajam na predlog odloka o izvolitvi sodnikov Okrožnega gospodarskega
sodišča v Ljubljani.
O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Ali želi kdo razpravljati?
(Nihče.) Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje o predlogu odloka.
Kdor je za ta predlog odloka, naj prosim glasuje! (48 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o izvolitvi sodnikov
Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani. S tem so bili za sodnike Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani izvoljeni: Marija Domjan, sodnica
Občinskega sodišča II v Ljubljani, Radojka Premrou-Cvetko, sodnica Občinskega
sodišča v Skofji Loki, Jožica Šeme-Aljančič, sodnica Občinskega sodišča I v
Ljubljani, in Jože Vidmar, predsednik Izvršnega sveta Skupščine občine Ljubljana-Bežigrad.
Prehajam na predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov in o sestavi komisij Skupščine Socialistične republike
Slovenije, Morda bi tovariš Jože Božič želel govoriti o tem predlogu odloka?
(Ne želi.)
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O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.)
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje o predlogu odloka. Kdor je
za ta predlog odloka, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o razrešitvi in
izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov in o sestavi komisij Skupščine Socialistične republike Slovenije.
Prehajam na predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov ter o sestavi odborov in komisije Zbora občin Skupščine Socialistične republike Slovenije.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in
prehajam na glasovanje. Kdor je za ta predlog odloka, naj prosim glasuje!
(49 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja?
(Nihče.) v
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o razrešitvi in
izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov in o sestavi odborov in
komisij Zbora občin Skupščine Socialistične republike Slovenije.
Prehajam na 29. točko dnevnega reda, to je na vprašanja
delegatov.
Po prvem odstavku 40. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ima
delegat v zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu ali republiškim funkcionarjem, ki vodijo delo republiških upravnih organov, vprašanja, ki se nanašajo
na njihovo delo ah na zadeve iz njihove pristojnosti. Vprašanja lahko postavi
delegat v zboru tudi predsedniku Skupščine SR Slovenije, predsedniku zbora
in tudi predsednikom delovnih teles, kot tudi predsednikom skupščin samoupravnih interesnih skupnosti za območje republike, kadar te enakopravno
odločajo s pristojnimi zbori Skupščine.
K tej točki dnevnega reda smo vam poslali delegatsko vprašanje dr. Draga
Plešivčnika, delegata občine Slovenj Gradec. Na to vprašanje bo odgovoril
tovariš Božidar Tvrdy, pomočnik predsednika Republiškega komiteja za zdrav- stveno in socialno varstvo!
Božidar Tvrdy: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Delegat v Zboru občin iz občine Slovenj Gradec primarij dr. Drago Plešivčnik je pismeno postavil dodatno delegatsko vprašanje, ki se glasi: _
»Kot prilogo- k dopisu številka 2004-2/75 z dne 21. 11. 1975 sem prejel odgovor na moje delegatsko Vprašanje, ki sem ga postavil na 21. seji Zbora občin
dne 8. 10. 1975.
Za odgovor se najlepše zahvaljujem in še posebej tistemu, ki ga je sestavljal, saj je moral vložiti veliko truda, da je zbral zanimive podatke in še za nekaj
let nazaj, s čimer dobijo podatki toliko več vrednosti. Tudi dodatno pojasnilo
nekaj pove. Ni pa odgovora na bistveno vprašanje.
Temeljno vprašanje je, kakšna je letna poraba finančnih sredstev za izvajanje bolnišnične dejavnosti, kamor zagotovo ne sodi specialistična ambulantna
dejavnost, vsaj ne v celoti; lahko pa se priključi.kopališko zdravljenje, vendar
kot poseben podatek, in za izvajanje izvenbolnišničnega zdravstvenega varstva.
V to skupino sodi vsa specialistična ambulantna dejavnost, osnovno zdravstveno
varstvo, to je kurativa in preventiva, in izdatki za zdravila na recepte.
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Tako prikazana uporaba v menjavi dela nam bo dala več smernic za določanje razvoja v prihodnje v posameznih regijah, da ne bodo razlike prevelike.
Tako urejeni podatki bodo verjetno lažje primerljivi s podatki od drugod.
Ker se pri nas organizacija specialistične ambulantne dejavnosti izvaja dvotirno, se to lahko prikaže ločeno po izvajalcih, vendar tako, da se bo videlo,
v kakšnih odnosih. Vljudno prosim, da se mi odgovori v navedenem smislu.
Ce je moje vprašanje preveč zahtevno in se taki podatki po regijah za SR
Slovenijo zelo težko zberejo, potem seveda ne bom vztrajal pri odgovoru na to
dodatno vprašanje1.«
Na postavljeno dodatno delegatsko vprašanje odgovarjamo takole:
»Kakšna je letna poraba finančnih sredstev za izvajanje bolnišnične dejavnosti in izvenbolnišničnega zdravstvenega varstva, ne navajamo, ker nam nominalni podatki zaradi raznolikosti zdravstvenih regij, tako glede številčnosti kot
tudi glede sestave, ne bi ničesar povedali. Pač pa dajemo relativne primerjave
med sredstvi, porabljenimi za funkcionalno dejavnost v bolnišnicah in sredstvi
za funkcionalno dejavnost izvenbolnišničnega zdravstvenega varstva, ki so
naslednji:
Zaradi večje preglednosti navajam le prve proporce, kar pomeni proporce
za bolnišnično dejavnost. Leto 1967 Slovenija: 56,1, Ravne: 58,5; 1968. leto SR
Slovenija: 56,2, Ravne 57,7; 1969. leto SR Slovenija: 53,4 in Ravne: 53,4; 1970.
leto SR Slovenija 52,8, Ravne 51,3; 1971. leto SR Slovenija 51,7, Ravne: 52,3;
1972. leto SR Slovenija: 52,3, Ravne: 51,2; 1973. leto SR Slovenija: 52,7, Ravne:
51,3; 1974. leto SR Slovenija: 52,8, Ravne: 50,2.
Ti podatki so opredeljeni po kriterijih, ki jih predlaga v svojem vprašanju
delegat dr. Plešivčnik. Vendar sodimo, da tako opredeljeni podatki niso najprimernejši za primerjavo', iz naslednjih vzrokov:
Prvič, ker je organizacija specialistične službe različna v času in prostoru,
vsekakor pa v slovenskem merilu dvotirna, kot je ugotovljeno že v vprašanju
samem. K temu je treba dodati, da specialistično ambulantno dejavnost, ne
glede na njeno organizacijsko opredelitev v bolnišnično službo ali v službo
zdravstvenih domov, praviloma izvajajo zdravniki specialisti, delavci bolnišničnih organizacij, neredko tudi v okviru rednega delovnega časa v svoji matični
organizaciji.
Drugič, ker so zdravila na recept posebna kategorija zdravstvenega varstva, katerih finančna teža ni odvisna le od zdravnika, ampak tudi od drugih
činiteljev, na primer: zahtevnosti zavarovancev samih, skoraj monopolnih cen
farmacevtske industrije, izredno razvitega reklamiranja farmacevtskih proizvodov, višine lekarniške marže itd. Poleg tega pa poraba zdravil na recept ni
odvisna samo od zdravnikov splošne prakse, ampak tudi od zdravnikov specialistov, ki zdravila predpisujejo neposredno sami ali pa prek navodila zdravniku,
ki zdravi.
Tretjič, ker so izdatki za preventivo, čeprav jih navadno štejemo med
izdatke za izvenbolnišnično zdravstveno varstvo, glede na način porabe morda
nekoliko neopredeljivi, saj so porabniki teh sredstev v pretežni meri zavodi za
socialno medicino in higieno.
Menimo, da prikazana razmerja ne bodo mogla dati smernic za določanje
razvoja zdravstvenega varstva po posameznih regijah, saj je le-to multifaktorialna rezultanta patologije območja, zdravstvene prosvetljenosti območja, organiziranosti zdravstvene službe, razporejenosti zdravstvenega kadra, metod dela
in strokovnega izpopolnjevanja zdravstvenega kadra, gospodarske sposobnosti
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območja, družbenega dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja med
uporabniki in izvajalci zdravstvenega varstva itd. Zato mora biti prihodnji
razvoj posameznega območja odvisen predvsem od strokovno dobro pripravljenega in družbeno verificiranega programa zdravstvenega varstva.
Podrobnejši podatki o porabljenih sredstvih za dejavnost bolnišnične službe,
specialistične službe in osnovne zdravstvene službe so razvidni iz periodičnih
obračunov zdravstvenih organizacij, ki jih obdeluje in objavlja Skupnost zdravstvenih delovnih organizacij Slovenije, in iz letnih poročil o poslovanju zdravstvenih skupnosti, ki jih obdeluje in objavlja Zdravstvena skupnost Slovenije.
Vsi ti viri so tudi vedno na razpolago pri navedenih skupnostih.
V našem odgovoru na prvo delegatsko vprašanje smo zagotovili, da bomo
posredovah odgovor Medicinske fakultete v Zagrebu o podatkih porabe v zdravstvenem varstvu v tujih državah. Odgovor Medicinske fakultete pa je žal negativen zaradi različne organizacijske strukture v zdravstvu posameznih držav.
Predsednica Mara Zlebnik: Ali želi kdo izmed delegatov postaviti
novo delegatsko vprašanje? Prosim, besedo ima tovariš Darko Markočič, delegat občine Nova Gorica!
Darko Markočič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Govoril bom o ureditvi članstva v kmetijskih delovnih zadrugah. Delegacija za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela s področja gospodarstva
in delegacija za Zbor občin Skupščine SR Slovenije občine Nova Gorica menita,
da odgovor na delegatsko vprašanje delegata Darka Markoeiča, ki ga je postavil
na 22. seji Zbora občin Skupščine SR Slovenije dne 19. novembra 1975, ni
zadovoljiv, ker pomeni le razlago veljavnih določb o pogojih priznavanja članstva v kmetijskih delovnih zadrugah. Problem vštevanja članstva v kmetijskih
delovnih zadrugah v pokojninsko dobo s tem odgovorom ni rešen. Delegaciji
menita, da mora republiška zakonodaja reševati problematična vprašanja za
celotno republiko, ne pa parcialno, le za posamezna območja. Gre za primer
delne rešitve problema kmetijskih delovnih zadrug v Apaški kotlini, kar pa
je tudi problem celotne Slovenije. Po predlogu Republiškega sekretariata za
delo naj se problem priznavanja članstva v kmetijskih delovnih zadrugah ponovno analizira in ugotovi, če je možnost za rešitev tega vprašanja v okviru
obstoječe zakonodaje. Bilo je ugotovljeno, da tega ni mogoče rešiti po noveliranem 108. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list SRS, št. 26/73), ker so v območju Primorske, zlasti v Goriških Brdih, postali člani kmetijskih delovnih zadrug v veliki večini prejšnji koloni, ki jim je
članstvo in delo v teh zadrugah pomenilo edino možno zaposlitev in glavni
vir za preživljanje, kajti ti prebivalci niso imeli možnosti zaposlitve v drugih
dejavnostih. Prebivalci Primorske so kot bivši koloni postali člani teh zadrug
v svojem kraju in tam so bih organizatorji zadružnega gibanja, ki je pomenilo
z družbenopolitičnega vidika preosnovo kmetijstva.
S tem v zvezi postavljam vprašanje, ah je za priznavanje članstva res
tako pomembno dejstvo, da je nekdo organiziral zadružno gibanje v drugem
kraju.
To nerešeno vprašanje je velika ovira tudi pri razvijanju pogodbe o pokojninskem in invalidskem zavarovanju zlasti starejših kmetov kooperantov. S tem
jemlje ustavno poroštvo za pridobivanje pravic iz minulega dela.
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Zaradi tega delegaciji ponovno predlagata dopolnitev 108. člena zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju po hitrem postopku tako, da se
všteva članstvo v kmetijskih delovnih zadrugah, ne da bi določili kakršenkoli
pogoj, v pokojninsko dobo.
Predsednica Mara 21 e b ni k : To pobudo za dopolnitev zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju bomo posredovali Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije. Ah želi še kdo postaviti delegatsko vprašanje? Delegatsko
vprašanje bo postavil tovariš Franc Korošec, delegat občine Kranj!
Franc Korošec: Po sklepu Zbora krajevnih skupnosti občinske skupščine Kranj z dne 25. decembra 1975 postavljam naslednje delegatsko vprašanje:
»-Kakšni ukrepi so predvideni, zlasti pa, če so predvidene učinkovite kazenske sankcije v predlaganem predpisu, ki bo urejal multilaterame kompenzacije,
da bodo v prihodnje uporabniki družbenih sredstev v redu in v celoti prijavili
svoje obveznosti?« Vprašanje je utemeljeno, ker so delegati na seji zbora
ugotavljali, da nekateri uporabniki družbenih sredstev niso v redu ah v celoti
prijavi j ah v kompenzacijo svojih terjatev in obveznosti. Ker so bili prekrški
po sedanjem predpisu ugotovljeni le na podlagi individualnega pregleda Službe
družbenega knjigovodstva, sankcije za prekrške pa so bile minimalne, kompenzacije niso bile učinkovite. Tako1 so organizacije, ki so prijavile kompenzacijo
v celoti in vestno, zaradi blokiranega žiro računa v neenakopravnem položaju
v razmerju do tistih organizacij, ki predpisa niso upoštevale v celoti.
Predsednica Mara Zlebnik: Besedo ima tovariš Stojan Makovec!
Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Nimam lastnega delegatskega vprašanja. Dopolnil bi le obravnavo tovariša
Darka Markočiča. To vprašanje je aktualno, kajti ni še razčiščeno. Vemo, da je
bil zlasti v Brdih resen položaj v razvojnem obdobju in da so se kot prve tam
ustanovile obdelovalne zadruge, in sicer iz vrst prejšnjih kolonov, majhnih
kmetov in proletarcev. Posamezni taki primeri so bih tudi po drugih krajih
Slovenije. Ko so 1954. leta take obdelovalne zadruge prenehale delovati, je
prišlo do problema. Tistim, ki so se takoj zaposlili, se je všteval v delovno dobo
čas, ko so delali v obdelovalni zadrugi, tistim, ki pa se niso takoj zaposlili in
so ostali na svojih majhnih kmetijah ali pa so se kasneje zaposlili kje drugje
in so za eno ah dve leti prekinili zaposlitev, se niso priznala v delovno dobo
tista leta, ko so delali v obdelovalnih zadrugah. Sedaj pa vsi ti zadružniki, ki
so danes delavci, proletarci, vprašujejo, ah niso enakovredni tistim, ki so imeli
neprekinjen delovni status. Tako tisti, ki ni mogel dobiti dela, te dobe nima
priznane.
Ce smo objektivni in humani, je enakovreden drugim tudi tisti državljan,
ki se je zaposlil v določeni organizaciji združenega dela, če je imel eno leto
prekinitve v zaposlitvi. Menim, da je to delegatsko vprašanje upravičeno postavljeno.
Predsednica Mara Zlebnik:
vprašanje? (Ne.)

Ah še kdo želi postaviti delegatsko
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Tovarišice in tovariši delegati! Obveščam vas; da smo pri vseh točkah
dnevnega reda, pri katerih smo sprejemali končne odločitve, usklađeni z Zborom združenega dela in z Družbenopolitičnim zborom.
S tem smo, tovarišice in tovariši, tudi današnji dnevni red izčrpali. Ker pa
je današnja seja zbora zadnja v tem letu — žal mi je, da so nekateri delegati že
odšli — čutim dolžnost, da se vam vsem zahvalim za vaše uspešno in prijetno
sodelovanje v preteklem napornem skupščinskem letu; prek vas pa tudi vsem
članom temeljnih delegacij, skupin delegatov pri občinskih skupščinah, prav
tako pa tudi občinskim skupščinam za resnično plodno sodelovanje v tem letu.
Hkrati pa izkoriščam priložnost, da vam zaželim v prihodnjem letu prav obilo
uspehov pri vaših napornih družbenih nalogah, še prav posebej pa veliko
osebne sreče. (Ploskanje.)
S tem je ta seja končana.
(Seja je bila končana ob 15.35.)
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21. seja
(3. decembra 1975)
Predsedoval: Stane Markič,
predsednik Družbenopolitičnega zbora
Začetek seje ob 9. uri.
Predsednik Stane Markič: Pričenjam 21. sejo Družbenopolitičnega
zbora.
Odsotnost so opravičili: Beno Zupančič, Jože Globačnik, Metka Smolko,
Jože Bogovič, Leo Fusilli in Zoran Polič.
Z dopisom z dne 7. 11. 1975 sem razširil dnevni red 21. seje zbora z naslednjo točko: osnutek resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega
razvoja Jugoslavije v letu 1976.
Z dopisom z dne 19. 11. pa z naslednjimi točkami: osnutek zakona o spremembah zakona o sredstvih obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo;
osnutek zakona o spremembah zakona o merilih za razporeditev sredstev sklada
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nerazvitih republik
in avtonomnih pokrajin v obdobju od leta 1971 do leta 1975; osnutek zakona o
spremembi zakona o republikah in pokrajini, ki se štejejo za gospodarsko' nezadostno razvite, in osnutek zakona o spremembah zakona o merilih za določitev dopolnilnih sredstev gospodarsko nezadostno razvitim republikam in Socialistični avtonomni pokrajini Kosovo za financiranje nujnih družbenih služb v
obdobju od leta 1971 do leta 1975.
Zato predlagam naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 20. seje zbora,
2. osnutek resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične
republike Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976,
3. osnutek resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja
Jugoslavije v letu 1976,
4. predlog programa dela Družbenopolitičnega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije za obdobje september 1975—julij 1976,
5. osnutek zakona o financiranju federacije,
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6. osnutek zakona o spremembah zakona o sredstvih obveznega posojila
za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in
avtonomne pokrajine Kosovo,
7. osnutek zakona o spremembah zakona o merilih za razporeditev sredstev sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomnih pokrajin v obdobju od leta 1971 do
leta 1975,
8. osnutek zakona o spremembi zakona o republikah in pokrajini, ki se
štejejo za gospodarsko nezadostno razvite,
9. osnutek zakona o spremembi zakona o merilih za določitev dopolnilnih
sredstev gospodarsko nezadostno razvitim republikam, in Socialistični avtonomni pokrajini Kosovo za financiranje nujnih družbenih služb v obdobju od
leta 1971 do leta 1975,
10. volitve in imenovanja,
11. vprašanja delegatov.
Ali kdo predlaga kakšno spremembo oziroma dopolnitev dnevnega reda?
(Nihče.) Potem ugotavljam, da je predlagani dnevni- red sprejet.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, na odobritev zapisnika
20. seje zbora.
Osnutek zapisnika 20. seje zbora ste prejeli. Rad bi vas opozoril na napako
na 4. strani zapisnika, ki je nastala pri prepisovanju stališč Družbenopolitičnega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije k osnutku zakona o
pravnem položaju verskih skupnosti v Sloveniji. V drugi in zadnji vrsti drugega
odstavka 2. točke stališč se beseda »kulturnih« nadomesti z besedo »kultnih«.
Prosim, da to popravimo v zapisniku in da vzamemo to na znanje.
Ali še kdo predlaga kakšen popravek oziroma dopolnitev zapisnika? (Nihče.)
Ce ne, dajem odobritev zapisnika na glasovanje. Glasujemo z dviganjem
rok. Prosim, kdo je za odobritev zapisnika 20. seje zbora, naj dvigne roko!
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Potem ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnik 20. seje.
Preden preidemo na posamezne točke dnevnega reda, vas obveščam, da
smo se predsedniki zborov dogovorili, da bomo poslušali na skupnem zasedanju
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora uvodno
obrazložitev k osnutku resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju v
Sociahstični republiki Sloveniji ter neposrednih nalogah v letu 1976 in izhodišča
za sestavo republiškega proračuna za leto 1976, kar bo podal tovariš Miran
Mejak, član Izvršnega sveta, ter obrazložitev k osnutku resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976, ki jo bo podal
tovariš Jože Zakonjšek, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za družbeno planiranje in informacijski sistem.
Prosim, da gremo v veliko dvorano in potem redno nadaljujemo delo v tej
dvorani.
(Seja je bila prekinjena ob 9.10 in se je nadaljevala ob 10.50.)
Predsednik Stane Markič: Prehajamo na 2. točko dnevnega
reda, na osnutek resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične republike Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976.
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Osnutek resolucije je predložil Izvršni svet, obravnavala pa sta ga Odbor
za družbenoekonomske odnose in Odbor za družbenopolitični sistem, prav tako
pa tudi Zakonodajno-pravna komisija. Poročila ste prejeli; prejeli ste tudi
poročilo o izvajanju stališč in predlogov ukrepov Izvršnega sveta, ki je bilo
objavljeno v Poročevalcu št. 23 z dne 31. 10. 1975. Uvodno obrazložitev k tej
točki dnevnega reda smo pravkar poslušali na skupnem zasedanju.
Na podlagi 345. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 72. člena
poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije sodeluje Družbenopolitični zbor v postopku sprejemanja osnutka resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične republike Slovenije ter neposrednih nalogah v letu
1976 z Zborom združenega dela in Zborom občin tako, da sprejema stališča.
Predlog stališč sta zboru predložila odbora v skupnem poročilu z dne 24. 11.
1975. Predlagam, da bi, kot običajno, izbrali redakcijsko skupino, ki bi povzela
razpravo na zboru in jo vnesla v ta stališča. Če se strinjate, bi predlagal
3-člansko redakcijsko skupino, za člane pa: Viktorja Avblja, Danico Jurkovič
in Vladimira Logarja. Prosim, ali se zbor strinja s tem predlogom? (Zbor se
strinja.)
Prav tako predlagam, da naš zbor določi dva delegata v redakcijsko1 skupino, ki bo dokončno formulirala stališča Skupščine SRS, ki bodo poslana
zvezni skupščini. Predlagam, da bi v to skupino imenovali tovarišico Danico
Jurkovič in tovariša Vladimira Logarja. Se strinjate? (Delegati se strinjajo.)
Zeli poročevalec odbora dati še kakšno dopolnitev k poročilu? Prosim,
tovariš Gošnik!
Vladimir Gošnik: Tovarišice in tovariši! Odbora, ki sta predložila
skupno poročilo, sta se danes zjutraj ponovno sestala, da bi obravnavala nekatera dopolnila k poročilu k zvezni resoluciji. No, hkrati sta obravnavala tudi
dodatne pobude ob osnutku republiške resolucije in sklenila predlagati dopolnitev svojega skupnega poročila z dne 21. novembra k osnutku resolucije o
družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične republike Slovenije ter
neposrednih nalogah v letu 1976.
Ce bi s prijaznostjo sledili mojemu izvajanju, predlagam, da vzamete v roke
skupno poročilo obeh odborov. Po predlogu današnje skupne seje obeh odborov
bi predlagal, da se za sedanjim 4. odstavkom na strani 3 vneise dopolnilo, ki naj
bi vsebovalo zlasti zamisel in pobudo predlagateljev osnutka resolucije, da bi
pri izdelavi predloga resolucije upoštevali v največji možni meri eventualno
že znane ali pa pričakovane rezultate in posledice sklenjenega meddržavnega
sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko
Italijo v zvezi z oblikovanjem proste carinske cone ob meji.
Za dopolnilo v tem smislu so baje tudi na voljo stališča nekaterih skupščin občin z obale in z goriškega območja. Po mnenju obeh odborov je tako
dopolnilo v osnutku resolucije primerno, morda zlasti v III. poglavju, kjer se
govori o možnih okvirih razvoja v letu 1976, in morda na ustrezen način tudi
v V. poglavju, kjer se govori o smernicah in smeri ukrepov na področju ekonomskih odnosov s tujino. Seveda v obeh poglavjih ustrezno in odvisno- od znanih
konkretnih ali pričakovanih učinkov ter možnosti v letu 1976.
Med utemeljitvami za takšno dopolnilo poročila odborov in za predlog, da
se predlog resolucije ustrezno dopolni, je tudi dejstvo, da je leto 1976 prvo
leto naslednjega srednjeročnega planskega obdobja in da tudi zaradi tega
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verjetno ne kaže izpustiti ali pa pozabiti na to razvojno možnost, ki jo odpiranje svobode industrijske cone na meji z Italijo dejansko prinaša.
Predsednik Stane Markič: Začenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? Tovariš Oto Norčič, predstavnik Izobraževalne skupnosti Slovenije!
Dr. Oto Norčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! V začetku
naj se najprej zahvalim za to priložnost, da lahko razpravljam o osnutku resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične republike Slovenije
ter neposrednih nalogah v letu 1976, ker nisem delegat tega zbora, ampak sem
le določen od Republiške izobraževalne skupnosti, da razpravljam v tem zboru.
Moja razprava se bo nanašala na tisti del resolucije, ki govori o izobraževalnem sektorju. Med drugim je rečeno, da bo v letu 1976 družbeno zajamčeno v okviru prednostnih nalog samo pokrivanje tistih potreb, ki so nepogiešljive in ki jih morajo biti deležni po načelu .vzajemnosti in solidarnosti vsi
delovni ljudje in občani. Po drugi strani pa izhaja iz osnutka programa Republiške izobraževalne skupnosti, da bi bilo potrebno za uresničitev programa
vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v letu 1976 v Sloveniji za 24,7 °/o več sredstev
kot v letu 1975.
Večja sredstva v primerjavi z dosedanjimi potrebuje usmerjeno izobraževanje zaradi valorizacije letošnjih poprečnih cen za 6,5 °/o in povečanega obsega
dejavnosti od jeseni dalje ter zaradi novih nalog, ki jih narekujejo zakonski predpisi, družbeni dogovori, samoupravni sporazumi in tudi posamezni predlogi
združenega dela. Dejstvo pa je, da bo, kolikor se povečajo sredstva za izobraževanje samo za okrog 11 ®/o, kot to izhaja iz resolucije', Republiška izobraževalna
skupnost s temi sredstvi pokrivala komaj dosedanji obseg dejavnosti oziroma
sedanje naloge.
Izobraževalna skupnost je zato dolžna, da ta zbor opozori na nekatere probleme in posledice. V celoti se zavedamo resnosti položaja, ki izvira iz gospodarskih težav naše družbe v tem trenutku, in podpiramo vsa prizadevanja v
smeri stabilizacije in boljše učinkovitosti gospodarjenja ter reševanja prioritetnih nalog na področju infrastrukture, surovin, kmetijstva in tako naprej. Vendar ob teh nalogah ne moremo pozabiti tudi na tiste naloge, ki jih pred izobraževanje kot prioritetno dejavnost postavljata X. kongres ZKJ in VII. kongres ZKS. Naj pripomnim, da je slovenska družba prav v tem letu s sprejetjem
zakona o visokem šolstvu resno pristopila k uresničevanju postavljenih nalog
na tem področju. Kolikor družba zahteva od nas, da izpolnimo vse naloge, ki jih
postavljajo pred nas obe kongresni resoluciji, zakoni in družbeni dogovori, potem
bo treba sprejeti na znanje določene konsekvence, ki so naslednje: ^
Ce družba vztraja pri izpolnjevanju vseh nalog, ki jih je naložila Izobraževalni skupnosti, potem bo treba ne glede na težave tudi v letu 1976 povečati
delež izobraževanja v družbenem produktu. Ce pa tega ne stori, potem se je pa
treba jasno zavedati in si priznati, da zavestno odstopamo od že sprejetih stalisč
v navedenih dokumentih in pristajamo na enostavno reprodukcijo v tem sektorju, ki ne dovoljuje kaj več kot zagotavljanje sredstev za pokrivanje potreb
dosedanjih nalog in obveznosti.
Pri tem je treba računati z naslednjimi posledicami: če se ne povečajo
sredstva Izobraževalne skupnosti, ne moremo računati z amortizacijo opreme
in nepremičnin v skladu z novim zakonom o revalorizaciji osnovnih sredstev v
srednjem ter visokem šolstvu in v domovih. Odpadejo hove nastavitve v novih
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oddelkih srednjih šol, nove nastavitve vzgojiteljev v domovih, nove nastavitve
v visokem šolstvu, ki izhajajo iz sprejete sistemizacije delovnih mest. Vse to so
obveznosti, ki izhajajo iz razširjenega programa, ki ga izobraževanju nalagajo
zakonski predpisi in družbeni dogovori.
Poleg tega je seveda treba v celoti črtati dopolnilni program in vse nove
investicije. To pomeni, da je treba črtati iz programa dislocirane oddelke Fakultete za naravoslovje in tehnologijo v Velenju, Visoke tehnične šole Maribor
v Celju, Ekonomske fakultete v Novi Gorici, Strojne fakultete v Novi Gorici
in tako naprej.
Pri novih investicijskih naložbah pa odpadejo: Pedagoška akademija v
Ljubljani, Center za rehabilitacijo slepe in slabovidne mladine v Škofji Loki,
dijaška domova v Kopru in v Mariboru, Dom za medicinske sestre v Ljubljani,
Dijaški dom v Velenju ter študentska domova v Mariboru in v Ljubljani. Glede
dijaških domov je situacija taka, da Republiška izobraževalna skupnost nima
vira sredstev za pokritje 95 milijonov, kolikor odpade nanjo, od skupnega
zneska 247 milijonov, pri predpostavki, da so ostala sredstva zagotovljena na
podlagi regijskih in medregionalnih sporazumov za leto 1975, iz republiških in
občinskih stanovanjskih anuitet za leto 1975 ter 1976 ter iz sredstev zdravstvene
skupnosti.
Tako je stanje kot ga vidimo v Izobraževalni skupnosti. Resolucija seveda
mora upoštevati globalne interese družbe, vendar ne more mimo teh dejstev.
Navedel bi še nekaj podatkov: V letu 1975 je v Sloveniji znašal delež šolstva
v družbenem produktu 3,99%. Če primerjamo ta delež z deležem v razvitejših
deželah, nam pokaže, da močno zaostajamo. V Avstriji je ta delež 4,6, v Italiji
4,2, v Angliji 5,5, v Nizozemski 7, na Švedskem 8,2.
Razvite kapitalistične države se zavedajo, da je povečevanje deleža šolstva
v delitvi družbenega produkta nujno potrebno, če naj povečujejo svojo gospodarsko rast. Namreč znano je, da se v teh družbah lahko okrog 28 "/o porasta
družbenega produkta pripiše večjemu znanju in izobrazbi, kar kaže na to, da
se investicije v človeka proizvajalca bogato poplačajo, čeprav z določenim
časovnim razmakom oziroma zaostankom.
Samoupravna družba, kot je naša, mora imeti to dejstvo pred očmi, ne
samo iz golih učinkov v materialni sferi njenega udejstvovanja, ampak tudi in
predvsem iz humanističnih razlogov in borbe za čimprejšnjo odpravo socialnih
razlik, ki izvirajo s tega področja. Zato bi moral imeti celotni proces izobraževanja od osnovne šole do univerze, ne glede na trenutne težave, drugačen
tretma. Če smo se odločili za celodnevno osnovno šolo in za nov koncept usmerjenega izobraževanja, nam to nalaga, da pristopimo hitro in učinkovito k realizaciji tega in da s tem zaokrenemo trend kadrovskega in materialnega osiromašenja precejšnjega dela našega šolstva. To pa pomeni, da to področje obravnavamo kot prioritetno področje tudi takrat, ko materialne bilance niso najugodnejše.
To zahteva naš nadaljnji razvoj, če nočemo zaostajati za drugimi v svetu,
če nočemo svojega razvoja pospeševati samo z materialnimi vlaganji v zidove
in stroje, ki potem niso polno izkoriščeni, dostikrat napačno razmeščeni in producirajo glede na vrednote socialistične družbe inferiorne produkte, vse zaradi
tega, ker ni ljudi, ki bi znah in vedeli z njimi ravnati tako, da bi maksimalno
povečevali družbeno blagostanje.
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Zato menim, da v trenutku, ko razpravljamo o razvoju v prihodnjem letu,
ne bi smeli iti mimo tega, kar je bilo povedano, z izgovorom na objektivne
težave.
Predsednik Stane Markič: Besedo ima Zdenko Mali!
Zdenko Mali: Tovarišice in tovariši delegati, tovariš predsednik!
Predlagam, da se k stališčem Družbenopolitičnega zbora na strani 4 za drugim
odstavkom vključi naslednji stavek: »Pospešiti je potrebno tudi druge oblike
za pospeševanje razvoja manj razvitih in manj razvitih obmejnih področij, kot
na primer organiziranje mladinskih delovnih akcij in tako dalje.«
Zakaj to predlagam? Ko smo letos ocenjevali štiri delovne akcije, smo
ugotovili poleg političnega efekta za samo mladino in kraje tudi ekonomski
efekt. V perspektivi načrtujemo razširitev delovnih akcij, tako po številu kot
tudi po številu udeležencev, kar se bo nedvomno reflektiralo tudi v večjem
efektu, ki sem ga omenil. Poudariti pa moram, da se delo v mladinskih delovnih akcijah ne izraža samo v materialnem efektu, ampak da je ta efekt širši
in se odraža na mladih ljudeh kot tudi v okolju, kjer mladinske delovne akcije so.
Poleg tega naj v ilustracijo navedem tudi to, da je bilo letos narejeno v
mladinskih delovnih akcijah 24 km vodovoda, 20 km cest, 17 km cest je bilo
popravljenih; skratka, skupna vrednost vseh del je bila 9 milijonov N dinarjev.
Predsednik Stane Markič: Tovariš Mermolja ima besedo!
Pavel Mermolja: Tovarišice in tovariši delegati! Najprej bi imel
osebno pripombo^, in sicer, da naj bi se tudi v naši skupščini obnašali stabilizacijsko in bi skrajšali skupne referate, ki jih poslušamo vsi zbori.
Osnutek resolucije izhaja iz ocene polletnih rezultatov poslovanja ter iz
ocene, da se bodo v letu 1975 uresničila vsa predvidevanja po resoluciji. Devetmesečni podatki gospodarjenja so manj ugodni: družbeni proizvod narašča kar
za 6'% počasneje od predvidevanj. Zato so ti podatki realnejša osnova za oceno
gospodarjenja v letu 1975 kot pa izhodišča za programiranje v letu 1976.
Osnutek resolucije prav tako ne upošteva pogojev novega zakona o ugotavljanju in obračunavanju celotnega dohodka po plačani realizaciji, ki bo. veljal
za leto 1976, če ne morda tudi za leto 1975. To vse bo vplivalo na nižjo startno
osnovo gospodarske sposobnosti, na nižji celotni dohodek in družbeni proizvod
ter tudi na delitev družbenega proizvoda za osebno, skupno in splošno porabo.
Temeljne organizacije združenega dela bodo v letu 1976 razpolagale z občutno manjšimi sredstvi, ker bodo del svoje akumulacije iz leta 1975 morale
angažirati kot obratna sredstva za pokrivanje večjih zalog v zvezi z dokončanjem investicij iz preteklih let in zaradi pokrivanja izgub v železniškem in
elektrogospodarstvu. Reproduktivna sposobnost gospodarstva iz navedenih razlogov ne bo takšna, kot se predvideva z resolucijo.
Izvajanje resolucije o ekonomskem razvoju je neposredno odvisno od tega,
kako se bodo osnovne gospodarske celice, to so temeljne organizacije, obnašale
pri delitvi doseženih rezultatov poslovanja. Če se pri delitvi ustvarjenih rezultatov ne bodo držale postavljenih meril in določil, ki so v resoluciji zastavljena,
potem bomo ob koncu leta ponovno, tako kot letos, ugotavljali, da je dejansko
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obnašanje v temeljnih organizacijah šlo mimo priporočil, ki so bila deklarirana
v resoluciji.
Ah bodo norme, ki jih načrtujemo v resoluciji o družbenoekonomski politiki
in razvoju Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976 v polni meri izpolnjene,
je v veliki meri odvisno od tega, kako smo jih v sami resoluciji zastavili. Poleg
tega da morajo sloneti na realnih objektivnih možnostih, je zelo pomembno tudi,
da so jasne, precizne in razumljive. Trdimo namreč, da je besedilo osnutka
resolucije nerazumljivo najširšemu krogu, se pravi delavcem v temeljnih organizacijah združenega dela. Zato je potrebno, da je resolucija nedvoumna, jasna in,
kar je še posebej razumljivo', če hočemo, da bo resolucija instrument delavcev
v temeljnih organizacijah, da opredeli zahtevek. Smatramo, da sedanja opredelitev v osnutku ni dovolj konktretna, jasna in razumljiva, zlasti pri predvidevanjih o pričakovanih stopnjah rasti, kar lahko povzroči, da bo vsakdo po svoje
razumel, da ravna skladno s postavljenimi cilji. Menimo, da je tudi v prejšnjih
obdobjih prav ta pomanjkljivost povzročila, na primer pri dejanski stopnji
rasti sredstev za osebne dohodke, negativna odstopanja.
Poleg tega operira resolucija z realnimi kazalci, pri čemer se postavlja
vprašanje, kako v občinah in delovnih organizacijah ocenjevati, ali se resolucij ski kazalci in razmerja uresničujejo in kako se uresničujejo. V občinskem
merilu v delovnih organizacijah namreč ne razpolagamo z realnimi kazalci,
marveč le z nominalnimi.
V drugem poglavju je pri dogovorjenih prioritetah za leto 1976 nujno
potrebna dopolnitev, ki naj kot prioriteto opredeli obveznosti, ki so bile prevzete s sklenitvijo novega sporazuma med Socialistično federativno republiko
Jugoslavijo in Republiko Italijo.
V resoluciji predvideni družbeni dogovori pa tudi drugi tekoči ukrepi ekonomske politike, ki naj zagotovijo, da se bodo resolucijske naloge izvajale pravočasno, to je uvoz, izvoz, cene, zagotovitev kreditne sposobnosti komunalnega
gospodarstva, kreditna politika in tako dalje, bi morali biti v javni razpravi
skupaj z resolucijo in sprejeti hkrati z resolucijo. Da ne bo tako, kot v letu
1975, da smo šele v avgustu sprejemali sistemske ukrepe za izvajanje resolucije
za leto 1975.
Prav tako menimo, da bi morala v resoluciji ostati naloga, kot je bila
v letu 1975, namreč da mora Izvršni svet med letom poročati o izvajanju ciljev
in nalog iz resolucije.
V okviru izvoznih prizadevanj je osnutek resolucije povsem zanemaril pomembno dejavnost, ki tudi prispeva k deviznemu prilivu; to je maloobmejni
promet. Da je to pomemben izvoz, navajam samo nekaj podatkov: menjava tuje
valute predstavlja v 6 obmejnih občinah 17®/» celotnega deviznega priliva od
inozemskega turizma z Jugoslavijo in 60®/o navedenega priliva v Slovenijo. To
je doseženo brez stimulativnih ukrepov. Priliv bi bil gotovo še večji, če bi
izkoristili vse možnosti te oblike menjave, ki ima tudi to prednost, da se prek
maloprodajnih cen dosegajo boljši prodajni pogoji kot v okviru rednega izvoza.
Zato predlagamo, da se v četrtem delu, »Smernice in ukrepi na področju
proizvodne politike« na strani 36 Poročevalca druga alinea dopolni, in sicer:
»podpreti izvozne dejavnosti, ki izboljšujejo plačilno bilanco, vključno turizem,
izvoz storitev in maloobmejni promet«. Ta stališča je včeraj sprejela tudi Skupščina občine Nova Gorica.
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Stane Marki č:

Kdo želi besedo? Tovariš Peternelj,

Henrik Peternelj: Ko smo na skupnem sestanku delegatov vseh
treh zborov v Kranju obravnavah osnutek resolucije o družbenoekonomski
politiki in razvoju Slovenije, smo predvsem kritično ocenili dosedanji potek in
način družbenega dogovarjanja o skupni in splošni porabi. Predvsem smo ugotovili, da pri družbenem dogovarjanju za prihodnje leto ponovno kasnimo in
da zaradi tega obstaja resna nevarnost, da gospodarstvo ne bo pravočasno
seznanjeno s svojimi družbenimi obveznostmi. To gospodarstvu onemogoča
pravočasno planirati dejavnost v prihodnjem letu, hkrati pa otežuje pravočasno
vključitev v mednarodno tržišče pri sklepanju pogodb, kar je pa ob sedanjih
stabilizacijskih prizadevanjih ena izmed najpomembnejših nalog.
Nadalje ugotavljamo, da gre za razhajanja med zvezno in slovensko politiko glede osnovnih načel pri razporejanju dohodka ter oblikovanju sredstev za
osebno, splošno in skupno porabo. Ob tem se nam zastavlja tudi vprašanje,
kaj bo s presežki samoupravnih interesnih skupnosti, ki so že oziroma bodo še
nastali v letu 1975. Posebej se postavlja to vprašanje v tistih samoupravnih
interesnih skupnostih, ki oblikujejo potrebna finančna sredstva iz dohodka združenega dela. To je usmerjeno izobraževanje, raziskovalna dejavnost, zaposlovanje, deloma zdravstvo in pokojninsko ter invalidsko zavarovanje.
Ugotavljamo, da v občini glede na dosedanji potek družbenega dogovarjanja
ni problem pravočasno pripraviti vsebinske programe samoupravnih interesnih
skupnosti. Ker pa pri tem delu kasni j o republiške samoupravne interesne skupnosti, predvsem tiste, v okviru katerih naj bi se občinske samoupravne interesne
skupnosti dogovarjale oziroma usklajevale glede sistema solidarnosti in vzajemnosti, prihaja do določenih zastojev.
Na področju splošne in skupne porabe bi morah predvsem republiški organizmi zagotoviti kompleksen pregled prelivanja in na njegovi podlagi vplivati
tudi na obseg in na način zagotavljanja solidarnosti ter vzajemnosti v posamezni
družbeni dejavnosti. Za dosedanje dogovarjanje pa je v tem pogledu značilno
predvsem parcialno nastajanje predlogov solidarnosti znotraj posameznih področij družbenih dejavnosti. To seveda omogoča izražati specifiko posameznih
dejavnosti, vendar pa ima za posledico bistveno različen pristop k reševanju
tega problema, za katerega pa bi bila edino smotrna enotna ureditev. To bi
nedvomno omogočalo tudi enostavnejše izvajanje sistema solidarnosti.
Ker bi morali biti v procesu družbenega dogovarjanja predvsem delovni
ljudje seznanjeni s tem, katere naloge na posameznih področjih so take narave,
da jih je nujno zagotoviti s skupnimi sredstvi, bi bilo potrebno ta vprašanja
nujno pravočasno rešiti, saj je z rešitvijo tega problema povezano tudi vprašanje kvantifikacije programov samoupravnih interesnih skupnosti. V zvezi
s tem bi bilo treba pravočasno spoznati bilančne okvire in orientacijsko delitev
po področjih, predvsem če žehmo, da bi prišle samoupravne interesne skupnosti
pred delovne ljudi s kolikor toliko uskladenimi in finančno sprejemljivimi programi dela.
Za dosedanje družbeno dogovarjanje o skupni porabi, ki poteka že tretje
leto, pa je značilno, da v času, ko so bile organizirane javne razprave z delavci
in občani, še ni bilo znano, s kakšnimi in kolikšnimi finančnimi sredstvi bo
skupna poraba sploh lahko, vsaj orientacijsko, razpolagala in koliko sredstev
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določeno področje potrebuje, da bi zagotovili izpolnitev minimalnih obveznosti
in nalog v občini in v republiki.
Povedati je namreč treba, da še tako zahtevni programi samoupravnih
interesnih skupnosti sami po sebi vsebinsko niso sporni, saj je razumljivo, da
so ljudje za višji družbeni standard. Sele ko se taki programi povežejo s konkretnimi finančnimi obveznostmi, ki jih povzročijo, lahko pride do pravega
tehtanja in odločanja. Vendar pa se prav ob pomanjkanju pravočasno pripravljenih republiških bilančnih okvirov dogaja, da prve kvantifikacije programov
posameznih samoupravnih interesnih skupnosti, ki so bile izdelane po enotnih
merilih, pripravljenih v republiških samoupravnih interesnih skupnostih, prinesejo recimo indeks 160, kar pa že na prvi pogled ni sprejemljivo in kaže tudi
na prezahtevnost predloženih programov. Po drugi strani pa nam to tudi zavlačuje postopek dogovarjanja. Ko pa so ti okviri že znani, pa ugotavljamo, da
občine skoraj ne morejo več nanje vplivati.
Pri vertikalnem usklajevanju oziroma pri oblikovanju sredstev za skupne
potrebe in za solidarnost se je do sedaj premalo upoštevalo, da imajo razvitejše
občine z večjim odstotkom zaposlenih žena ter večjo koncentracijo ustanov s
področja družbenih dejavnosti nekoliko večje potrebe, kot je republiško poprečje. Ugotavljamo, da smo za solidarnost, vendar v razumnih mejah, kajti naš
sistem solidarnosti je danes tak, da več občin prejema pomoč, kot pa jo daje.
Mislimo, da ta sistem ni sprejemljiv.
Osnovni problem v družbenem dogovarjanju je torej vprašanje vertikalnega
pa tudi horizontalnega usklajevanja. Predpostavimo na primer, da smo se v
občini pravočasno dogovorili za zbiranje sredstev za posamezne samoupravne
interesne skupnosti, ki se financirajo na nivoju občine, in to po stopnji, kolikor
je znašala v letu 1975, ter tudi za enak odvod za solidarnost, vzajemnost, za
skupne naloge, ker pač za drugo nismo vedeli.
Potem pa smo izvedeli za vertikalno uskladitev, ki se na žalost opravlja
zelo daleč od neposrednega odločanja delavcev in po kateri so bile stopnje za
solidarnost, vzajemnost in skupne naloge precej drugačne od prejšnjih, in to po
pravilu večje. Kaj naj torej potem velja? Kakšen pomen ima torej občinska
koordinacija in dogovarjanje v bazi, če se pa potem bistvene stvari odločajo
izven te baze? Tudi ni prav, da se sploh ne upoštevajo gibanja družbenega proizvoda in gospodarskega položaja v posamezni občini, temveč samo v republiki,
da se upošteva samo republiško poprečje, ki je za nekatere občine ugodno, za
druge pa nikakor ne, ter da se upoštevajo samo republiški podatki.
Iz vsega tega ugotavljamo, da je že čas, da dogradimo sistem dogovarjanja
in da ga tudi izvajamo. Pri tem pa bi radi opozorili tudi, da še ni povsem razčiščeno vprašanje določanja prispevnih stopenj. Tako na primer nista še novelirana zakona o telesnokulturnih skupnostih ter o otroškem varstvu.
Predsednik Stane Markič: Prosim, tovariš Geza Bačič!
Geza Bačič: V dosedanjih razpravah v delegacijah in občinskih skupščinah Pomurja smo v zvezi z osnutkom dali nekaj pripomb, na katere bom
poskušal na kratko opozoriti, ne glede na to, da so nekatere že v materialih
Odbora in v drugih dokumentih zajete, predvsem pa delno tudi v današnjem
ekspozeju.
Najprej se mi zdi, in takšne so bile ocene v naši delegatski bazi, da je
osnutek resolucije premalo obrnjen k delovnim ljudem, k mobilizaciji vseh
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naših delavcev za sprejemanje in izvajanje vsebine resolucije kot nekega splošnega družbenega dogovora vseh delavcev v Sloveniji. Najbrž je res, da bi prek
močnejše mobilizacije vseh naših delovnih ljudi lahko aktivirali še vse notranje
rezerve, razpoložljive sile in moči slehernega med nami za uveljavljanje takšne
vsebine resolucije v praksi.
Ta občutek bom podkrepil z dejstvom, da je doslej še premalo zborov delavcev razpravljalo o osnutku resolucije in da je razprava doslej preveč potekala
le v delegatskih strukturah. Najbrž je tudi to očiten dokaz, da doslej še nismo
uresničili osnovne delegatske funkcije, ki se ne začne v delegacijah, ampak pri
delavcu.
Dalje menim, da koncept resolucije vsebuje nekoliko preoptimistično napoved, predvsem glede nekaterih gospodarskih gibanj v prihodnjem letu, če jih
seveda primerjamo z dvema osnovnima resnicama. Prva je, da smo se letos
srečah z gospodarskimi težavami, ki so sila resne, in druga, da smo se zavestno
odločili, da bo leto 1976 prvo resno stabilizacijsko leto. Ce izhajamo s teh dveh
vidikov, pa so nekatere zadeve nekoliko vprašljive.
V zvezi s tem samo za ilustracijo tole: človeka nekoliko preseneča tako
močan vik okrog izvoza, kot da je to edina rešitev naše celotne gospodarske
stabilizacije. Saj je pomembna, mislim pa, da je začetek nekje drugje, v višji
produktivnosti, v delovni disciplini, v delovnih navadah, v organizaciji dela,
v vsem tistem, čemur pravijo ekonomisti kvalitetni elementi gospodarjenja. Mislim, da je tega premalo, čeprav moram reči, da je v stališčih odborov tega
nekoliko več napisanega.
Mislim, da je pomanjkljivost osnutka tudi premalo odločna usmerjenost
vseh nas, da bomo v prihodnjem letu vsi delavci močneje čutili stabilizacijsko
obnašanje. Mislim, da druge stvarnosti ni in da ni najboljše, da bomo pozneje
prek Zveze komunistov, Socialistične zveze in drugih dejavnikov govorili, kako
smo resolucijo sprejeli in kako se drugače obnašamo. Sedaj je ta trenutek in
to je treba v resoluciji jasno zapisati, kajti rezerv imamo še in še.
Tudi tu bi se morah enkrat srečati z osnovno resnico: poenostavljeno bom
rekel, rezerve so na vseh straneh fronte. Niso namreč, tako namreč gospodarstveniki sodijo, samo v negospodarstvu, niso pa tudi samo v gospodarstvu. In
glede tega morda samo to, da so prav tako nevarne tiste rezerve, ki se kažejo
v mnogih gospodarskih organizacijah takrat, kadar smo neaktivni, samozadovoljni, neiniciativni in premalo ambiciozni, kadar je premalo prizadevanj za
vlaganja v razširjeno reprodukcijo in nova delovna mesta, tam, kjer so seveda
ekonomski pogoji za to. V resoluciji pa smo povedali, kateri so.
In končno še en predlog, ki je bil danes v ekspozeju sicer že omenjen. Mislim, da je resnično nujno, da ponovno zapišemo, kot smo že leta 1975, da morata biti tudi hrana in kmetijstvo kot pomembna strateška faktorja v letu 1976
deležna prioritete v resoluciji. Lahko tudi rečemo, da predvsem z vidika višje
predelave in finalizacije kmetijskih izdelkov. Mislim, da je to eden osnovnih
problemov naše kmetijske proizvodnje, čeprav je seveda jasno, da so ogromne
rezerve tudi v zasebnem sektorju, ki pa je poglavje zase.
Rad bi še nekaj rekel o tem, kakšna je situacija v manj razvitih območjih.
Mislim, da nam je vsem znano, da gospodarsko manj razvita območja kljub
določenemu napredku in realizaciji posebnih ukrepov republike, ki so nastali
predvsem na osnovi zakona, še vedno močno zaostajajo. V zvezi s tem bi bilo
treba, ne glede na to, da je besedilo dobro postavljeno, močneje poudariti dvoje
neizkoriščenih prednosti prebivalcev v teh manj razvitih območjih.
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Prva, in to je največje bogastvo teh nerazvitih, je presežek delovne sile, ki
še vedno s svojim delom v tujini ustvarja ostanek dohodka zahodnim, kapitalističnim državam. Od tega niti delavci niti naša družbena skupnost nimajo
pravzaprav nič. Izjema je le to, kar zdomci vložijo v svoj privatni standard, v
gradnjo stanovanj in v opremo svoje kmetijske proizvodnje.
S tem v zvezi bi zato zelo močno podprl besedilo na 4. strani, kjer govorimo o pospeševanju večjega povezovanja organizacij združenega dela razvitejših regij z organizacijami manj razvitih. Mislim pa, da je tu možno še kaj
reči, kajti ne gre samo za to, da bi nerazviti čim hitreje ujeli poprečni razvoj
Slovenije, ampak tudi za to, da to prispeva k večji učinkovitosti celotnega
gospodarstva. Naj za ilustracijo rečem, da so takšna vlaganja racionalnejša in
mnogo bolj ekonomična. Mnogi naši zdomci, ki se vračajo, so sicer brez zaposlitve, vendarle pa imajo mnogi med njimi kvalifikacije, ki so jih dosegli s
trdim delom v industrijsko razvitih državah. In dalje, velika večina ima svoja
stanovanja. Da se razumemo, jaz s tem ne skrivam odgovornosti in krivde tudi
našega lastnega združenega dela, ki bi moralo prek zbornice in drugih oblik
združevanja dela doseči kaj več v tej smeri. Ampak vendarle je tudi ta vidik
resničen. Danes eno stanovanje vendarle stane 30—40 S milijonov.
In druga prednost so rezerve v kmetijstvu, ki bi z ustreznejšimi ukrepi,
predvsem pa s kreditiranjem in usmerjanjem v močnejšo specializacijo, pomenile velik prispevek k zagotavljanju še večjega odstotka prehrane v naši republiki iz lastnega kmetijstva. Kot po pravilu je kmetijstvo v glavnem v manj
razvitih območjih.
In še zadnje: Mislim, da se kaže ponovna potreba po razpravi in temeljiti
analizi naše politike solidarnosti in solidarnostnih vlaganj. Ne zamerite, da brez
dlake na jeziku nekaj povem. Izgleda, da potreba po solidarnosti ne živi še dovolj
med nami. Predvsem ne živi z vidika ekonomske nujnosti skladnejšega razvoja
celotne Slovenije. Poleg tega je naš pristop zelo neprincipialen. Vsako leto si
znova izmislimo drugačno solidarnostno prelivanje, ker je bilo prejšnje slabo.
Dalje so preveč prisotna preračunavanja; računajo vsi, tisti, ki bodo dajali nekaj več, in, ne zamerite, upravičeno tudi tisti, ki naj bi nekaj dobili.
In ob tem v razvitih sredinah ocenjujejo o tej isti solidarnosti, o teh istih
vlaganjih in o teh istih številkah, ki se vsako leto prelijejo, da dajejo za manj
razvite preveč in da se sredstva neracionalno trosijo ter da je standard celo
marsikje previsok.
In druga teza, ki je ravno tako nevarna: manj razviti ob isti solidarnosti
ugotavljajo, da je teh sredstev še zdaleč premalo in da še vedno preveč zaostajajo.
Zato predlagam, da čimprej naredimo analizo o sedanji solidarnosti, in to
politično in ekonomsko, ker se drugače ne bomo sposobni dovolj resno in dovolj
pošteno sporazumeti, za kaj gre.
Za konec bi za ilustracijo rad povedal primer, ki ga najbrž čutijo v mnogih
manj razvitih območjih, tako v Pomurju, tako na Kozjanskem in drugje. Sedajle se odločamo za novo pomembno politično bitko, za občinske samoprispevke za
dobo 5 let za gradnjo objektov zdravstva in šolstva. Moram pa povedati, da
imamo tu vrsto problemov, od katerih je bistven predvsem naslednji. Če nam
bo ta referendum uspel, bomo najbrž zbrali precejšen del sredstev za najnujnejše potrebe, predvsem za gradnjo zdravstvenih in šolskih objektov, toda še
vedno pa nimamo prav nobene garancije, da bomo v teh petih letih dobili tudi
vsaj majhen del solidarnostnih sredstev iz republiškega prelivanja. Zaenkrat
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so vsi ti kriteriji, moram povedati, popolnoma enaki. Vseeno je, kdo se je
javil na natečaj za solidarnostna sredstva in kje so se recimo gradile bolnice.
Zato bi bilo najbrž prav, da bi bili ti kriteriji nekoliko sprejemljivejši za tiste,
ki zbirajo sredstva v manj razvitih območjih, kot za tiste, ki vendarle s skupnimi sredstvi doma lahko več zberejo.
Predsednik Stane Markič : Kdo želi besedo? Danica Jurkovič, prosim!
Danica Jurkovič: Menim, da ob tistem, kar je pravzaprav na nekaterih mestih v sami resoluciji uveljavljeno, manjka neka temeljna stvar, za
katero se pravzaprav borimo, V prvi točki drugega poglavja, »Težišče politike
družbenoekonomskega razvoja Slovenije«, menim, da smo bolj po nerodnosti,
kot pa v rešitvah in predlogih same resolucije, izpustili republiko, oblikovanje
republike v ustavni opredelitvi samoupravnih odnosov. Točka 1 našteva uveljavljanje socialističnega samoupravljanja, utrjevanje ustavne vloge delavcev, reprodukcijske celote, interesne skupnosti, gospodarski sistem. Uveljavljanje položaja, vloge in odgovornosti republike pa je tu izpuščeno, čeprav se mi za to
borimo. Posebno v letu 1976 je prevzemanje vloge in odgovornosti republike zelo
pomembno, posebno ker obstaja sedaj že dovolj mnenj in tudi političnih stališč,
da moramo pohiteti s povezovanjem organizacij združenega dela, z oblikovanjem
trdnih reprodukcijskih celot, ne nekih fiktivnih integracij. Da pa ta proces ne
bo hiter in da moramo biti zaradi tega realni, pa neštetokrat slišimo. Realnost
je torej uveljavljanje tiste vloge republike, ki je pravzaprav zapisana tudi v
ustavi. Če ne damo sedaj tega mesta republiki in ne gradimo njenih nalog, njenega poseganja tako v zadeve, ki jih skupno rešuje z drugimi republikami, kakor
znotraj v primernih organizacijah in organih, potem praktično puščamo prazen
prostor administrativnim ukrepom na ravni republike, občin pa tudi federacije.
Menim torej, da moramo poantirati to vlogo, ker tako' se tudi gradijo sistemski
zakoni na ekonomskem področju, prav ob prisotnosti spoznanja, da reprodukcijskih celot še nimamo in da jih še ne bomo imeli v letu 1976.
Nadalje pišemo o uresničevanju pogojev za postopno stabilizacijo gospodarstva. Prvo alineo v tem poglavju bi jaz preformulirala v povečevanje proizvodnje
in spreminjanje njene strukture ob bistveno večji produktivnosti dela in višji
stopnji organiziranosti in upravljanja, od tod do celotne družbene reprodukcije.
O organiziranosti vemo, da so tu naše največje rezerve. Upravljanje je splošen
pojem, organizacija dela je sorazmerno ozek, zato bi predlagala, da je ta stvar
kot jasnejši cilj postavljena, ker so tu največje rezerve. Če bi jih uspeh samo
z nekaterimi odstotki realizirati, ne bi bilo treba toliko energije izgubljati ob
tem, kako bomo razdelili predvideni družbeni proizvod.
O ekonomskh odnosih s tujino je bilo v letošnji jeseni že veliko resnih razgovorov oziroma razprav, na podlagi katerih bi lahko prešli na pravilnejše opredeljevanje. Tako v dokumentih slovenskega kot jugoslovanskega kongresa
Zveze komunistov imamo zelo jasno dikcijo, namreč da se borimo za enakopravne mednarodne ekonomske odnose oziroma za enakopravno vključevanje organizacij združenega dela v mednarodno delitev dela, Menim, da je to nekaj popolnoma drugega kot dikcija »konkurenčna sposobnost gospodarstva«. Stvari
so od 1970. leta dalje bistveno drugačne: svobodnega trga ni več in je čas, da to
organizacije spoznavajo v svojem delu; mi pa, da to napišemo tudi v dokumente in se starega termina znebimo. Zato naj bi primerno popravili vse besedilo
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resolucije, ker nam dejansko gre za enakopravnejše vključevanje organizacij
združenega dela v mednarodno delitev.
Strinjam se s predlogom, da se povsod, kjer gre za ekonomske odnose s
tujino, doda naša specifičnost maloobmejnega prometa z vsemi dejavnostmi.
Pri ukrepih, ki jih imamo na 36. strani Poročevalca, se omenja stimulacija
izvoza. Pa tudi pri ukrepih za kreditiranje domače opreme. Strinjam se, da jih
moramo sprejemati, ampak kaže, da po tej poti ne pridemo daleč naprej. Zato
je te strani treba tudi v slovenski resoluciji jasneje napisati, namreč kako naj se
organizacije združenega dela med seboj povežejo, da bodo prispevale h graditvi
tako imenovanih stimulacij za izvoz. Gre samo za to, da moramo biti pri tem zelo
jasni, kar je bilo tudi danes v obeh referatih primerno nakazano. Sem za to, da
bi se to tudi vpisalo v osnutek resolucije.
Vezava izvoza in uvoza je neizbežna, vendar se to ne more terjati od temeljne proizvodne enote. Seveda pa mora temeljna proizvodna enota, ki devize rabi
oziroma ki tudi izvaža, skrbeti, od kod bo devize dobila. Točno mora vedeti,
ali jih bo kupila na tržišču ali si jih kako drugače zagotovila. To moramo jasno
zapisati, ker bomo sicer še kar naprej razmišljali, kako bomo stimulirali izvoz.
Vedeti moramo, da se bodo lahko stimulirali medsebojno samo delavci v združenem delu. Nikjer drugod ni sredstev za stimulacijo in nihče drug ne ustvarja
deviz.
V zvezi z lastnimi možnostmi za povečanje proizvodnje je treba več razmišljati, kaj je malo gospodarstvo. Ne samo tako ozko, kot je tule rečeno. Malo
gospodarstvo je treba izkoristiti za razvoj vseh lokalnih virov, od prirodnih
do človeških. Po eni strani je tu dejansko treba manj vlaganj, po drugi strani
pa je treba pokrivati tudi lokalne človeške potrebe. Menim, da bi bilo treba temu
posvetiti v slovenski resoluciji več pozornosti.
Koncentracija je na eni strani v redu, na drugi strani je pa sporna in menim, da mora ravno Ljubljana zelo razmisliti, koliko stanovanj bo dejansko
gradila, v kakšni meri pa se bo odločila za disperzijo, glede na delovna mesta.
Vprašanje je, ah je smiselna koncentracija v velikih anglomeracijah.
Predsednik Stane Markič: Besedo ima Terezija Stefančič. Prosim!
Terezija Stefančič: Ko smo predelovali osnutek resolucije, se nam
je zdelo, da bi morah v poglavju, ki govori o kmetijstvu, v prvem odstavku za
prvim stavkom dodati tale stavek: »V ta namen je potrebno zagotoviti realizacijo predvidene dinamike agromelioracije zemljiških površin.«
Mislim, da je to skoraj nujno potrebno, saj pišemo resolucijo tudi za našega
kmeta kooperanta, za kmetijskega proizvajalca. Zdi se mi, da so agromehoracije
v tem momentu za kmetijstvo, posebno za severovzhodno Slovenijo, tako pomembne, da jih moramo navesti. Se posebno, če se potem navežemo na naslednji
stavek, ki govori o proizvodnji sladkorne pese in o izdelavi načrtov za sladkorno
tovarno.
Prav gotovo je dejstvo to, kar je tovariš Geza Bačič rekel, da severovzhodni
del Slovenije, razen Maribora, torej občine Pomurske in Podravske regije
močno zaostajajo za poprečjem narodnega dohodka v Sloveniji. V letu 1975
so se ta razmerja še bolj zaostrila, ker imamo politiko stabilizacije in lahko vidimo, kako se posamezni programi razvoja realizirajo v manj razvitih občinah.
Zato bi bilo verjetno resnično nujno, da končno napravimo ekonomski izračun,
kot je tovariš Bačič predlagal, ker se mi zdi, da dostikrat postajamo alergični,
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kadar začne kdo govoriti o manj razvitih območjih oziroma o prelivanju solidarnosti.
Predsednik Stane Markič: Besedo ima Ivica 2nidaršič. Prosim!
Ivica Žnidaršič : Spoštovani tovariš predsednik, spoštovani delegati! Kljub temu, da naj bi resolucija zajela splošno politiko in načela, ki bodo
kasneje konkretizirana z drugimi dokumenti, zlasti z družbenimi dogovori ter
samoupravnimi sporazumi in zakoni, se mi zdi pomembno, da bi zlasti naš zbor
ob sprejemanju resolucije usmeril družbeno pozornost in akcijo na ukrepe za
dvig zdravstvene kulture in varnosti dela. V devetem poglavju, kjer govorimo
o prednostnih nalogah na področju družbenih dejavnosti, so na strani 39 navedene naloge zdravstvenega varstva. Zavzema se za to, da bi se dikcija pri zdravstvenem varstvu v resoluciji tako glasila, da bi bilo jasno razvidno, da ne gre
le za klasične oblike zdravstvenih storitev, ampak da bi spodbudili učinkovitejše preventivne ukrepe za varnost dela. saj ne moremo neprizadeti mimo
ugotovitev, da je pri delu več kot 50 000 nesreč, da je veliko pretiranih izostankov z dela, ne da bi v tej resoluciji zagotovili tudi, kaj bomo preventivno storili,
da bi se tudi tukaj stabilizacijsko obnašali in da bi tudi tukaj varčevali.
Iz predloženega teksta resolucije bi moralo biti razvidno, da se bo zdravstvo
zavzemalo za take oblike zdravstvene vzgoje in informiranja delovnih ljudi in
občanov, da jim ne bi bilo treba po vsako najmanjšo informacijo o njihovem
zdravem načinu dela in življenja v ambulanto, zdravstveni dom ali celo bolnišnico1, ker so te oblike za nas očitno predrage.
Tovariš Mejak je v uvodnem ekspozeju tudi omenil, da dajemo 75,0/o vseh
sredstev za raziskave v gospodarstvu. Menim, da bi kazalo usmeriti družbeno
akcijo na raziskovalnem področju tudi v raziskave, zakaj prihaja do tolikih
nesreč, zakaj so taki izostanki z dela. Nimamo točnih izračunov, koliko bi s
tem v naši družbi prihranili, brez dvoma pa bi bili to zneski, ki bi bili sedaj,
ko naravnavamo našo gospodarstvo, silno interesantni in pomembni.
Predsednik Stane Markič: Ali želi še kdo besedo? Tovariš Cvetko,
prosim!
Ciril Cvetko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! K
tej razpravi me je spodbudilo več stvari. Oprostite, če ne bom navajal stvari
po vrstnem redu. Mislim, da sta dala tako predloženi material kot tudi uvodni
ekspoze, ki smo ga danes poslušali, nekatere iztočnice, na katere je treba reagirati. Moram reči, da sem tako analizo izvajanja politike družbenoekonomskega razvoja v naši republiki kot osnutek resolucije o družbenoekonomski politiki
in razvoju SR Slovenije, vključno s prednostnimi nalogami na področju kulture, o čemer bi želel spregovoriti, zelo skrbno prebral. Pri tem sem zlahka
ugotovil, da je področje, iz katerega izhajam in o katerem bi želel govoriti, med
tistimi področji, ki so slabo zajeta. To se mi zdi, da je na eni strani rezultat
neprečiščenih, neusklađenih stališč o vlogi in razvoju kulture, na drugi strani
pa odraz slabega, da ne rečem kritičnega stanja v kulturi.
Gradivo navaja mnogo tega, o čemer sem sedaj skušal v nekaj besedah
spregovoriti. Na strani 17 našega Poročevalca št. 23 je besedilo pod rubriko
»Kultura«, ki pravi takole: »Razvoj kulture je pričel v letu 1975 nekoliko stagnirati, predvsem zaradi naglega naraščanja materialnih stroškov dejavnosti na
25
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račun funkcionalnih izdatkov. Položaj se je poslabšal zlasti v založništvu zaradi
ukinitve kreditov, nadalje v nekaterih gledališčih zaradi popolne dotrajanosti
tehničnih naprav in na področju spomeniškega varstva zaradi naglega večanja
cen gradbenih storitev.«
Ta del odstavka, ki je posvečen kulturi, priča prvič o tem, da se situacija
v letošnjem letu ni uspela obdržati v primerjavi s preteklimi leti, ampak da se
je zelo poslabšala, kajti vsaka stagnacija je pot navzdol. Na drugi strani pa naročamo, naj bi organizacije združenega dela s področja kulture ter druge kulturne organizacije in društva opravljale svojo dejavnost najmanj v obsegu
preteklega leta, s tem da bi se še bolj usmerile na približevanje kulturnih dobrin
delovnim ljudem v združenem delu in krajevnih skupnostih ter mladim, zlasti v šolah. Ne poznam nobene kulturne ustanove, ki tega programskega načela
ne bi hotela izvajati. Samo mislim, da je veliko momentov, ki tako dejavnost
otežujejo ah pa celo onemogočajo.
Na strani 38 je med prednostnimi nalogami napisano*, da bo v letu 1976
družbeno zajamčeno v okviru teh prednostnih nalog pokrivanje samo tistih
potreb, ki so nepogrešljive in jih morajo biti deležni po načelu vzajemnosti in
solidarnosti vsi delovni ljudje in občani. Dovolite mi kratko pripombo! Prebral
sem ta odstavek nekajkrat in vam moram reči, da mi tudi sedaj, ko sem ga
znova prebral, ni jasen. Namreč, doslej nismo uspeli izdelati nikakršnega načrta
niti nismo uspeli zapisati v kateremkoli dokumentu, kaj so nepogrešljive potrebe, ki bi jih morali biti deležni po načelu vzajemnosti in solidarnosti delovni
ljudje in občani. Z drugimi besedami, gre za to, da smo na kulturnem področju
deficitarni v marsikaterem pogledu v primerjavi na primer s področjem vzgoje
in izobraževanja. Tudi na strani 38 so recimo prednostne naloge zelo nedvoumno
in za moj občutek solidno napisane, medtem ko je področje kulture, kot rečeno,
zelo splošno, da ne rečem megleno. Vsi delavci v kulturi se strinjamo s tem,
da je treba sistem dogovarjanja dograditi, da pa je treba tudi vlogo in pomen
kulture jasneje opredeliti.
Naj na kratko omenim nekaj dejstev! 2e uvodno ugotovitev na strani 17,
da razvoj kulture stagnira, je mogoče dopolniti z vrsto podatkov, ki lahko zelo
dobro ilustrirajo, zakaj kultura stagnira. Mislim, da je splošno znano dejstvo, da
kulturno področje zaostaja za nekaj let za vsemi ostalimi družbenimi področji.
Tako se recimo prav v zadnjem času borimo za to, da bi kulturnemu področju
priborili tisto mesto, ki bi ga morali praktično doseči že pred dvema ali pred
tremi leti. In sicer v smislu ustvarjanja splošnih delovnih pogojev, v smislu
politike nagrajevanja, v smislu reševanja kadrovskih vprašanj, da ne govorimo
o modernizaciji našega poslovanja na splošno. V vsem tem smo zelo zadaj, zelo
zaostali in posledice tega zaostajanja so seveda neizbežne in se kažejo predvsem
v odhodu kvalitetnih kadrov, v premajhnem dotoku novih kadrov, v zastarelosti
našega delovanja, v padanju kvalitete, kar je s tem nujno povezano, in v splošni provincializaciji, če smem reči, na našem kulturnem področju, ki bi jo bilo
nujno zaustaviti za vsako ceno.
Ko se torej oglašam, se zavzemam za to, da bi se kazalo pogovoriti o večjem
deležu za kulturo v družbenem produktu. Ko se oglašam, se zavzemam za to,
da bi predvsem spodbudili kulturne skupnosti, da čimprej izdelajo razvojne načrte na kulturnem področju. Zavzemam se za to, da bi omenili, da je treba
kulturnim institucijam zagotoviti osnovne delovne pogoje in urediti politiko
nagrajevanja tako, da nam ne bi vedno znova in znova najboljši kadri uhajali.
Mislim, da je situacija dovolj jasna, če vam povem, da je razmerje med odstot-
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kom, ki je določen za osebne dohodke, in odstotkom, ki je določen za tako imenovane materialne oziroma funkcionalne izdatke, 80 : 20. Z drugimi besedami,
da tukaj neko stiskanje pasu in neka stabilizacija v običajnem smislu besede ne
prihaja v poštev, temveč da gre za neko drugo stabilizacijsko tendenco, ki se
kaže v ustrezni angažiranosti vsakega od ljudi, ki so zaposleni v delovnih kolektivih, v skrajni ekonomizaciji poslovanja nasploh, predvsem pa v izredno smotrni in dobri organizaciji dela. Samo po običajnih, ustaljenih načinih, ki se pri
nas uporabljajo za povečanje sredstev v kulturnem življenju oziroma v kulturnih zavodih, pa je seveda situacija taka, da so pretirani materialni stroški tisti,
ki onemogočajo neko normalnost v tem poslovanju, ker jih. enostavno kljub razmerju 80 : 20 ne uspevamo dohajati in ker tudi pri vprašanju nagrajevanja
nismo v ustreznem razmerju z drugimi dejavnostmi.
Ce se torej pogovarjamo o prednostnih nalogah na področju družbenih
dejavnosti, prosim in predlagam, da se na strani 39 odstavek, ki zadeva organizacije združenega dela s področja kulture oziroma druge kulturne organizacije
in društva, dopolni z vsem tem, kar sem pravkar navedel.
Predsednik Stane Markič: Prosil bi razpravljalce, da imajo pred očmi,
da Družbenopolitični zbor sprejema stališča, ki jih daje obema ostalima zboroma, in sicer glede temeljnih ciljev in osnovnih razmerij ekonomske politike.
Zato bi bilo koristno, da v tej smeri naravnajo svoje diskusije in da, kolikor se
da, strnejo razpravo, da bomo pravočasni in da ne bi zadrževali sprejema stališč
v Zboru združenega dela in Zboru občin. Prosim! Tovariš Golob ima besedo.
Ludvik Golob: Mislim, da je uvodni ekspoze v marsičem dopolnil
tekst resolucije in se približal predlogu stališč odborov, ki predlagajo določeno
smer usklajevanja in dogovarjanja besedila resolucije. Moja razprava je namenjena predvsem tovarišu iz Izobraževalne skupnosti, pa tudi govorniku pred menoj, ki je naštel prioritetne naloge in ocenil možnosti približevanja kulture
otrokom v šolah, delavcem v organizacijah združenega dela kot nekoliko otežen
oziroma celo onemogočen proces.
Menim, da je ta proces, prav nasprotno, zelo odprt in ustavno zelo jasno
usmerjen. In če je kaj, kar bi hitreje premostilo določene probleme, ki jih je
tovariš postavil, je to prav gotovo hitrejša samoupravna preobrazba na tem
področju. Med prioritetne naloge bi zato kazalo uvrstiti predvsem hitrejše ustanavljanje samoupravnih temeljnih kulturnih skupnosti, kjer bi se odnos neposredne menjave in usklajevanja interesov soočil z delavci združenega dela v neposrednih celicah, predvsem v krajevnih skupnostih. Mislim, da je to tista pot,
ki omogoča hitrejše približavanje kulture delavcem in delovnim ljudem in ki
hitreje sprošča iniciative in realne odnose v zvezi z močnejšim prelivanjem
sredstev za potrebe razvoja kulture.
Razpravo tovariša iz Izobraževalne skupnosti sem razumel kot neke vrste
protest, saj je zelo jasno povedal, da obsega prizadevanj in dejavnosti na področju izobraževanja ni mogoče povečati, zlasti pri izobraževanju ob delu in za
naloge, ki so v resoluciji postavljene. To sem dojel, kot da imajo pasiven odnos
do prioritetnih nalog, ki so z resolucijo postavljene.
Najprej mislim, da na tak način postavljena razprava ni v skladu z našo
razpravo o vprašanjih menjave dela. Nadalje mislim, da je tovariš v celoti negiral tisto, kar je v resoluciji v ospredju za celotno združeno delo, to je vprašanje kvalitetnih osnov, boj za produktivnost dela, za racionalnost poslovanja in
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vrsta teh vprašanj. Stališče, da samo za večja sredstva lahko več naredimo, sicer
pa naj slovenska družba pričakuje slabše stanje na tem področju, mislim, da ne
more biti sprejemljivo. Dvomljive so tudi primerjave z Avstrijo, Italijo in
nordijskimi državami. Mislim, da bi tako oceno morali bolj kvalitetno postaviti
in jo bolj približati stopnji narodnega dohodka na prebivalca.
Nekatere naloge so nedvomno težke in jih ne bo lahko izvrševati, kakor
ne bo lahko tudi združenemu delu. Zato mislim, da se je resnosti treba v celoti
zavedati. Ce bodo kvalitetni programi prezentirani združenemu delu in če bo
združeno delo spoznalo, da je osnovni element za večjo produktivnost dela
večje znanje, potem se bo odnos sredstev do tega področja gotovo izboljšal.
In mislim, da je stopnja razvoja produktivnosti dela osnovno merilo za možnosti
večjega odvajanja sredstev za prioritete, zlasti za izobraževanje. V tem smislu
smo v odborih razpravljali in tudi podprli težnjo po hitrejšem razvoju zlasti
srednjega šolstva, šole za delo in ob delu.
Menim pa še to, da je treba razčistiti, ali je to, kar je govoril tovariš Norčič, stališče Izobraževalne skupnosti ali stališče Skupščine Izobraževalne skupnosti. Zato naj bi Izvršni svet to stvar proučil.
Predsednik Stane Markič: Marjan Šiftar ima besedo!
Marjan Šiftar: Želel bi govoriti o 9. poglavju, in sicer o tistem delu
tega poglavja, ki govori b usmerjenem izobraževanju. Zdi se mi, da bi bilo ta
del poglavja potrebno malo predelati, kajti po mojem osebnem mnenju je malo
preveč ohlapen. Ce se ves 'čas sklicujemo na kadrovske potrebe kot tisto osnovo,
ki mora predstavljati osnovo formiranja programov v šolstvu, bi morali v resoluciji tudi poudariti, da moramo do teh kadrovskih potreb priti. Kajti vse prevečkrat se zelo stihijsko obnašamo pri artikuliranju kadrovskih potreb in jih vse
premalo vključujemo v razvojne plane temeljnih organizacij, njihovih asociacij
in drugih skupnosti. Skratka, tudi v resoluciji bi morali opredeliti nujnost formiranja kadrovskih potreb, zasnovanih na srednjeročnih in dolgoročnih razvojnih
programih oziroma kot njihovih sestavnih delov.
Naslednja stvar. Govorimo o usmerjanju oziroma o prioriteti usmerjanja
mladine v srednje šole in v visokošolski študij. To je naloga, ki smo jo spremorali dodati, da deficit v tem trenutku vendarle ugotavljamo bolj poprek,
bolj po domače, ker nimamo točnih izračunov, kakšno je trenutno pomanjkanje tovrstnih kadrov. Še manj pa imamo skalkulirano, kakšne bodo potrebe po
teh kadrih. Zdi se mi, da bi ob tem morali dodati, kar sicer ves čas poudarjamo,
da bi morali poleg usmerjanj mladine za študij poklicev proizvodnih smeri dajati enak poudarek tudi usmerjanju mladine za pedagoške poklice.
Zdi se mi, da bi bolj v ospredju morali postaviti sistem oziroma koncepcijo
usmerjenega izobraževanja, ki ga sedaj pripravljamo, in sicer v dveh smereh:
prvič, da bo sistem usmerjenega izobraževanja dograjen in drugič, da se bo
sistem usmerjenega izobraževanja začel tudi uresničevati. To koncepcijo moramo
dokončno sprejeti in jo zgraditi vsaj tako, da bi lahko začeli na njeni osnovi kaj
izvajati. In drugič, ne bi govoril samo o tem, da naj bi le srednje šole začele delovati in se prilagajati novemu sistemu usmerjenega izobraževanja, ampak vsi
deli, ki so vključeni v sistem usmerjenega izobraževanja, torej vse srednje
šole in seveda tudi visoko šolstvo.
Zdi se mi, da bi morali v tem poglavju omeniti tudi vprašanje usmerjanja
mladine v srednje šole in v visokošolski študij. To je naloga, ki smo jo spre-
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jeli ob zakonu o visokem šolstvu in ki je verjetno pomotoma izpuščena. Je pa
seveda zelo pomembna, predvsem če jo gledamo v kontekstu nalog, o katerih
tu govorimo, namreč o deficitih na posameznih izobraževalnih področjih. Predlagam, da se besedilo dopolni s formulacijo, da se bo začel razvijati sistem
usmerjanja za srednješolski in predvsem za visokošolski študij.
V resoluciji govorimo o izboljševanju povezav visokošolskih in raziskovalnih organizacij. Jaz bi rekel, da ne gre poudarjati samo povezovanja visokošolskih in raziskovalnih organizacij, ampak predvsem povezovanje obeh teh vrst
organizacij z delovnimi organizacijami na področju gospodarstva in na drugih
področjih družbene reprodukcije. Pomembno je sicer tudi medsebojno povezovanje, vendar je še pomembnejše neposredno povezovanje oziroma kot pravimo
v ustavi, da poteka svobodna menjava prek ali v okviru interesnih skupnosti.
Pri tem poudarjamo predvsem neposredno povezavo teh organizacij z organizacijami na področju gospodarstva in drugih področjih.
To je treba poudariti tudi, ko govorimo o posebnih izobraževalnih skupnostih, ki jih je potrebno razvijati oziroma ustanavljati, poleg tega pa razvijati
tudi druge oblike neposrednega povezovanja šolstva kot dela združenega dela
z drugimi deli združenega dela.
V tem delu resolucije je nerodna formulacija, ki veže razvojne programe
izobraževalnih skupnosti samo na kadrovske potrebe združenega dela. Razvojni
programi izobraževalnih organizacij, ki se usklajujejo v izobraževalnih skupnostih, so sicer vezani in izhajajo iz kadrovskih potreb, vendar ne samo iz kadrovskih potreb, ampak morajo izhajati tudi iz širših razvojnih načrtov in programov delovnih organizacij, gospodarskih in drugih.
Končno bi imel še predlog za spremembo formulacije tiste alinee v 13. poglavju, ki govori o utrjevanju vloge združenega dela v samoupravnih interesnih
skupnostih na področju družbenih dejavnosti. Predlagam, da se ta formulacija
spremeni tako, da se glasi: »utrjevanje vloge uporabnikov v interesnih skupnostih na področju družbenih dejavnosti.«
Predsednik Stane Marki <č : Želi še kdo razpravljati? Tovariš Cepuš,
prosim!
Lojze Cepuš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V
resoluciji so omenjene tudi smernice in ukrepi na področju tržišča in cen, danes pa je bilo še posebej to omenjeno v uvodnem ekspozeju tovariša Mejaka.
Namreč glede cen v gradbeništvu. Zdi se mi, da je problem cen v gradbeništvu
dejansko že postal politični problem, predvsem na področju stanovanjske gradnje. Mislim, da bo treba to vprašanje končno spraviti z dnevnega reda. To se
pravi, da bomo morali pri določitvi cen v gradbeništvu vsi sodelovati, od tistih,
ki delijo parcele, do tistih, ki delijo lokacije, do projektantov, do sindikata v
občini, skratka do vseh, ki so zainteresirani za stanovanje. Mislim, da letijo
včasih očitki preveč samo na gradbince, češ da so vsemu temu samo oni krivi;
to pa dejansko ni res. Gradbinci zahtevamo le tisto, kar nam naša družba prizna
in prav ničesar drugega!
Ne moremo pri tem iti v skrajnosti, temveč se bomo morali dogovoriti
v vsaki občinski skupščini, kjer se cene stanovanj določajo1. Prav bi bilo, da se v
vsaki občini javno objavi struktura cene, in to ne samo, da napišemo ceno kvadratnega metra, ampak da točno navedemo, kaj vse vpliva na to ceno. Tako
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bodo vsi vedeli, koliko dejansko stane v vsaki občini cena kvadratnega metra
stanovanja.
V resoluciji je veliko govora tudi o smernicah in ukrepih na področju ekonomskih odnosov s tujino. Jasno, da to zadeva tudi gradbeništvo. Prihodnje
leto namreč predvidevamo, da bo za okoli 20 °/o manj angažirano, kar pomeni
da se bo moralo usmeriti na tuja tržišča.
V sami resoluciji, tako v naši, še bolj pa v zvezni, gradbeništvo ni dobilo
tistega ustreznega poudarka, kot bi ga bilo potrebno. Vse premalo se še stimulira tisti, ki bi izvažal v tujino, torej tudi gradbeništvo. Želim, da se tudi za
gradbeništvo reši tako vprašanje kreditne politike, kot tudi vprašanje zadolžitev, davka itd.
Predsednik Stane Markič: Želi še kdo besedo? Prosim, tovariš Cvetko!
Ciril Cvetko: Tovariš Golob me očitno ni dobro razumel. Zaradi tega
moram še enkrat povedati stavek, ki sem ga že povedal. Mislim, da je bila
formulacija mojega stavka približno takale: Ne poznam kulturne ustanove,
ki ne bi hotela iti. bližje k mladini, ki ne bi hotela širše in na stežaj odpreti vrat
delovnim kolektivom, da pa nam to otežujejo in onemogočajo mnogi objektivni
pogoji. Med temi, sedaj bom konkretnejši, so tudi premajhne kapacitete, premajhen sedežni fond, da ne govorim o mnogih drugih tehničnih zavorah, od tehničnih možnosti do tehničnega kadra, ki dela na tem področju, ki nam otežujejo
dej avnost.
To seveda nima prav nič skupnega z oblikovanjem ali z normalnim delovanjem interesnih skupnosti, ki so že ustanovljene in s katerimi že dolgo sodelujemo oziroma smo tudi zainteresirani, da z njimi sodelujemo. To sem želel dopolniti in pojasniti, ker mislim, da gre za nesporazum.
Predsednik Stane Markič: Tovariš Zakonjšek, prosim!
Jože Zakonjšek: Nisem mislil konkretno odgovarjati na vprašanja
v tej bogati razpravi, ki se je dotaknila mnogih vprašanj v razvojni politiki
v naslednjem letu. Mislim, da so zelo dobrodošle vse tiste pripombe, ki gredo
v smeri konkretizacije politike. Strinjam se z mnenjem, da verjetno v nekaterih
delih resolucija ni povsem jasna, ni še dovolj čista in bo zato treba vložiti precejšen napor, da se izčistijo stališča, pogledi in tudi konkretne formulacije, tako
da bo tistim, ki jim je namenjena, to je delavcem in delovnim ljudem
razumljiva.
Želim pa opozoriti na dve stvari: prva je vprašanje, ali je resolucija optimistična ali ni. Mnenje je, da je nekoliko optimistična. Mislim, da kaže v času do
sprejema predloga resolucije razmišljati predvsem v tej smeri, ali je dovolj
realna, ah dovolj in ustrezno upošteva vse elemente razvoja, kje so tisti vzvodi,
ki bodo pognali razvoj naprej, ali je adresirana na tiste nosilce, ki v našem
sistemu dejansko lahko nosijo in morajo nositi odgovornost za razvoj, pa najsi
bo to temeljna organizacija združenega dela, občina, republika in na ustrezen
način tudi federacija. Skratka, če so te stvari dovolj jasno postavljene, potem
mislim, da se bomo lahko hitro sporazumeli, ali je kombinacija vseh teh zahtev,
ciljev, nalog in ukrepov realna in ali lahko pričakujemo, da se bodo temeljne
usmeritve izpolnile.
Drugo vprašanje zadeva problem opredeljevanja tako imenovanih nujnih
potreb in solidarnosti. Zdi se mi, da ne bomo nikoli sposobni, da napišemo nek
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splošen dokument, ki bo točno opredelil, kaj je komu potrebno. Standard na
vseh področjih pa bo moral izhajati iz dogovorov in sporazumov znotraj združenega dela, upoštevajoč seveda neke splošne veljavne norme razvoja družbe.
To so tisti elementi, ki tudi prispevajo k osveščanju o potrebah in nujnostih v
razvojnih komponentah družbe.
Glede problema šolstva se strinjam s tem, kar je rekel tovariš Golob.
Strinjam se tudi z njegovim predlogom.
Predsednik Stane Markič: Želi še kdo besedo? (Nihče.) Predlagam,
da napravimo odmor, v katerem naj se sestane redakcijska skupina, pregleda to,
kar je bilo povedano v razpravi, in predlaga eventualne spremembe oziroma
dopolnitve naših stališč.
Odrejam pol ure odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 12.45 in se je nadaljevala ob 13.25.)
Predsednik Stane Markič: Prehajamo na 3. točko dnevnega
reda, na osnutek resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976.
Osnutek resolucije je predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ.
Uvodno obrazložitev smo že poslušali. Osnutek so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose, Odbor za družbenopolitični sistem in Zakonodajnopravna komisija. Poročila ste prejeli.
Predlagam, da bi ista redakcijska skupina pripombe, ki bi bile dane v diskusiji, povzela, če bo potrebno, pa spremenila naša stališča. Se s tem strinjate,
predvsem ah se prizadeti strinjajo? Ni ugovorov. Je sprejeto1!
Zeli poročevalec podati kakšno dopolnitev k poročilu?
Vladimir Logar: Tovariši ce in tovariši delegati! Odbora za družbenoekonomske odnose in za družbenopolitični sistem sta obravnavala osnutek resolucije. Iz vseh razprav izhaja, da v oceni resolucije, ko je ta analizirala gibanja gospodarstva v letošnjem letu, niso pokazani vzroki, ki so povzročili neizvrševanje nalog in ciljev v letošnji resoluciji.
Resolucija za letošnje leto je temeljila predvsem na kakovostnih dejavnikih
kot so večja produktivnost dela, boljša ekonomičnost poslovanja, večji izvoz,
manjši uvoz, boljša organizacija itd. Vendarle gospodarska gibanja v letošnjem
letu kažejo velika odstopanja od postavljenih ciljev. Tipičen je velik padec
produktivnosti dela, zlasti v Sloveniji. Prav gotovo je, da je to eden od osnovnih
vzrokov, da rast družbenega proizvoda ni bila realizirana oziroma da se ne
realizira, kot je postavljeno v resoluciji za letošnje leto.
Izreden padec produktivnosti dela, kot rečeno, vidimo predvsem v Sloveniji.
Ti rezultati bi bili prav gotovo še slabši, če ne bi bilo družbenopolitične akcije
Centralnega komiteja Zveze komunistov, Socialistične zveze in drugih družbenopolitičnih organizacij.
V razpravi je bila izražena tudi odločna kritika prevelikega optimizma.
Ocena doseženih rezultatov v letošnjem letu je, da je preoptimistična. Ugotavlja
se namreč to, da je dosežen relativno ugoden rezultat glede gibanja cen in plačilne bilance. To pa je bilo dejansko doseženo samo na osnovi administrativnih
posegov.
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Tudi za prihodnje leto temelji resolucija ekonomskega in socialnega razvoja
na kakovostnih faktorjih, vendar ni razvidno, kako jih bomo dosegli. Vloga
združenega dela iz resolucije ni razvidna, ni dovolj jasno opredeljena in je
bila pravzaprav že v letošnjem letu potisnjena na periferijo, saj so zvezni
upravni organi imeli preveč pooblastil. S tem se seveda krepi država. Ta tendenca je prisotna tudi v resoluciji za prihodnje leto. Iz materialov pa ne izhaja,
na katerih področjih združeno delo lahko samo prevzame svojo ustavno funkcijo.
Ekonomska poli tika za prihodnje leto ni jasno opredeljena, zlasti ne glede
ekonomskih odnosov s tujino. Ni konkretnih ukrepov ekonomske politike in tudi
ni jasno opredeljena substitucija uvoza, čeprav bodo v letošnjem letu oziroma
v decembru sprejeti tudi konkretni ukrepi ekonomske politike, kar zadeva
zunanjo trgovino.
Glede prioritet se odbora strinjata s stališčem Izvršnega sveta, da jih je
potrebno omejiti na področje energetike, hrane in predelave hrane, prometne
infrastrukture in izvozno orientiranega gospodarstva. Ostale prioritete pa so
stvar posameznih republik in avtonomnih pokrajin, ki naj to konkretneje
opredelijo v svojih resolucijah.
Politika cen v prihodnjem letu ni jasno opredeljena. Resolucija bi morala
vsebovati osnovne elemente opredeljevanja sistema in politike cen. Gospodarska rast v prihodnjem letu temelji predvsem na večjem izvozu, večjih investicijah in večji potrošnji. Glede potrošnje, zlasti pri osebni potrošnji, se računa
z večjimi potrošniškimi krediti. S krediti ne bi smeh spodbujati neustrezne proizvodne strukture, ki ustvarja tudi osnovo za nestabilnost gospodarstva. Resolucija predvideva koncentracijo sredstev prek raznih fondov, čeprav ustava teh
fondov ne predvideva. Organizacije združenega dela bi morale biti same pobudnik in nosilec raznih fondov, ne pa administracija.
Dobili ste novo verzijo poročila k osnutku resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije. Razlike so tele: Četrti odstavek je
nov. V njem je bolj precizirano zlasti to, kar zadeva realnost planiranja v
prihodnjem letu, pa tudi kritika ukrepov političnih izvršilnih organov. V tem
odstavku bi dal popravek: v 4. vrstici naj bo za »zelo optimistično« pika. Na
strani 2 sta prvi in drugi odstavek nova, in sicer takale: »Osnutek resolucije ne
upošteva v zadostni meri ustavnih določil pri opredelitvi funkcije plana in vloge
osnovnih nosilcev planiranja. Zapostavljeni so vplivi, interesi in odgovornost
družbenega dela za planiranje družbenega razvoja v prihodnjem letu. Prav
tako še niso v zadostni meri uveljavljeni vplivi, interesi in odgovornost republik
in pokrajin.« In potem še nov odstavek: »Nekatera načela in naloge se ponavljajo, politika za leto 1976 pa ni dovolj jasno opredeljena. Osnutek resolucije
daje v posameznih delih preveč pooblastil zveznim upravnim organom in s tem
krepi vlogo federacije in državnega aparata, objektivno vzeto pa to lahko
zapostavlja vlogo delavcev v združenem delu in zapostavlja samoupravno združevanje sredstev pa tudi razvoj dejavnosti posebnega družbenega pomena. V
resoluciji bi moralo biti tudi jasno povedano, kje lahko združeno delo že
prevzema svojo funkcijo in kje za svoje naloge še ni usposobljeno.«
Potem je vse ostalo nespremenjeno. Na strani 3 pravimo na koncu: »Odbor
za družbenoekonomske odnose in Odbor za družbenopolitični sistem predlagata
Družbenopolitičnemu zboru: Prvič, da s temi stališči izrazi svoje soglasje k
načelnim stališčem in pripombam Izvršnega sveta, ki bodo služile članom
delegacije pri usklajevanju stališč v Zboru republik in pokrajin. Konkretne pripombe in predlogi naj služijo delegaciji pri uveljavljanju načelnih stališč pri
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pripravi končnega predloga resolucije. In drugič, da zbor daje načelno soglasje
k osnutku resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976 ter da pooblašča delegacijo Skupščine SR Slovenije v Zboru
republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v skladu s predlogi in pripombami
Skupščine SR Slovenije in v njenem imenu soglasje k predlogu resolucije
o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976.«
To je prečiščen predlog poročila.
Predsednik Stane Markič: Prosim, kdo želi besedo? Tovarišica Cotarjeva, prosim!
Lojzka Čotar : Tovarišice in tovariši! Imam pripombo k predlogu
sklepa o stališčih Slovenije k zvezni resoluciji za leto 1976, in to na strani 13,
pod točko 3.2.7, kjer govorimo o dolgoročni industrijski kooperaciji s tujino.
Res je sicer, da to področje ne spada v ta odstavek, zato je pripomba primerna.
Treba jo je obravnavati v sklopu odnosov s tujino. Ko pa govorimo o nespretni
formulaciji, predlagam, da ponudi Izvršni svet boljšo formulacijo, kot je to
naredil na nekaterih drugih mestih. Menim namreč, da mora biti naša republika
aktivna na tem področju, ker so številni interesi slovenskega gospodarstva
zadnje čase prisotni tudi v odnosih z deželami v razvoju.
Predsednik Stane Markič : Zeli še kdo besedo? Izgleda, da ni razpravljalcev. Potem predlagam, da sprejmemo naslednji sklep:
1. Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije daje načelno soglasje
k osnutku resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja
Jugoslavije v letu 1976.
2. Zbor prevzema predloge, mnenja oziroma pripombe odborov kot svoja
stališča v zvezi s predloženim osnutkom resolucije. Predlagatelj naj pri izdelavi
predloga resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976 upošteva stališča zbora.
3. Pooblašča se delegacija v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ,
da v nadaljnjem postopku priprave resolucije o skupni politiki ekonomskega in
socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976 upošteva navedena stališča, pripombe
in predloge in v imenu Skupščine SR Slovenije da soglasje k predlogu resolucije.
Ima kdo k temu sklepu kakšne pripombe? (Ni pripomb.) Prosim, kdor je
za sklep, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, na predlog programa
dela Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za obdobje september
1975—julij 1976.
Uvodno obrazložitev k predlogu programa dela bo dal podpredsednik
Družbenopolitičnega zbora tovariš Jože Božič!
Jože Božič: Tovarišice in tovariši! V uvodnem pojasnilu k predlogu
programa dela vseh treh zborov Skupščine SR Slovenije za obdobje od septembra 1975 do julija 1976 je natančneje opisano, kaj je vodilo sestavljalce
programa pri opredeljevanju nalog posameznega zbora in katerim nalogam je
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dan poseben poudarek. Opisane so tudi priprave za sestavo programa, ki so
se začele na podlagi sklepa Predsedstva Skupščine SR Slovenije, ter način
sodelovanja in koordinacija z vsemi, katerih delo in interesi so povezani s programom dela skupščinskih zborov. Zato tega ne bi ponavljal. Poudariti želim le
nekaj stvari, za katere menim, da so pomembne, obenem pa obvestiti delegate
o nekaterih nalogah, ki izhajajo iz predloga programa Družbenopolitičnega
zbora in o katerih bo zbor, če predlog programa danes sprejmete, razpravljal
na prihodnji seji zbora.
Predvsem želim poudariti, da je s programom Skupščine SR Slovenije tesno
povezan program Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Prav tako
obstajajo v republiki programi družbenopolitičnih organizacij in Gospodarske
zbornice Slovenije. Pri sestavljanju vseh teh programov so bila medsebojna
posvetovanja, tako da se ti programi med seboj izpopolnjujejo. Koordinacija in
sodelovanje obstaja tudi pri sestavi programov zborov Skupščine SFRJ, kjer
poleg naših delegacij sodelujejo tudi člani Predsedstva naše skupščine, in to
na razširjeni seji Predsedstva Skupščine SFRJ. Ob tej priliki želim poudariti
potrebno, da bi morali biti tudi programi dela občinskih skupščin še bolj kot
doslej usklađeni s programom Skupščine SR Slovenije, o čemer je bilo govora
že na posvetu s predsedniki občinskih skupščin novembra meseca v republiški
skupščini. To bi še bolj prispevalo k še večji učinkovitosti delovanja celotnega
delegatskega sistema.
Program dela zborov naše skupščine, torej tudi Družbenopolitičnega zbora,
zagotavlja predvsem usmerjanje razvoja, določanje splošnih načel, ciljev in
smeri politike Slovenije. Gre za bistvena vprašanja graditve sistema družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov, za planiranje družbenega razvoja,
skratka za obravnavo in odločanje o vprašanjih, ki so skupnega pomena za
republiko kot celoto.
Predmet razprav pa bodo tudi vprašanja družbenega razvoja Jugoslavije in
njene zunanje in notranje politike, kolikor so ta vprašanja postala stvar republike. Skupščina Slovenije sodeluje pri nekaterih vprašanjih družbenoekonomskih odnosov federacije s tem, da daje soglasje k zakonom oziroma drugim
splošnim aktom, za katere je po ustavi SFRJ določeno, da jih sprejme Zbor
republik in pokrajin Skupščine SFRJ na podlagi soglasja skupščin republik
in avtonomnih pokrajin.
Želim poudariti, da tako opredeljeni program, kot ga imamo pred seboj,
ne pomeni, da Skupščina ne bi obravnavala tudi drugih aktualnih zadev, ki se
bodo sproti pojavljale. Program je predvsem orientacija za delo celotne delegatske baze ter možnost, da se občinske skupščine, delegacije in delegati že v fazi
priprav posameznih predpisov vključijo v oblikovanje republiške zakonodaje
ter posredujejo svoje sugestije in predloge.
Program z določanjem rokov tudi omogoča, da se zakonodajno delo odvija
kontinuirano. Da pa bi se to tudi uresničilo, je nujno, da Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije oziroma drugi nosilci nalog predložijo Skupščini dovolj zgodaj
potrebna gradiva. Za uresničevanje ciljev, ki smo si jih zadah, je tudi nujno, da
se pri pripravi gradiva da prednost prioritetnim nalogam in zakonodajnemu
delu programa.
Obvestil bi zbor, da je na dnevnem redu prihodnje seje zbora, ki bo 29.
decembra, določitev trimesečnega periodičnega delovnega načrta Družbenopolitičnega zbora za obdobje januar 1976—marec 1976. Tedaj bi določili tudi
način obravnavanja posameznih zadev, zlasti pa bi se dogovorili, kako bi v
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skladu s poslovniškimi določbami posamezne skupine delegatov obravnavale
določene zadeve, za katere je potrebna posebno poglobljena obravnava.
Predsednik Stane Markič: Predlog programa dela so obravnavali:
Odbor za družbenopolitični sistem, Odbor za družbenoekonomske odnose, ki stapredložila skupno poročilo, ter Zakonodaj no-pravna komisija. Poročili ste prejeli.
Zeli kdo od poročevalcev dopolniti poročili? (Ne.) Začenjam razpravo. Kdo
želi besedo? (Nihče.) Sicer pa bomo o tem, kot je tovariš Božič najavil, verjetno
bolj podrobno razpravljali v zvezi z operativnim načrtom 29. decembra. Ce nihče
ne želi razpravljati, dajem program dela na glasovanje. Prosim, kdor je za,
naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel program dela
za obdobje september 1975—julij 1976.
Prosim, da se vrnemo na 2. točko dnevnega reda, da bo poročevalec lahko povedal spremembe v tekstu zborovih stališč k osnutku slovenske
resolucije.
Vladimir Gošnik:
1. Redakcijska komisija je menila, da so vse razprave koristen prispevek
k razjasnjevanju odnosov, napovedi razvoja in k skupnim naporom za izdelavo
predloga resolucije, ki naj kar najbolj realno napove objektivno možen razvoj
kot najširši družbeni dogovor. Predlagamo, da se predlagatelju da na voljo
zapisnik, iz katerega bo lahko črpal pobude, zamisli in predloge za posamezne
konkretne izboljšave.
2. Pripombe, kritika, predlogi in mnenja k poglavjem, točke in posameznosti
s področja družbenih dejavnosti ali, širše gledano, za celotno negospodarsko
področje, se v redakcijski komisiji ocenjujejo enako. Ob tem pa smo se posebej
opredelili, da vseh konkretnih posameznosti ne bi zapisovali v stališča zbora,
ker ustavno že teče proces dogovarjanja kot poti za doseganje svobodne menjave dela, od zborov delavcev do prizadetih samoupravnih skupnosti in
republike.
3. Za formulacijske pripombe redakcijska komisija predlaga, da se jih da,
enako kot prejšnje, tudi na voljo predlagatelju.
4. Redakcija je menila, da bi veljalo v okviru zastavljenih ciljev jasno
opredeliti tudi vlogo in funkcijo republike, z njenimi ustavnimi in zakonskimi
pravicami in dolžnostmi ter hkrati kot integralnega dela celovito pojmovanega
samoupravnega načina urejanja odnosov.
V konkretnih dopolnilih za spremembo teksta pa je redakcija predlagala
tole: Prva pripomba se nanaša na točko 1, to je na prvi strani, da se v peti
vrsti za besedami »treba dati poseben pomen« stavek črta in nadomesti z naslednjimi: »Tem razpravam v delegatski bazi je treba dati poseben pomen, zato
da bodo delovni ljudje tvorno sodelovali pri oblikovanju resolucije o prihodnjem razvoju, obenem pa bodo obveščeni o predvidevanjih družbenega razvoja
in o pogojih gospodarjenja. Le na ta način je lahko planiranje skupne politike
najširši samoupravni dogovor, ki obenem sodelujoče tudi zavezuje.«
Predsednik Stane Markič: Prosim, ali ima kdo kakšne pripombe
ali predloge v zvezi s predlaganimi spremembami? (Ne.) Če nihče, sodim,
da se strinjamo s predloženo spremembo. Prosim, naprej!
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Vladimir Gošnik: Druga sprememba bi bila na tretji strani, to je
v točki 4 našega teksta, in sicer, da bi za 4. odstavkom dodali nov tekst, ki bi
se glasil: »V okviru ustreznih poglavij resolucije velja opisati pričakovane efekte
v razvojnih možnostnih in v povečanju izvoznih učinkov, ki jih prinaša sprejeti
meddržavni sporazum med SFRJ in Republiko Italijo, zlasti v zvezi z nastajanjem proste carinske in industrijske cone ob meji.«
Predsednik Stane Mar kič: Ima kdo tu kakšne pripombe? Se strinjate
s predlagano spremembo? (Da.) Se pravi, da lahko nadaljujemo.
Vladimir Gošnik: Za prejšnjim 6. odstavkom, ki se začne z besedami »Vztrajati je treba«, bi predložil dopolnitev: kjer se stavek konča, bi
dodali besedilo: »Tudi na področju maloobmejnega prometa.«
Predsednik Stane Markič: Ima kdo tu kakšne pripombe? (Ne.) Torej
lahko nadaljujemo.
Vladimir Gošnik: Naslednja pripomba se nanaša na 4. stran, na
drugi odstavek. Predlagamo, da bi se ta začel drugače, in sicer takole: »Uresničevanje in nadaljnje razvijanje raznih oblik hitrejšega razvoja manj razvitih
in manj razvitih obmejnih območij je treba uveljavljati kot skupni interes
in osnovo skupnega hitrejšega razvoja.«
Za tem odstavkom pa bi še dodali: »Pospešiti je treba tudi druge oblike
za pospeševanje razvoja manj razvitih in manj razvitih obmejnih območij, kot
na primer organiziranje mladinskih delovnih akcij itd.«
Predsednik Stane Markič: Ima k temu kdo kakšno pripombo? (Ne.)
Se torej strinjamo.
Vladimir Gošnik: In še zadnje dopolnilo: Na četrti strani naj se
zadnji odstavek dopolni tako, da bi se glasil: »V skladu s podružbljanjem ljudske obrambe ter razvoja družbene samozaščite je treba skrbeti za najširšo
vključitev delovnih ljudi in občanov v obrambno in samozaščitno vzgojo ...«,
nato sledi staro besedilo.
Predsednik Stane Markič: Ima tu kdo kakšno pripombo? (Ne.) Potem
lahko dam stališča zbora na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko!
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel stališča k osnutku resolucije o
družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične republike Slovenije ter
neposrednih nalogah v letu 1976.
S tem smo zaključili 2. točko dnevnega reda.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, na osnutek zakona o
financiranju federacije.
Osnutek zakona je predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ.
Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno-pravna komisija. Poročili ste prejeli. Danes smo prejeli še mnenje
Izvršnega sveta, v katerem ta predlaga, da naj se ne da soglasje k navedenemu
zakonskemu osnutku.
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Predlagam, da bi o osnutku zakona o financiranju federacije razpravljali,
da pa danes ne bi sklepali. Se pravi, da bi sklep o tem, ali se da soglasje ali
ne, zaenkrat odložili.
Ali želi poročevalec Odbora še kaj dodati k poročilu? (Ne želi.) Začenjam
razpravo. Kdo želi besedo? Danica Jurkovič, prosim!
Danica Jurkovič: Glede na to, da smo dobili sporočilo oziroma
predlog Izvršnega sveta SR Slovenije danes, se je prejle, ko je tovariš Bule
odšel, sestala delegacija in med drugim sklenila, da se da odborom oziroma
zborom Skupščine SR Slovenije naslednja informacija.
Dobili smo predlog, da ne damo soglasja k osnutku zakona o financiranju
federacije. Delegacija je razpravljala o tem predlogu Izvršnega sveta Slovenije,
pri čemer sama ugotavlja, da osnutek zakona v nekaterih bistvenih določilih
ni usklađen z ostalimi sistemskimi zakoni, ki so zdaj v razpravi. To je temeljni
argument za predlog, da se osnutek zakona ne sprejme oziroma da se ne da
soglasje.
Vendar pa je dejstvo, da so k osnutku zakona o financiranju federacije
dale skupščine vseh republik in pokrajin soglasje oziroma pooblastila delegacijam za usklajevanje. Zato bi morali v sporočilu zvezni skupščini zelo jasno
zapisati, katera so tista določila v zakonu, zaradi katerih nismo dali soglasja.
Predsednik Stane Markič : Želi še kdo besedo? Če nihče, naj povem,
da smo se v odmoru pogovarjali s tovarišem Bulcem in v tem razgovoru je bil
pravzaprav sprejet predlog, da odložimo sklepanje o soglasju. Ta predlog je bil
posredovan tudi ostalima dvema zboroma. Računam, da bosta v bistvu enako
ravnala kot naš zbor.
Predlagam, da se da na glasovanje sklep, da se sklepanje o soglasju k
osnutku zakona o financiranju federacije odloži. Prosim, kdor je za, naj dvigne
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep sprejet.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, na osnutek zakona o
spremembah zakona o sredstvih obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega
razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomne pokrajine
Kosovo.
Osnutek zakona je predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ.
Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno-pravna komisija. Poročili ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta.
Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati,
dajem na glasovanje naslednji sklep:
1. Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku
zakona o spremembah zakona o sredstvih obveznega posojila za kreditiranje
hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo.
2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje
k predlogu zakona v celoti.
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Prosim, kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep.
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, na osnutek zakona o spremembah zakona o merilih za razporeditev sredstev sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomnih pokrajin v obdobju od leta 1971 do leta 1975.
Osnutek zakona je predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ.
Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno-pravna komisija. Poročili ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega
sveta.
Zeli v zvezi s tem zakonom kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ne, dajem na
glasovanje naslednji sklep:
1. Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku
zakona o spremembah zakona o merilih za razporeditev sredstev sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomnih pokrajin v obdobju od leta 1971 do leta 1975.
2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine Socialistične republike
Slovenije soglasje k predlogu zakona v celoti.
Prosim, kdor je za ta sklep, naj dvigne roko<! (Vsi delegati dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep.
Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, na osnutek zakona o
spremembi zakona o republikah in pokrajini, ki se štejejo za gospodarsko nezadostno razvite.
Osnutek zakona je predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ.
Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno-pravna komisija. Poročili ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Zeli kdo v zvezi s tem zakonom razpravljati? (Nihče.) Ce ne,
predlagam naslednji sklep:
1. Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku
zakona o spremembi zakona o republikah in pokrajini, ki se štejejo za gospodarsko nezadostno razvite.
2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k
predlogu zakona v celoti.
Kdor je za ta sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep.
Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, na osnutek zakona o
spremembi zakona o merilih za določitev dopolnilnih sredstev gospodarsko
nezadostno razvitim republikam in Socialistični avtonomni pokrajini Kosovo
za financiranje nujnih družbenih služb v obdobju od leta 1971 do leta 1975.
Osnutek zakona je predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije. Osnutek zakona sta obravnavala
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Odbor za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno-pravna komisija. Poročili
ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta.
Zeli v zvezi s tem zakonom kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne, predlagam
naslednji sklep:
1. Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku
zakona o spremembi zakona o merilih za določitev dopolnilnih sredstev gospodarsko nezadostno razvitim republikam in Socialistični avtonomni pokrajini
Kosovo za financiranje nujnih družbenih služb v obdobju 1971—1975.
2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k
predlogu zakona v celoti.
Prosim, kdor je za ta sklep, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep.
Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, na volitve in imenovanja.
1. Predlog odloka o ustanovitvi, nalogah, sestavi in izvolitvi Komisije Skupščine Socialistične republike Slovenije za proučitev samoupravnih sporazumov
in statutov visokošolskih organizacij.
Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Izvršni svet se s predlogom odloka strinja.
Pričenjam razpravo. Ah želi kdo v zvezi s tem razpravljati? (Nihče.) Potem
predlagam, da glasujemo o predlogu odloka. Kdor je za, naj prosim dvigne
roko! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka.
S tem so bih v Družbenopolitičnem zboru izvoljeni izmed delegatov zborov
Skupščine SR Slovenije: za predsednika Vladimir Gošnik, za podpredsednika
Marjan Šiftar, za člane Emil Roje, Elica Jelen, Branimir Popovič, Vilma Manček, Miroslav Nakrst, Edo Roblek in Oto Štraser, izmed znanstvenih, strokovnih
in javnih delavcev pa imenovani Tilka Blaha, Jože Deberšek, Majda Poljanšek
in Mitja Rotovnik.
2. Predlog odloka o razrešitvi namestnika generalnega direktorja Službe
družbenega knjigovodstva v Socialistični republiki Sloveniji.
Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Izvršni svet se s predlogom odloka strinja.
Ali želi kdo razpravljati? (Nihče.) Potem predlagam, da glasujemo. Kdor
je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo> proti? (Nihče.) Se
je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je s tem odlokom razrešen namestnik generalnega direktorja Službe družbenega knjigovodstva Slovenije tovariš Jože Vidovič.
3. Predlog odloka o izvolitvi sodnika za prekrške Republiškega senata
za prekrške.
Tudi ta odlok je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Izvršni svet se strinja s predlogom odloka.
Ali želi kdo o tem odloku razpravljati? (Nihče.) Potem dajem predlog
odloka na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati glasujejo za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka o izvolitvi sodnika za prekrške Republiškega senata za prekrške sprejet in da je s tem v Družbenopolitičnem zboru
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izvoljen za sodnika za prekrške Republiškega senata za prekrške tovariš Marijan Golob, dosedanji sodnik za prekrške Republiškega senata za prekrške.
4. Predlog odloka o imenovanju namestnika in pomočnika družbenega pravobranilca samoupravljanja Socialistične republike Slovenije.
Tudi ta odlok je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Izvršni svet se s predlogom strinja.
Ali želi kdo razpravljati? (Nihče.) Potem predlagam, da glasujemo. Prosim,
kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka o imenovanju namestnika in pomočnika
družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije sprejet in da je s tem
v Družbenopolitičnem zboru imenovan za namestnika družbenega pravobranilca
samoupravljanja SRS Milutin Mužić, diplomirani pravnik, vršilec dolžnosti namestnika družbenega pravobranilca samoupravljanja SRS, in za pomočnika
družbenega pravobranilca samoupravljanja SRS Silva Bauman-Čenčič, diplomirana ekonomistka, vršilec dolžnosti družbenega pravobranilca samoupravljanja SRS.
5. Predlog odloka o imenovanju republiškega javnega pravobranilca.
Tudi ta predlog je predložila zboru Komisija za volitve, imenovanja in
administrativne zadeve. Izvršni svet se s predlogom strinja.
Prosim, kdo želi besedo? (Nihče.) Potem dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno imenoval za republiškega javnega pravobranilca dr. Antona Skobirja, dosedanjega okrožnega javnega tožilca v Ljubljani.
6. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani.
Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Izvršni svet se s predlogom odloka strinja.
Ali želi kdo o tem razpravljati? (Nihče.) Predlagam, da glasujemo. Kdor
je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v
Ljubljani.
Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, na vprašanja delegatov.
Na vprašanje delegatke Teodore Krpan, ki ga je postavila na 19. seji zbora
dne 23. 9. 1975, bo dal odgovor Miro Kert, pomočnik republiškega sekretarja
za finance.
Miro Kert: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Tovarišica Teodora Krpan, delegatka Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR
Slovenije je postavila delegatsko vprašanje, zadevajoče obveznost polaganja
depozita za investiranja v negospodarske in neproizvodne investicije, in sicer
za investicije, ki se financirajo iz samoprispevka občanov. Tovarišici je bilo
pojasnjeno, da se pripravlja družbeni dogovor med republikami in pokrajinama,
ki naj bi razrešil problem polaganja depozita.
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Hkrati tovarišica vprašuje Izvršni svet, ali se pripravlja ta dogovor in koliko
je bilo do sedaj storjenega.
In tretje vprašanje: Ce se ta dogovor pripravlja, kdaj bo zadeva rešena?
Odgovor: Vprašanje odloka o kriterijih in merilih za oprostitev plačevanja
depozita, ki ga po zakonu sprejema zvezni izvršni svet, je bilo v mesecih septembru, oktobru in prvi polovici novembra obravnavano na medrepubliški
koordinaciji v okviru medrepubliškega komiteja za področje financ. Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije se je ves čas usklajevanja zelo angažiral in
zavzemal za realizacijo stališč SR Slovenije.
Odlok o kriterijih in postopku za oprostitev od obveznosti polaganja depozita pri investicijskih vlaganjih v negospodarske investicije je zvezni izvršni
svet sprejel 17. 11. 1975 in je bil objavljen v Uradnem listu SFRJ 55/75, dne
21. 11. 1975.
Po točki 1.3 tega odloka so investitorji, ki izvajajo investicijska vlaganja
v negospodarske in neproizvodne investicije, če investirajo iz sredstev, ki več
kot 50 %> izvirajo iz samoprispevka, v primerih, da pa gre za vlaganja v nerazvitih območjih, iz sredstev, ki več kot 30 %> izvirajo iz samoprispevka, oproščeni obveznosti polaganja depozita. Tudi odločbo1 o oprostitvi je sprejel zvezni
izvršni svet in je bila že objavljena v letošnjem Uradnem listu SFRJ št. 56.
Predsednik Stane Markič: Tovarišica Krpanova, se strinjaš z odgovorom? (Da.) Želi kakšen delegat postaviti delegatsko vprašanje? (Nihče.) Ce
nihče, smo izčrpali dnevni red in zaključujem 21. sejo Družbenopolitičnega
zbora Skupščine SR Slovenije.
(Seja je bila končana ob 14.25.)
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22. seja
(29. decembra 1975)
Predsedoval: Stane Markič,
predsednik Družbenopolitičnega zbora
Začetek seje ob 9.10.
Predsednik Stane Markič: Ob začetku seje zbora dovolite, da se
v imenu naših strokovnih služb opravičim za zamudo; prišlo je do neljube
pomote, da ne zasedamo na običajnem mestu.
Pričenjam 22. sejo Družbenopolitičnega zbora. Odsotnost so opravičili: Ludvik Golob, Avgust Vrtar in Ciril Cvetko.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 21. seje zbora;
2. predlog resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične
republike Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976;
3. predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o sodiščih splošne pristojnosti, z osnutkom zakona;
4. predlog zA izdajo zakona o ustanovitvi občinskega javnega tožilstva
v Velenju, z osnutkom zakona;
5. določitev periodičnega delovnega načrta Družbenopolitičnega zbora za
obdobje januar 1976—marec 1976;
6. volitve in imenovanja;
7. vprašanje delegatov.
Ali kdo predlaga kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? Se
strinjate s predlaganim dnevnim redom? (Da.) Torej lahko ugotovim, da je
dnevni red sprejet.
Potem prehajamona 1. točko dnevnega reda, na odobritev zapisnika 21. seje zbora.
Osnutek zapisnika 21. seje zbora ste prejeli. Ali predlaga kdo kakšno spremembo ah dopolnitev zapisnika? (Ne.) Ce ne, dajem zapisnik v potrditev. Gla-
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sujemo z dviganjem rok. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo soglasno potrdili zapisnik 21. seje.
Kot ponavadi smo se predsedniki zborov dogovorih, da bi vsi zbori skupaj
poslušali ekspoze k 2. točki dnevnega reda; to je ekspoze o družbenoekonomski
politiki in razvoju v Socialistični republiki Sloveniji ter neposrednih nalogah
v letu 1976, ki ga bo podal predsednik Izvršnega sveta Andrej Marine. Skupno
zasedanje bo v vehki dvorani, kasneje pa bomo nadaljevali sejo v tem prostoru.
(Seja je bila prekinjena ob 9.10 in se je nadaljevala ob 10.40.)
Predsednik Stane Markič: Prehajamo na 2. točko dnevnega
reda, na predlog resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične republike Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976.
Predlog resolucije je predložil Izvršni svet. Obravnavah so jo: Odbor za
družbenopolitični sistem in Odbor za družbenoekonomske odnose, ki sta predložila skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna komisija in Komisija za vprašanja borcev NOV. Poročila ste prejeli. Prejeli ste tudi predlog Izvršnega sveta
za dopolnitev predloga resolucije z dne 16. 12. 1975.
Danes ste prejeli še amandmaje Izvršnega sveta in stališča Republiške
konference Socialistične zveze Slovenije, ki jih je le-ta sprejela na 2. seji 26.
tega meseca. Slišali ste tudi ekspoze predsednika Izvršnega sveta.
Na podlagi 345. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 72. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije sodeluje Družbenopolitični zbor v postopku
sprejemanja predloga resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju. Socialistične republike Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976 z Zborom
združenega dela in Zborom občin tako, da sprejema stališča o temeljnih ciljih
in osnovnih razmerjih družbenoekonomskega razvoja Socialistične republike
Slovenije, ki jih vsebuje predlog resolucije.
Kot predlog stališč Družbenopolitičnega zbora se smatrajo ugotovitve in
stališča, navedena v skupščinskem poročilu obeh odborov našega zbora z dne
22. 12. 1975.
Začenjam razpravo1. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Franc Mrcina!
Franc Mrcina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegatif
Ker problematika borcev NOV in vojaških invalidov v predlogu resolucije o
družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične republike Slovenije ter
neposrednih nalogah v letu 1976 ni zajeta, se je Komisija Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV na svoji 6. seji z dne 19. 12. 1975, ko je
obravnavala predlog resolucije, ki ga je predložil Izvršni svet, odločila dati
predlog za dopolnitev resolucije v obliki amandmaja; zato je dala posebno
poročilo, ki ste ga prejeli že v gradivu za sejo.
S predlogom resolucije o razvoju Socialistične republike Slovenije in družbenoekonomski politiki v prihodnjem letu smo se sicer v Komisiji strinjali, ker
je v njem poudarjena predvsem skrb za tista področja, kjer želi družba doseči
bistvene premike, kar je tudi v smislu stabilizacije. Res je tudi, da borčevska
vprašanja rešujejo zakoni, ki nalagajo skrb za borca samoupravnim interesnim
skupnostim. Vendar samoupravne interesne skupnosti še marsikje niso tako
26»
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organizirane, da bi lahko reševale tako pomembna in kočljiva vprašanja, kot
so na primer borčevske pokojnine, priznavalnine itd.
To so naloge in obveznosti širše družbe, zato borčevska problematika ne bi
smela izpasti iz tako pomembnih odločitev, kot so zajete v resoluciji, vsaj toliko
časa ne, dokler ne bodo samoupravne interesne skupnosti popolnoma zaživele
in borčevske zadeve reševale z vso odgovornostjo. Dokler pa borci ne bodo našli
popolnega razumevanja niti v zdravstvu, predvsem pri klimatskem in zdraviliškem varstvu, ki je zanje bistvenega pomena, mora zanje skrbeti širša družba,
kot je to določeno tudi v ustavi SR Slovenije na več mestih. Komisija je zato
sklenila dopolniti resolucijo v obliki amandmaja, ki ste ga dobili predloženega
v poročilu in ki se glasi:
»Na področju borčevskega varstva bodo pravice borcev NOV, vojaških
invalidov in drugih vojnih udeležencev, določene z zakonskimi in drugimi obveznostmi republike, v letu 1976 v celoti ohranjene ter ustrezno valorizirane.
Za njihovo dosledno uresničevanje bodo skrbele predvsem pristojne samoupravne interesne skupnosti in strokovne službe za zadeve borcev, ki se bodo
zavzemale tako za materialno, zlasti pa za zdravstveno varstvo borcev NOV.«
Ta amandma ne zahteva nikakih novih obveznosti na področju borčevske
zakonodaje in pravic, temveč želi poudariti to, da bodo borci že sprejete pravice
tudi v bodoče obdržali. To dopolnilo bo prav gotovo dobilo zelo pozitiven politični odmev, posebno med borci na terenu, saj nenehno sprašujejo svoje borčevske organizacije in ustrezne organe in strokovne službe, kako se bodo
njihove pravice reševale v naslednjem letu. Zato mislimo, da je navedeni amandma popolnoma upravičen in sprejemljiv ter prosim, da ga sprejmemo.
Predsednik Stane Markič: Ce sem prav obveščen, je ta amandma
Izvršni svet sprejel in ga vključil na sedmi strani pod 14. točko.
Kdo še želi besedo? Prosim, tovariš Cveto Majdič!
Cveto Majdič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Rad
bi povedal nekaj kratkih pripomb, najprej k poglavju, ki govori o preusmeritvi izvoza. Iz prakse v organizaciji, kjer delam, vem, da predvsem v Zahodni
Nemčiji, deloma pa tudi v Avstriji, nagovarjajo naše delavce, da naj se ne
vračajo v Jugoslavijo, temveč da naj ostanejo, ker da bodo imeli možnost pridobiti državljanstvo Zahodne Nemčije. Doslej takih primerov še ni bilo, vendar
mislim, da bi morali o tem pojavu razmisliti, in to ne samo v organizacijah, ki
delajo zunaj, temveč tudi na vseh ostalih nivojih.
Drugo pripombo imam k strani 15, ki govori o nastopanju v tujini; tu je rečeno: »Strojegradnja se mora organizacijsko in kadrovsko intenzivno usposab- ljati, da bo skupaj z drugo industrijo in projektantskimi organizacijami sposobna graditi kompleksne objekte in da se bo dolgoročno angažirala pri gradnji
industrijskih objektov doma in v tujini in še zlasti v deželah v razvoju.«
Mislim, da verjetno ni primerno, da citiramo samo strojegradnjo, kajti samo
strojegradnja ne bo sposobna graditi kompleksnih objektov v tujini, ker je pri
graditvi takšnih objektov sorazmerno še najmanj udeležena. V veliko večji meri
sta pri tem udeležena gradbeništvo in nekatere druge storitvene dejavnosti.
Pri angažiranju slovenskega gospodarstva za gradnjo industrijskih objektov
v Jugoslaviji se v zadnjem času kaže, tako v Srbiji kot na Kosovem in deloma v
Makedoniji, da izgubljamo položaje predvsem zaradi kreditne nesposobnosti.
Uradno nam dajejo vedeti, da Slovenci ne bomo mogli svojih del izvajati, ker
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jih ne moremo kreditirati v isti obliki, kot na primer nekatere države Vzhodne
Evrope, predvsem Nemška demokratična republika, Poljska in druge, ki kreditirajo 60, 70 in tudi 80 % gradnje objektov. Investitorji pa seveda dajejo veliko
prednost tistemu, ki daje kredite.
Glede energetske baze je na strani 13 rečeno: »Pri tem je treba stimulirati
smotrno izkoriščanje domače energetske osnove, zlasti premog in z ekonomskimi
ukrepi zadrževati njegovo zamenjavo z gorilnim oljem.« S tem v zvezi bi omenil,
da Rudarsko-energetski kombinat Zasavje predvideva za naslednje obdobje
precejšnje zmanjšanje proizvodnje premoga, kar je v nasprotju s citirano tendenco. Po podatkih, ki jih je ta kombinat zbral pri svojih sedanjih odjemalcih,
pride v štirih do petih letih do izpada 40 l0/o proizvodnje. To se pravi, da se
zmanjša možnost plasmaja 40% proizvodnje Rudarsko-energetskega kombinata
Zasavje.
Predsednik Stane Markič: Kdo še želi besedo? Prosim, tovariš Jože
Globačnik!
Jože Globačnik: Tovarišice in tovariši delegati! Rad bi nekaj več
spregovoril o vprašanju, ki je v resoluciji na nekaj mestih zapisano, bilo pa
je tudi danes v uvodnem ekspozeju omenjeno, to je o menjavi dela. Ne zaradi
tega, da bi sedaj kakorkoli dopolnjevali dokument, o katerem razpravljamo,
temveč bolj zaradi tega, da bi bili morda vsi skupaj, potem ko bo treba
resolucijo o družbenoekonomskem razvoju v tem letu uresničevati, bolj akcijsko
sposobni.
Predvsem bi rad rekel, da v naši družbeni praksi prav gotovo še vedno
nimamo uveljavljene menjave dela v tem smislu, da bi to bila resnična menjava.
Zdi se mi, da bolj kot to prevladujejo družbene aktivnosti v tem smislu, da
imamo na eni strani opraviti s poskusi, da se enostavno predpisujejo indeksi
za splošno in skupno porabo, do nedavnega celo na nivoju federacije, na drugi
strani lahko bolj ali manj govorimo o tem, da so tudi v posameznih samoupravnih interesnih skupnostih močno prisotne tendence, kako izklicati čimvišje
stopnje oziroma kako si prisvojiti čim več presežnega dela. Vse to pa mora vsekakor pripeljati do tega, da se odnosi med uporabniki in tistimi, ki storitve nudijo, zaostrijo, toda ne na principih menjave dela, ampak na principu bitke za to,
kdo bo zmagal v boju za prisvajanje presežnega dela. Mislim, da tak odnos
kaže na to, da je delavec še vedno odtujen od rezultatov svojega dela.
Mislim tudi, da imamo v naši družbeni praksi nenehno opravka s tezo, ki
še vedno poudarja, kako važno je, da skrbimo za razbremenitev gospodarstva.
Zdi se mi, da takoj, ko stvar tako postavimo, v nekem smislu izražamo stanje,
v katerem naj bi mimo delavca, brez delavca nekdo drug skrbel za razbremenitev gospodarstva. Zato se mi zdi, da je veliko vprašanje, če se stvar lahko
tako postavi. Jaz bi skušal nekaj reči o tem, zakaj se po mojem mnenju ne more.
Predvsem zaradi tega ne, ker je v nenehnem poudarjanju potrebe po razbremenitvi gospodarstva od zunaj več ali manj že vnaprej jasno, da iz tega razbremenjevanja nič ne bo, tako kot ni bilo že nekaj let nazaj, ko so bili subjekti
obremenjevanja v osnovi tisti, ki so v isti sapi govorili in priporočali razbremenitev gospodarstva. Drugače povedano, mislim da delavci takemu govorjenju pravzaprav niti ne verjamejo niti ga ne jemljejo resno, po malem se mu ponekod celo že posmehuje jo. Zato bi bil res že čas, da se družbeni subjekti usmerijo v to, da bodo nosilci tega procesa resnično delavci sami. Prav tako mislim,
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da ni mogoče razbremenitve razumeti tako, da je prej država sedaj pa interesna skupnost tisto mesto, kjer se bomo trudili za to, koliko presežnega dela si
bomo lahko prisvojili.
Pri tem se mi zdi, da so naša razmišljanja vse preveč usmerjena v to, da
kvantitativno, ne pa hkrati tudi kvalitetno razrešujemo probleme menjave dela.
Tako sem tudi letos ob sklepanju sporazumov o splošni in skupni porabi marsikje zasledil približno tako sklepanje:'če ne boste zagotovili toliko denarja, kolikor to terjajo indeksne točke, inflacija in predvidene podražitve materialnih
stroškov, potem, dragi delavci, enostavno računajte z nižjim obsegom storitev
oziroma s tem, da bo njihova kvaliteta padla. Seveda, če izhajamo iz tega, da
sta splošna in skupna poraba konec koncev ravno tako kot osebni standard
zgodovinska kategorija, da se nazaj težko gre oziroma da se edino lahko stagnira, potem se mi zdi, da je vnaprej jasno, kako se bodo odločili uporabniki
uslug. Odločili se bodo tako, da bodo več ali manj pristali na vse tisto, kar se
jim na takšen ali drugačen način oziroma na način, ki sem ga malo prej omenil,
prezentira.
Ob vseh teh naših, lahko bi jih imenoval, nevoljah, pa je še vedno ostalo
odprto vprašanje, kaj storiti za to«, da bi se ti odnosi spremenili. Slišal sem že
precej pripomb, da se tu nič ne da storiti, ker imajo službe interesnih skupnosti
dominantno vlogo in ker enostavno vsiljujejo tistim, ki usluge plačujejo, stališča o porabi. Mislim, da tega ni mogoče v celoti sprejeti, kajti na konec koncev
še vedno ostaja možnost, da se interesni skupnosti oziroma službi, ki dela za
interesno skupnost, v nekem smislu naroči, kaj mora pripraviti. Čeprav seveda
osebno mislim, da bi pa bilo dobro, če bi v nekatere tekoče statistične raziskave
vnašali neprimerno več takih podatkov, ki bi lahko pomenih serviranje za posamezne interesne skupnosti.
Skratka, zdi se mi, da bi bilo s stališča subjektivnih faktorjev izredno pomembno, da ne ostanemo zgolj pri suhem računskem usklajevanju, pri indeksih,
pri porastih, pri inflacijskih stopnjah itd., ampak da tudi v interesnih skupnostih
začnemo analizo nekaterih problemov, ki so po mojem mnenju dokaj podobni
onim v gospodarstvu. To toliko bolj, ker mislim, da je podobno kot na področju
gospodarstva tudi na področju intelektualnih in socialnih uslug izredno pomemben dejavnik dejstvo, ah smo dosegli optimalno, racionalno družbeno delitev dela. Pri tem ostaja seveda nesporno, da smo v resnično racionalni družbeni delitvi dela lahko te dejavnosti povratno vplivajo na večio produktivnost v
gospodarstvu.
Pri tem mislim, da je tudi naloga našega zbora, pa morda še zlasti političnih organizacij, vendarle tudi v tem, da z večjo korajžo in z manj sramu opozarjamo na nekatere očitne neracionalnosti. Skratka, da tiste, ki sredstva dajejo, pa zaradi pomanjkanja podatkov in informacij niso dovolj obveščeni in usposobljeni za funkcijo kritičnega ocenjevanja posameznih področij, informiramo
o takih pojavih.
Tako na primer imam informacije, da vzgajamo na področju izobraževanja
nekatere profile kadrov, tako pravijo nekateri, bolj zaradi nekih prestižnih,
nacionalnih razlogov, ne pa zato, da bi temu narodu in temu razredu ustvarili
pogoje, v katerih bomo prišli do najbolj racionalnih rešitev.
O tem govorim zaradi tega, ker menim, da bomo brez razreševanja vseh teh
problemov najbrž še naprej govorih o razbremenjevanju gospodarstva, pa od
tega ,ne bo nič. In konec koncev, če tega ne bomo storili oziroma kolikor bolj
bomo to odlagali, toliko bolj se bomo oddaljevali od stanja, v katerem bodo
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resnično delavci odločali o obsegu skupne porabe, na drugi strani pa se bomo
nenehno podajali v nevarnost, da bo prišlo do neselektivnih ukrepov tistih dejavnikov, ki odločajo zunaj združenega dela.
Predsednik Stane Markič:
prosim!

Želi še kdo besedo? Tovariš Dragan,

Zvone Dragan: Tovarišice in tovariši! Na zadnji seji Izvršnega sveta
v petek zvečer, ko smo obravnavali poročila odborov in amandmaje k predlogu
resolucije, smo se med drugim seznanili tudi s poročilom obeh vaših odborov:
za družbenopolitični sistem in za družbenoekonomske odnose. Izvršni svet meni,
da poročilo obeh odborov zelo dobro izraža ne le razpravo na skupni seji obeh
odborov, ampak tudi širšo javno razpravo o predlogu resolucije za prihodnje
leto in razpoloženje, ki je bilo izraženo v tej širši javni razpravi. Predlagamo
le, da bi morda v končni redakciji tega poročila zavoljo večje jasnosti in določnosti nekoliko dopolnili predzadnji odstavek na 3. strani, ker smo bili obveščeni
od naših predstavnikov, ki so bili na tej seji, da je bila razprava nekoliko drugačna, kot pa jo formulacija tega odstavka izraža.
Predlagamo, da bi prvi stavek dopolnili in poleg razprav ob resoluciji navedli še razprave ob družbenem dogovoru o razporejanju dohodka in oblikovanju sredstev za skupno in splošno porabo.
Prav tako predlagamo, da spremenimo stavek, ki govori o tem, da je letošnja razprava pustila vtis, da se bolj kot prej družbene dejavnosti obravnavajo
predvsem kot potrošnik družbenih sredstev. To bi bil v bistvu strahoten korak
nazaj, če bi dikcija v celoti ostala, kot je, in še posebej, če bi jo vezali samo na
resolucijo. Kajti taka resolucija bi bila z ustavo popolnoma neskladna in ji sploh
ne bi smeli dati podpore v točkah, ki govorijo o razvoju družbenih dejavnosti
in oblikovanju sredstev za skupno porabo. Zato predlagam, da v tem stavku
smiselno rečemo, da so priprave za sklenitev družbenega dogovora za naslednje
leto pokazale, da se družbene dejavnosti še vedno preveč obravnavajo kot proračunske institucije in kot potrošnik družbenih sredstev, manj pa kot dejavnik
kompletnega razvoja rasti družbene produktivnosti dela.
In končno glede zadnjega stavka, ki govori o limitiranju sredstev s strani
družbenopolitičnih skupnosti za potrebe družbenih dejavnosti. Predlagamo, da
bi spremenili besedilo v aktivno formulacijo in rekli, da je pravočasna sklenitev
samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov nujna tudi zavoljo tega, da
se izognemo izjemnemu ukrepanju družbenopolitičnih skupnosti. Kakšnemu
ukrepanju, je sedaj težko govoriti, ker je odvisno od tega, kako se bo celoten
proces sporazumevanja in dogovarjanja zaključil bolj ali manj uspešno in pravočasno, da bi lahko napravili primopredajo med začasnim financiranjem prvega
trimesečja in rednim, na samoupravni osnovi zagotovljenim financiranjem v
ostalem delu prihodnjega leta.
Poleg tega pa mi dovolite samo še besedo ali dve o problemu limitiranja.
Najbolj globalno limitira rast sredstev sama resolucija. Ce jo sprejmemo tako,
kot je predložena, z vsemi amandmaji vred, pomeni sama po sebi najširši družbeni dogovor, najbolj določno limitiranje. Njena določila globalno opredeljujejo
gibanje sredstev za družbene dejavnosti, pa tudi gospodarske dejavnosti so
objektivno limitirane z razpoložljivo maso realnega družbenega proizvoda, ki
ga bomo ustvarili v prihodnjem letu.
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In končno še dve stvari v zvezi z današnjo razpravo. V bistvu gre za nadaljevanje razprave tovariša Globačnika, s katero se kaže absolutno strinjati, toda
s tem, da bi morali biti glede resolucije docela jasni, ker smo sedaj že drugo
leto v celotni resoluciji opustili kategorijo razbremenjevanja gospodarstva. Niti
na enem mestu je ne boste našli, ker izhajamo iz osnovnega izhodišča, da v
resoluciji najprej govorimo o krepitvi reprodukcijske sposobnosti celotnega
združenega dela, ne da bi ga delili na sfere ali faze, torej od gospodarstva do
družbenih dejavnosti. Sele v tem okviru v nadaljevanju govorimo o nalogah
v gospodarstvu samem in v drugih sferah združenega dela, da bi okrepili znotraj
te globalne politike reprodukcijsko sposobnost samega gospodarstva kot sestavnega dela celotne družbene reprodukcije. In šele tu je omenjena delitvena
politika kot eden izmed instrumentov za zagotavljanje večje reprosposobnosti
celotnega družbenega dela in v tem okviru samega gospodarstva.
Glede pripomb k besedilu o strojegradnji se strinjam z razpravljalcem, da se
strojegradnja ne more sama lotiti konkretnih projektov, ampak le skupaj z
drugimi gospodarskimi, zlasti industrijskimi dejavnostmi, vključno s projektantskimi organizacijami.
Predsednik Stane Marki č : Zeli še kdo besedo? Ali bi predstavnik obeh
odborov hotel v zvezi s predlogi tovariša Dragana kaj reči? Prosim, tovariš
Gošnik!
Miro Gošnik: Tovarišice in tovariši! Mislim, da so dopolnila, ki jih je
tovariš Dragan predlagal, koristna. Če začnemo z dopolnilom na strani 3, v
predzadnjem odstavku, bi predlagal, da bi v prvi vrsti tega odstavka dodali še
besedilo: »in ob spremljajočih družbenih dogovorih in samoupravnih sporazumih.-« Gre namreč za več dogovorov, ki so bili z isto poanto prisotni v razpravah o resoluciji. Toliko glede prvega dopolnila.
Drugi del tega odstavka oziroma stavek, ki se začne: »Poleg tega je letošnja razprava pustila vtis«, predlagam, da dopolnimo z ugotovitvijo-, da se družbene dejavnosti še vedno preveč obravnavajo predvsem kot potrošnik družbenih
sredstev in premalo kot pomemben dejavnik celotnega družbenega razvoja in
družbene produktivnosti.
Zadnji stavek tega odstavka, ki govori o limitiranju sredstev, pa bi nadaljevali z naslednjim dopolnilom: »Če se -ne upošteva njihovih, sicer izjemnih
ustavnih pooblastil, kadar so ta potrebna za zagotovitev z ustavo zajamčenih
pravic delovnih ljudi.« Mislim, da je s tem izraženo to, o čemer je tovariš Dragan
govoril, namreč, da ne gre ob neuspešnem postopku dogovarjanja samo za
izjemno pooblastilo, ampak za nalogo, ki se postavlja pred družbenopolitične
skupnosti.
Predlagam še dve manjši redakcijski spremembi: na strani 4 naj bi v tretjem odstavku spremenili 3. stavek tako, da bi se glasil: »Pri tem je bila pod
pojmom solidarnosti razumljena njena družbenopolitična in družbenoekonomska
vsebina vsaj toliko kot njena socialna stran.« S tem je namreč občutek, da se
morda vendarle socialnemu aspektu solidarnosti posveča preveč pozornosti, odpravljen.
Na peti strani pa naj bi se prvi odstavek spremenil tako, da bi se glasil:
»Koristno bi bilo, da bi Gospodarska zbornica čimprej sestavila in predložila
Zboru združenega dela pregled planov združenega dela in informacijo o procesih
in problemih, ki nastajajo pri oblikovanju reprodukcijskih celot oziroma po-
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slovnih skupnosti.« Pri tem gre za sugestijo Zbornici, da bi omogočila našemu
Zboru združenega dela, da bi razpravljal o problematiki nastajanja poslovnih
skupnosti, o čemer že leto dni veliko slišimo, pa zelo malo vemo-, kako se ta
novi družbeni fenomen uveljavlja.
Predsednik StaneMarkič : Predlagam, da naredimo kratek odmor, da
bi se oba odbora lahko sestala in zavzela stališča do predlaganih sprememb.
(Seja je bila prekinjena ob 11.35 in se je nadaljevala ob 12.10.)
Predsednik Stane Markič: Nadaljujemo sejo. Prehajamo na 3. točko
dnevnega reda, na predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o
sodiščih splošne pristojnosti, z osnutkom zakona.
Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona je predložil Izvršni svet, ki
tudi predlaga, da v smislu drugega odstavka 250. člena poslovnika Skupščine
SR Slovenije združimo prvo in drugo fazo sprejemanja zakona.
Gradivo sta obravnavala Zakonodajno-pravna komisija in Komisija za
pravosodje; poročili ste prejeli.
Najprej dajem na glasovanje predlog Izvršnega sveta, namreč da združimo
prvi dve fazi. Kdor je za to, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlog glede postopka.
Začenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.)
Predlagam, da sprejmemo naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o sodiščih splošne pristojnosti in osnutek tega zakona se sprejmeta.
2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni svet.
Kdor je za sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet.
Besedo ima tovariš Vlado Tance!
Vlado Tance: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Glede
na to, da ne gre za kompliciran zakon, pač pa v bistvu samo za formalno spremembo naziva in sedeža občinskega sodišča v Velenju, ki se premešča iz
Šoštanja, predlagam, tudi v skladu s stališčem, ki ga je sprejela Komisija za
pravosodje in ki ga je obravnavalo tudi Predsedstvo Skupščine, da bi zbor
sprejel zakon tudi v končni, zadnji fazi, se pravi kot predlog zakona.
Poslovanje med sodišči v Sloveniji, zlasti pravnopomočno poslovanje med
sodišči v Jugoslaviji terja, da bi ta zakon o spremembi naziva in sedeža sodišča
v Velenju čimprej sprejeli, da ne bi bilo v praksi težav pri poslovanju med
posameznimi sodišči v republiki oziroma med tem sodiščem in drugimi sodišči
v Jugoslaviji. Kolikor je to možno, predlagam, da bi v skladu z 294. in 295.
členom poslovnika Skupščine, pa tudi v skladu s stališčem Odbora, Komisije za
pravosodje in Predsedstva Skupščine, zbor v taki meri skrajšal roke, da bi že
na današnji seji zakon obravnavali kot predlog zakona in ga kot predlog zakona tudi sprejeli.
Predsednik Stane Markič: Slišali ste predlog predlagatelja, da se
prekvalificira zakon v predlog zakona. Ker ne gre za nobene vsebinske spre-
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membe, ki bi lahko nastale, mislim, da se lahko sedaj tudi o tem odločimo.
Dajem predlog na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo predlog sprejeli in dajem na glasovanje predlog zakona.
Kdor je za predlog zakona o spremembah zakona o sodiščih splošne pristojnosti, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se
je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog zakona
o spremembah zakona o sodiščih splošne pristojnosti.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, na predlog za izdajo zakona
o ustanovitvi Občinskega javnega tožilstva v Velenju, z osnutkom zakona.
Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona je predložil Izvršni svet, ki tudi
predlaga, da obravnavamo ta zakon po skrajšanem postopku v skladu z 250.
členom poslovnika.
'
Gradivo sta obravnavali Zakonodajno-pravna komisija in Komisija za
pravosodje; poročili ste prejeli.
Dajem na glasovanje predlog Izvršnega sveta, da se prva in druga faza
sprejemanja zakona združita. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega
sveta.
Želi kdo razpravljati? (Ne.) Potem predlagam, da sprejmemo naslednji
sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o ustanovitvi občinskega javnega tožilstva v
Velenju in osnutek tega zakona se sprejmeta.
2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni svet.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal. (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, na določitev periodičnega
delovnega načrta Družbenopolitičnega zbora za obdobje januar—marec 1976.
Periodični delovni načrt sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem
in Odbor za družbenoekonomske odnose, ki sta predložila skupno poročilo.
Danes ste prejeli kot posebni prilogi še program nadaljnjega dela pri pospešenem pripravljanju družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do
1980 ter program nadaljnjega dela pri izdelavi družbenega plana Socialistične
republike Slovenije za obdobje 1976—1980.
Uvodno obrazložitev k predlogu periodičnega delovnega načrta bo podal
podpredsednik zbora tovariš Jože Božič!
Jože Božič: Tovarišice in tovariši! Na prejšnji seji zbora smo se dogovorih o dveh stvareh: prvič, da danes sprejmemo delovni načrt za obdobje
treh mesecev in drugič, da se ob tem pogovorimo o nekaterih organizacijskih in
kadrovskih vprašanjih glede sodelovanja in angažiranja posameznih članov
Družbenopolitičnega zbora za izvajanje tega delovnega načrta.
Glede prvega bi rad povedal, da naloge, ki jih vsebuje predlog periodičnega delovnega načrta, niso povsem identične z nalogami, ki so bile za prvo trimesečje 1976 predvidene s programom dela. Razlika, ki je nastopila v tem me-
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secu, je predvsem rezultat tekočega usklajevanja s programom Izvršnega sveta
in realnejšega predvidevanja, katere naloge bo mogoče v tem času opraviti.
Prišlo je do dveh sprememb: do precejšnjega zmanjševanja števila zadev,
ki se iz prvega trimesečja premikajo v drugo trimesečje. Drugačna pa je tudi
terminska opredelitev posameznih zadev.
Kljub temu zmanjšanju zadev, ki jih bo zbor obravnaval, pa periodični
delovni načrt za prvo trimesečje vsebuje vrsto pomembnih tem in aktov, ki jih
bo zbor obravnaval in o njih odločal. Tudi zaradi tega predlagamo, da vendar
pristopimo k realizaciji zamisli, po kateri bi zbor boli načrtno in bolj uspešno
opravil svoje naloge in bolj koristno pritegnil k predhodnemu obravnavanju kar
največ delegatov zbora. Koristno bi bilo ustanoviti nekatere odbore za posamezne teme in s tem tudi razbremeniti sedanja dva odbora, ki sta prav gotovo preobremenjena z gradivi. Ti novi odbori bi morali čimprej začeti z delom in se
vključevati že v samem začetku nastajanja aktov; tako bi prispevali k kvalitetnejši obdelavi zakonov in drugih aktov, ki jih obravnavamo v našem zboru.
Ne glede na to, da ni v trimesečnem načrtu obravnavana vsa tematika, kot
smo si prvotno zamislili, bi ustanovili odbore za naslednje zadeve:
— odbor za obravnavo predloga za izdajo, z osnutkom, zakona o družbenem planiranju,
v— odbor za obravnavo predloga zakona o družinskih razmerjih,
—• odbor za obravnavo predloga za izdajo zakona, z osnutkom kazenskega
zakonika in
t— odbor za obravnavo predloga za izdajo zakona, z osnutkom zakona, o
raziskovanju virov premoženja.
Prosim, da bi v razpravi povedali svoje mnenje o teh predlogih. Odborov
ne bi imenovali danes, ampak na eni izmed naslednjih sej, in sicer tako, da bi
Komisija za volitve in imenovanja ostala z vami delegati v stiku, pa tudi s
predsednikoma obeh odborov in s predsednikom zbora, da bi bile kar najbolj
racionalno izkoriščene vaše možnosti oziroma čas, ki ga imate na razpolago, ter
vaš interes za obravnavo posameznih zadev. Prosil bi vas še, da bi se do 21.
januarja ah pa že na koncu današnje seje skušali opredeliti za odbore, ki sem
jih navedel.
Predsednik Stane Markič: Želi kdo razpravljati? (Nihče.') Potem lahko
preidemo na glasovanje o predlogu periodičnega delovnega načrta našega zbora.
Z vsem tem, kar je tovariš Jože Božič pravkar povedal.
Jože Božič: Pozabil sem povedati, da bi v ta telesa vključevali tudi
člane naše delegacije v Zboru republik in pokrajin.
Predsednik Stane Markič: Dajqm na glasovanje predlog periodičnega
programa za obdobje januar—marec 1976. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel periodični program dela.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, na volitve in imenovanje.
1. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in
članov in o sestavi komisij Skupščine SR Slovenije.
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Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Izvršni svet se s predlogom odloka strinja. Zeli kdo s tem v zvezi
razpravljati? (Nihče.)
Dajem predlog odloka na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko!
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani odlok.
2. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi članov Odbora Družbenopolitičnega zbora za družbenopolitični sistem.
Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Zeli kdo razpravljati s tem v zvezi? Prosim, tovariš Božič!
Jože Božič: Predlagam, da bi razrešili le prva dva člana, Avgust Vrtar
pa naj bi bil še naprej član Odbora.
'/
Predsednik Stane Markič: Ima kdo kakšno vprašanje? (Ne.) Potem
dajem predlog odloka, kot ga je predlagal tovariš Božič, torej brez Avgusta
Vrtarja, na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno razrešil člana odbora
Gezo Bačiča in dr. Majdo Strobl, izvolil pa Pavla Mermoljo in Ivico Znidaršič.
3. Predlog odloka o soglasju k imenovanju tajnika Izobraževalne skupnosti
Slovenije.
Tudi ta predlog je predložila naša komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Prejeli ste tudi soglasje k imenovanju tajnika Izobraževalne skupnosti Slovenije, ki ga je predložila Republiška konferenca Socialistične
zveze Slovenije oziroma njen koordinacijski odbor za kadrovska vprašanja.
Želi o tem kdo razpravljati? (Ne.) Dajem predlog odloka na glasovanje.
Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor dal soglasje k imenovanju tajnika
Izobraževalne skupnosti, in sicer tovariša Ivana Bitenca.
4. Predlog odloka o izvolitvi sodnikov Okrožnega sodišča v Kopru, Mariboru in Novem mestu.
Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Izvršni svet se s predlogom odloka strinja. Želi kdo o tem razpravljati? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno izvolil sodnike okrožnih
sodišč v Kopru, Mariboru in Novem mestu, in sicer za sodnico Okrožnega sodišča v Kopru Zorko Bradarič, namestnico javnega pravobranilca v Kopru,
za sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru Zdenka Vaudo, sodnika Sodišča združenega dela v Mariboru in za sodnika Okrožnega sodišča v Novem mestu
Rudija Jereba, predsednika Občinskega sodišča v Novem mestu.
5. Predlog odloka o izvolitvi sodnikov Okrožnega gospodarskega sodišča v
Ljubljani.
Tudi ta predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in
administrativne zadeve. Izvršni svet se s predlogom odloka strinja. Zeli kdo s
tem v zvezi razpravljati? (Ne.)
Potem glasujmo! Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo
roko). Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
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Ugotavljam, da so s tem v Družbenopolitičnem zboru izvoljeni za sodnike
Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani: Marija Domjan, sodnica Občinskega sodišča II v Ljubljani, Radojka Premrou-Cvetko, sodnica Občinskega sodišča v Skofji Loki, Jožica Seme-Aljančič, sodnica Občinskega sodišča I v
Ljubljani, in Jože Vidmar, predsednik Izvršnega sveta Skupščine občine LjubIjana-Bežigrad.
Predlagam, da se vrnemo na 2. točko dnevnega reda, na sprejem
naših stališč. Prosim, tovariš Gošnik ima besedo!
Miro Gošnik: Tovarišice in tovariši! Predzadnji odstavek na 3. strani,
ki sta ga odbora soglasno spremenila, se sedaj glasi: »V razpravah ob resoluciji in spremljajočih družbenih dogovorih in samoupravnih sporazumih za leto
1976 so bila ponekod enostransko poudarjena stališča in zahteve za uveljavljanje čim večjega varčevanja, predvsem na področju družbenih dejavnosti, to je
na področju skupne in splošne porabe. Ob tem odbora menita, da je aktualno
opozoriti na nujnost, da velja načelo čim večjega varčevanja, zlasti v prihodnjem letu, glede uporabe celotnega družbenega proizvoda tudi v gospodarstvu.
Poleg tega je letošnja razprava pokazala, da se družbene dejavnosti še vedno
preveč obravnavajo predvsem kot potrošnik družbenih sredstev in manj kot
pomemben dejavnik celotnega družbenega razvoja in družbene produktivnosti
dela. Z družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi, ki bodo uresničevali
delitvena razmerja iz resolucije, je treba zagotoviti, da bo odločanje v samoupravnih interesnih skupnostih bolj kot doslej usklađeno z ustavnim določilom o
svobodni menjavi dela in da bodo tudi pravočasno sklenjeni.«
Predsednik Stane Markič: Zeli kdo razpravljati o teh spremembah?
(Ne.) Ali lahko štejem naštete spremembe kot sestavni del naših stališč in priporočil? (Da.)
Potem dajem na glasovanje ugotovitve in stališča, ki sta jih pripravila odbora, kot ugotovitve in stališča našega zbora. Prosim, kdor je za, naj dvigne
roko! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli ugotovitve in stališča zbora k predlogu resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju v SR Sloveniji in neposrednih nalogah v letu 1976.
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, na vprašanja delegatov.
Na 21. seji zbora ni nihče od delegatov postavil delegatskega vprašanja. Zeli
morda danes kdo postaviti vprašanje? Prosim, tovariš Pratengrazer!
Jože Pratengrazer: Tovarišice in tovariši delegati! V svojem delegatskem vprašanju se bom omejil na sicer lokalen primer, ki pa je po mojem
mnenju širšega družbenega pomena.
Dne 26. 11. 1975 se je nenadoma v osnovni šoli v Bistrici ob Sotli vdrl strop
na hodniku. Vsa sreča, da se je to zgodilo v času pouka, kajti malo prej je bilo
konec odmora in se zato otroci niso zadrževali na hodniku; sicer bi bilo prav
gotovo nekaj žrtev. Vdrlo se je namreč čez pol kubika trdega materiala, lesa,
kamenja idr. Dvignil se je prah, ki je vdrl v učilnice in v druge prostore. V
šoli je nastala splošna panika.
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Cez nekaj ur je prišla strokovna komisija. Sestavljajo jo strokovnjaki Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij iz Ljubljane in deluje pri našem
biroju za odpravo posledic potresa na Kozjanskem. Ugotovila je, da je v šoli
treba zaradi varnosti takoj podpreti vse pritlične prostore, ker so stropi na šoli
popolnoma dotrajali.
Sedaj pouk poteka v učilnicah, ki so podprte s stebri in tramovi. Učenci in
učitelji se med poukom ozirajo v strop v stalnem strahu, da jim bo kaj padlo
na glavo. Kakšno je potem pridobivanje znanja v takšni atmosferi, si lahko
vsi skupaj mislimo. In kako se počutimo starši, ko pošiljamo svoje otroke v
takšne učilnice!
Tovarišice in tovariši! Zavedajmo se, da se je to zgodilo na Kozjanskem, ki
je pojem zaostalosti v Sloveniji. Ce že našim malčkom ne moremo nuditi na
Kozjanskem takega življenjskega standarda, kot ga imajo otroci drugod po
Sloveniji, pa mislim, da smo vsaj dolžni omogočiti jim primerno osnovno šolanje. Naj povem, da smo krajani že pred tem skupaj z učitelji razpravljali o
možnosti uvedbe krajevnega samoprispevka, če bi prišlo do adaptacije šole,
vendar do tega ni prišlo zaradi splošnega prepričanja, da je šola še trdna in
da bo brez skrbi vzdržala še dolgo yrsto let.
Krona vsega tega je sedaj podprti strop, podprte učilnice in večen strah
učencev, učiteljev in nas staršev, da utegne priti še do hujše nesreče. Mislim,
da ob takšni situaciji nihče ne bi smel, ki se čuti kolikor toliko odgovornega,
ostati ravnodušen.
28. 11. 1975 je bila vsa slovenska javnost o tem dogodku obveščena prek
dnevnikov Delo in Večer. V prvi polovici decembra pa je dogodek priobčil
tudi list Prosvetni delavec. Na žalost pa moramo ugotoviti, da do danes ni od
nikjer še nikakršnega odziva, niti od Republiške izobraževalne skupnosti. Zato
sem čutil dolžnost kot delegat tega zbora, da postavim naslednje delegatsko
vprašanje:
»Kdaj mislijo Republiška izobraževalna skupnost in drugi odgovorni dejavniki, ker menim, da problem ni samo prosvetni, ampak širši, in da adaptacija ali gradnja take šole presega lokalne krajevne in občinske okvire, pristopiti tudi k reševanju tega drastičnega primera?«
Prosim tudi za pismeni odgovor.
Predsednik Stane Markič: Zeli še kdo postaviti kakšno delegatsko
vprašanje? (Ne.) Potem smo izčrpali tudi 7. točko dnevnega reda in s tem
dnevni red 22. seje Družbenopolitičnega zbora.
Se eno obvestilo. Rad bi povedal, da je bilo dogovorjeno v Predsedstvu
Skupščine na predlog Komisije za pravosodje, da bi 21. januarja Družbenopolitični zbor razširil dnevni red, in sicer z razpravo o reformi pravosodnega
sistema. Prosim, da bi se v svojih pripravah orientirali tudi na to. Gradivo
boste v najkrajšem času dobili.
Ker je današnja seja zadnja v letošnjem letu, želim vsem skupaj v prihodnjem letu obilo zdravja, obilo delovnih uspehov, osebne sreče in zadovoljstva in
da bi uspešno nadaljevali tudi z delom Družbenopolitičnega zbora! (Ploskanje.)
(Seja je bila končana ob 12.35.)

skupno

zasedanje

fljBra

združenega dela,

zbora

občin

in družbenopolitičnega zbora

(3. december 1975)
Predsedoval: Stane Marki č,
predsednik Družbenopolitičnega zbora
Začetek zasedanja ob 9.30.
Predsedujoči Stane Markič: Začenjam skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora. Na skupnem zasedanju
bomo poslušali uvodno obrazložitev k osnutku resolucije o družbenoekonomski
politiki in razvoju v Socialistični republiki Sloveniji ter neposrednih nalogah v
letu 1976 in k izhodiščem za sestavo republiškega proračuna za leto 1976. Dal jo
bo tovariš Miran Mejak, član Izvršnega sveta.
Miran Mejak: Tovariši in tovarišice delegati! Predloženi osnutek
resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju v SR Sloveniji ter neposrednih nalogah v letu 1976 in spremljajoči predlog za osnutek proračuna, ki vam
ga je konec oktobra poslal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, je osnutek
temeljnega dogovora o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Slovenije v naslednjem letu.
Glede na pomembnost dokumenta, o katerem bomo razpravljali, in glede na
odmeve, ki jih je osnutek resolucije že sprožil v razpravah pred skupščinskimi
odbori in tudi na drugih forumih, Izvršni svet meni, da je treba na današnjih
sejah zborov podrobneje pojasniti nekatera temeljna izhodišča predloženega
dokumenta, pri čemer pričakujemo, da bo nadaljnja razprava o tem dokumentu
v Skupščini in v delegatski bazi solidna osnova za sprejem končnega besedila
resolucije. Pri njegovem oblikovanju moramo prav gotovo izhajati iz temeljnega
smotra pri našem nadaljnjem gospodarskem in socialnem razvoju, to je nemo
teno razvijanje samoupravne socialistične družbe. Ker so za takšen razvoj nujno
potrebni stabilni gospodarski tokovi, je njihov pomen posebej poudarjen v
osnutku resolucije. Stabilnejša gospodarska gibanja niso samo pogoj za normalno razvijanje samoupravnih odnosov pri nas, temveč moramo z njimi potrditi tudi vpliv in ugled, ki ga je Jugoslavija dosegla v svetu z razvijanjem
samoupravnih socialističnih odnosov, s politiko neuvrščenosti in s podporo
deželam v razvoju. Ob sicer zelo kritičnem pristopu k pomanjkljivostim in k
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težavam našega ekonomskega razvoja pa ponovno poudarjamo vero v lastne
sile in sposobnosti, da enotni in odločno združeni premagamo težave, s katerimi se danes srečujemo.
Tekoča gospodarska gibanja so tudi letos v središču pozornosti vseh dejavnikov našega gospodarskega in družbenega življenja. Ze v juliju je bil v Skupščini sprejet akcijski program za uresničitev resolucije o družbenoekonomski
politiki in o razvoju Slovenije ter o neposrednih nalogah v letu 1975. Vzporedno z razpravami v Republiškem svetu za organizacijski razvoj in v organih
Izvršnega sveta SR Slovenije tečejo razprave o gospodarskih gibanjih in njihovem vplivu na naš družbeni in politični razvoj v Zvezi komunistov, Socialistični zvezi, Sindikatih in Zbornici. V teh razpravah je poudarek na iskanju
ustreznih ukrepov, ki naj prelomijo nekatere neugodne težnje v gibanjih ali jih
vsaj ublažijo. Razprava in predlogi ukrepov, ki naj sledijo razpravi, so v letošnjem letu še zlasti pomembni, ker s prihodnjim letom začenjamo novo srednjeročno plansko obdobje, pri tem pa srednjeročni plan še ni sprejet. Z letošnjo
oceno gospodarskih gibanj v tem letu in z ukrepi ekonomske politike v letu
1976 ne opredeljujemo le glavnih značilnosti razvoja v prihodnjem letu, temveč
določamo že obrise srednjeročnega razvoja do leta 1980. Zaradi tega lahko upravičeno govorimo o pomembnosti današnjega trenutka za naš gospodarski in
družbeni razvoj, ki zahteva polno angažiranje in zavestno delovanje vseh subjektivnih sil.
Temu namenu naj služi tudi današnja razprava. Ker so številni gospodarski
ukrepi vezani na celoten jugoslovanski prostor, imajo glede na svoj ustavni položaj pri dogovarjanju o politiki razvoja republike izredno pomembno vlogo. Zato
bo tudi današnja razprava dala elemente za oblikovanje stališč Slovenije pri
dogovarjanju o aspektih razvoja na ravni federacije, kjer se prav sedaj intenzivno obravnavajo mnogi problemi srednjeročnega razvoja države, ki bodo vsebovali tudi temeljne ukrepe politike stabilizacije. Izvršni svet Slovenije pa je
do sedaj že aktivno sodeloval pri teh obravnavah. Zlasti je bila pomembna
aktivnost naših članov v obeh zveznih svetih, pri čemer so za izhodišče služila
v tej skupščini že sprejeta stališča.
Eden od razlogov, ki zahteva hitrejšo in učinkovitejšo akcijo, so neugodna
gibanja, zlasti na področju produktivnosti dela, in poglobljena nesorazmerja
med izvozom in uvozom, ki kot logična posledica povzročajo zastoje v gospodarski rasti. O vzrokih za taka gibanja in o njihovih dimenzijah podrobneje
govorijo priložena poročila in analiza tekočih gospodarskih gibanj. Posebej je
potrebno poudariti, da letos gospodarska rast zaostaja v tempu, medtem ko
smo doslej več ah manj uspešno kljubovali drugim neugodnim težnjam v gospodarskih gibanjih, zahvaljujoč prav visoki stopnji gospodarske aktivnosti in
zlasti rasti industrijske proizvodnje. Zaradi tega se postavlja naloga, kako ob
upoštevanju kvalitetnih vzvodov zagotavljati gospodarsko rast, ki bi ustrezala
našim realnim zmožnostim.
Za temeljito in poglobljeno razpravo o problemih in o položaju, v katerem
smo, in zato, da bi zbrali najbolj primerne ukrepe za odpravo neugodnih gibanj,
je nujno treba oceniti sedanji trenutek predvsem z vidika izvajanja nalog in
ciljev, dogovorjenih v resoluciji o družbenoekonomski politiki v letu 1975 in v
preteklem srednjeročnem planu. Gradiva, ki jih je delegatom poslal Izvršni
svet, skušajo podati sliko gibanj v tem letu na glavnih točkah gospodarskega in
družbenega razvoja ter prikazati, v kakšni meri smo uspeli opraviti naloge, za
katere so bili zadolženi posamezni nosilci. V nadaljevanju se želim omejiti le na
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ocene gibanj na strateških razvojnih točkah in pokazati nekatera stališča do
ekonomske politike v naslednjem letu v povezavi s politiko srednjeročnega razvoja, tako kot so se oblikovala v razpravah o osnutku resolucije o družbenoekonomski politiki in o razvoju SR Slovenije v letu 1976.
Z resolucijo o družbenoekonomskem razvoju v tem letu smo se dogovorili,
da bo težišče družbenoekonomskega razvoja usmerjeno na nadaljnje uveljavljanje samoupravljanja, na dinamično gospodarsko aktivnost, na povečanje
reprodukcijske sposobnosti gospodarstva. Tudi v tem letu smo dosegli pomembne
uspehe na področju uveljavljanja samoupravnih odnosov v združenem delu.
Mnoge temeljne organizacije združenega dela so se že uveljavile kot temeljne
celice, kjer delavci neposredno odločajo o pogojih in rezultatih svojega dela. Pri
povezovanju delavcev temeljnih in drugih organizacij združenega dela v samoupravne interesne skupnosti gospodarskega področja so bili doseženi vidni
uspehi. Samoupravna interesna skupnost za železniški in luški promet in Interesna skupnost elektrogospodarstva sta bili takoj ob začetku svojega obstoja
postavljeni pred zelo obsežne in odgovorne naloge, ki so se odražale v reševanju
razvojnih vprašanj in problemov, povezanih s tekočim poslovanjem teh velikih
sistemov.
Ko pozitivno ocenjujemo nekatere premike na področju organiziranosti temeljnih organizacij združenega dela in pri povezovanju v samoupravne interesne skupnosti, pa moramo ugotoviti, da še ni zadovoljivo steklo povezovanje
temeljnih organizacij združenega dela v dohodkovno soodvisne reprodukcijske
zveze kot zasnove za usposobitev novih dohodkovnih odnosov v celovitem
procesu družbene reprodukcije. Brez tega združeno delo ne bo moglo prevzeti
celotnega spleta medsebojno povezanih pravic in odgovornosti. Omeniti je
treba, da družbeno planiranje na novih ustavnih temeljih, problem razreševanja zunanjetrgovinskega sistema, politiko cen in podobno, vežemo na nastajanje dohodkovno soodvisnih zvez. Uresničiti bomo morali tudi proces vsebinsko poglobljenega dogovarjanja v samoupravnih interesnih skupnostih, tako
da bodo ustvarjeni pogoji, kjer se bodo posamezne samoupravne interesne skupnosti gospodarskega področja, ki so funkcionalno povezane, tesneje povezovale
v republiki in federaciji. Ostane nam še vedno naloga, da premagamo odpore
zoper povezovanje in združevanje dela in sredstev, ki izhajajo iz ozkega podjetniškega pojmovanja družbene lastnine, in da ustvarimo pogoje, da se bodo
delavci sami še bolj zavzeli za širše zasnovane oblike povezovanja.
Analiza letošnjih gospodarskih gibanj kaže, da na glavnih strateških točkah
ne dosegamo predvidevanj. Čeprav ni potrebno situacije gledati črnogledo, pa
nas morajo njeni pojavi le zaskrbeti, kar od nas zahteva skrbno pretehtano
in odločno ukrepanje.
Za letošnja gospodarska gibanja je značilno, da se je tradicionalnim težavam, ki že nekaj let spremljajo hiter gospodarski razvoj, to je visoki stopnji
inflacije in nelikvidnosti, pridružila še nizka stopnja gospodarske rasti in naglo
upadanje izvoza. Čeprav smo zniževanje stopnje rasti pričakovali, smo vendar
še ob koncu preteklega leta in v začetku letošnjega leta računali, da bomo planirano stopnjo v višini 7 % lahko dosegli. Rezultati v mesecu juliju in avgustu
in sedaj prisotne težnje kažejo, da ne bo mogoče doseči planirane stopnje
rasti. To se bo odražalo na drugih področijh, ker nam je zmanjkalo manevrskega prostora za delno nevtralizacijo posledic, ki jih že več let sproža inflacija.
Pri sprejemanju gospodarskih ukrepov se večkrat srečamo z nasprotujočimi se učinki enih in istih ukrepov. Ukrepi, ki bi lahko pospešili gospodarsko
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rast, lahko pospešujejo tudi inflacijska gibanja. Za razrešitev tega začaranega
kroga vidimo edino možnost v intenzivnejši gospodarski rasti, ki bi slonela
na kvalitetnih osnovah, kar pomeni, da se iz tega kroga lahko prebijemo le
z večjo produktivnostjo celotnega družbenega dela, vključno z večjo racionalnostjo pri delu in porabi, kakor tudi z doslednim izpolnjevanjem obveznosti
in sklenjenih dogovorov.
Pri iskanju notranjih rezerv prav gotovo tudi ne smemo prezreti problema
hitrega naraščanja stroškov, saj zadnji podatki kažejo naraščanje deleža porabljenih sredstev v strukturi celotnega dohodka. Letos se je poslabšala naša
plačilna bilanca zaradi povečanega razkoraka med naraščujočim uvozom in
padajočim izvozom, pri čemer se je po julijskih ukrepih uvoz začasno umiril.
Res je, da so se v zadnjem letu pogoji prodaje na tuja tržišča bistveno poslabšali in da smo priča vedno večjemu zapiranju tujih tržišč. Vse to pa ne izključuje dejstva, da bi bilo z večanjem lastne produktivnosti dela in z medsebojnim
dolgoročno zasnovanim povezovanjem mogoče doseči boljše izvozne rezultate,
kot smo jih dosegli letos.
Razvite države v sedanjih razmerah rešujejo svoje ekonomske in socialne
problem z zapiranjem tržišč in s povezovanjem v zaprte grupacije, zato se
mora v tej brezobzirni borbi za trg, v kateri je. vsak posameznik obsojen na
propad, naše združeno delo medsebojno povezovati in enotno nastopati na tujem
trgu, kar bi ustvarilo tudi ekonomske pogoje za trajnejši prodor in utrditev
tržnega položaja v tujini. Potrebo za takšnimi povezovanji dokazuje dejstvo,
da smo v tem letu zaostali v izvozu med drugim zato, ker ni bilo trajnejših
poslovnih in dohodkovnih zvez med našimi proizvajalci surovin in izvozniki,
proizvajalci končnih izdelkov, ki so za tujega kupca bili predragi, med drugim
tudi zaradi dražjih občasnih nakupov surovin doma. Ce k temu še prištejemo
vrsto prevelikih režijskih stroškov, je razumljivo, zakaj smo izgubili letos
tudi nekatera že tradicionalna tržišča. Rezultat takšnega stanja ni samo povečanje primanjkljaja v zunanjetrgovinski menjavi, temveč tudi nazadovanje
v rasti industrijske proizvodnje, ki je v precejšnji meri usmerjena na tuja
tržišča. Ta stagnacija v izvozu je še posebej prizadela tisti del slovenskega
gospodarstva, ki je s svojimi poslovnimi zvezami enostransko in brez upoštevanja potrebnega ravnotežja med izvozom in uvozom orientirano na menjavo
z nekaterimi zahodnimi državami, ker so bili njihovi uvozni restriktivni ukrepi
najhujši.
Oceniti moramo tudi delovanje sprejetih kratkoročnih ukrepov za uravnavanje zunanjetrgovinske bilance. Administrativni ukrepi za linearno omejevanje
uvoza prav gotovo niso ustrezen poseg, ker so povzročili marsikatero nepotrebno
izgubo novih naročil in izpad v proizvodnji, kar je povzročilo tudi težave pri
realizaciji izvoza. Možno pa je ugotoviti, da so kljub vsem pomanjkljivostim
ti ukrepi sprožili tudi nekatere pozitivne procese za nadomeščanje uvoza z
domačimi viri, kjer je to mogoče in ekonomsko opravičljivo. Zakasnitev pri
sprejemanju ukrepov za pospeševanje izvoza in zamude pri izplačevanju davčnih
in carinskih povračil so neugodno vplivale na odvijanje izvoznih poslov. To
situacijo imamo še danes.
V prvih mesecih letošnjega leta je bila investicijska poraba nad okviri,
začrtanimi z resolucijo. Problematične so bile zlasti nepokrite investicije, ki so
znašale v Sloveniji približno 3 milijarde in so bile eno od osnovnih žarišč nelikvidnosti. Kljub takšni rasti investicij pa so nekatere značilnosti v tem gibanju
opravičevale oceno, da se bo investicijska potrošnja umirila, k čemur so pri-

3. decembra 1975

419

spevali tudi ukrepi za zagotovitev plačil za investicije, sprejeti na zvezni ravni.
Tudi ukrepi, ki jih je vseboval v juliju mesecu sprejeti akcijski program, so
po oceni Izvršnega sveta znatno prispevali k vračanju obsega investicij v z resolucijo začrtane okvire, saj zadnji podatki kažejo, da je ta stopnja le še nekoliko
višja od stopnje rasti družbenega proizvoda.
Skladno z akcijskim programom iri sprejetimi predpisi so bile identificirane in selekcionirane nepokrite investicije in prekoračitve ter v okviru poslovnih bank sprejeti ustrezni ukrepi za razreševanje teh problemov. To je med
drugim prispevalo k temu, da se nelikvidnost gospodarstva ni zaostrovala, temveč se je rahlo izboljšala.
Ko obravnavamo problem prekoračitve investicij, moramo ugotoviti, da te
niso vedno posledica inflacije, kot to včasih poenostavljeno ugotavljamo,
temveč so velikokrat posledica slabo in nestrokovno pripravljenih programov,
neustrezne organiziranosti, zlasti večjih investicij, zavlačevanja in nespoštovanja rokov, špekulativnega širjenja investicij oziroma predimenzioniranja
investicij samih. V skladu z zahtevami resolucije se izboljšujejo tudi razmere
med gospodarskimi in negospodarskimi investicijami. Zelo visoke cilje smo
si v resoluciji zastavili glede preusmerjanja investicijskih naložb v gospodarsko infrastrukturo, kjer naj bi se njen delež dvignil od 17,5 % v letih
1971—1973 na več kot 40 % v letu 1975. Čeprav so tudi v tej smeri bili doseženi precejšnji premiki, kaže, da bo znašal delež teh investicij nekaj nad 27 %
nasproti 16,1 % v letu 1974. Kljub takemu premiku v gospodarski infrastrukturi pa še vedno ni dosežen zastavljeni cilj. Težave pri financiranju investicij
v prometno infrastrukturo in elektrogospodarstvo nastajajo tudi kot posledica
nerešenih problemov v primarni delitvi, saj se samoupravne interesne skupnosti
s teh področij, ki so nosilci velikih investicij, pretežni del časa ubadajo s problemom pokrivanja izgub, kar prav gotovo neugodno vpliva na uresničevanje
njihovih investicijskih obveznosti. Da bi zagotovili potrebna sredstva v te
namene, bomo nadaljevali s procesom samoupravnega združevanja sredstev
za zgraditev gospodarske infrastrukture, s čimer se bodo s posojilom za ceste
v to akcijo neposredno vključili tudi občani.
V preteklem letu so bili v okviru ukrepov ekonomske politike za odpravljanje vzrokov inflacijskih gibanj sprejeti ukrepi, s katerimi se je nameravala
zavreti nadaljnja rast cen. Dosedanja gibanja kažejo, kar se vidi tudi iz predloženega poročila, da bomo glede cen proizvajalcev in cen na drobno ostali v
okvirih, začrtanih z resolucijo, po najnovejših podatkih pa obstajajo tudi možnosti, da ostanemo' v teh okvirih tudi pri življenjskih stroških. K takim
pozitivnim dosežkom je posredno prispevalo tudi zmanjševanje povpraševanja
na domačem in tujem trgu ter organizirana družbena akcija , za zniževanje
neupravičeno visokih cen. Nadaljnji meseci bodo pokazali, ali je sprememba
smeri gibanja cen le začasna ah je trajnejše narave in šele takrat bomo lahko
realno ocenili dosežke pri umirjanju inflacije na tem področju. Trajnejše
rezultate pri umirjanju rasti cen bomo dosegli le s pristopom, ki bo temeljil
na večji produktivnosti, ekonomičnosti in racionalnosti poslovanja ter na splošni
in skupni porabi, ki bo usklađena s splošnimi razvojnimi cilji in s potrebami
delavcev v združenem delu, kar se bo odražalo v njihovi pripravljenosti, da
ustrezno porabo financira. Družbeno organizirana akcija za dosego stabilnejših
gibanj je bila nujno potrebna in koristna, v nadaljevanju pa mora preiti v smer
naših skupnih prizadevanj za kvalitetnejše gospodarjenje. Pri tem velja posebej
poudariti pomen take akcije zlasti na tistih področjih združenega dela, kjer
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imamo več ali manj zaprto tržišče in kjer ni pravega vpliva niti domačega niti
tujega trga. To velja npr. za gradbeništvo in projektivo, ki je letos s cenami
za svoje storitve presegla ostale panoge, ker ji zaprtost trga omogoča, da z
zvišanjem cen zagotavlja večji dohodek od tistega, ki bi bil zasnovan na
lastnem delu.
V to akcijo1 so- se v skladu s sprejetim akcijskim programom aktivno vključili tudi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in izvršni sveti občinskih skupščin, zlasti na področjih, kjer je republika oziroma kjer so občine odgovorne
za cene. Izvršni svet se je z občasnimi ukrepi in s konkretnimi akcijami zavzemal za spoštovanje dogovorov o gibanju cen, kar pa v celoti ni uspelo, saj so
se mimo dogovorjenih okvirov reševale cene stanarin in graditve stanovanj,
komunalnih storitev in cene nekaterih prehrambenih proizvodov, katerih kontrola je v pristojnosti občinskih skupščin. Na posebnem sestanku s predstavniki izvršnih svetov občinskih skupščin v novembru mesecu so bili ti problemi
obravnavani in zaključeno je bilo, da naj se dogovorov dosledno držijo vsi
udeleženci pri določanju politike cen.
V zvezi z oblikovanjem cen je ostalo še odprto vprašanje cen na področju
gospodarske infrastrukture, zlasti na področju elektriškega in železniškega
gospodarstva. Združeno podjetje EGS ni moglo uveljaviti cen v višini, ki so jo
določili uporabniki s sklepom, sprejetim na skupščini Interesne samoupravne
skupnosti elektrogospodarstva. Cene električne energije so se urejale na osnovi
medrepubliškega dogovora, ki ni v zadostni meri upošteval posebnosti v
proizvodnji in distribuciji električne energije v naši republiki. Glede na strukturo proizvodnih stroškov in virov energije elektrogospodarstva Slovenije ni
moglo z veljavnimi cenami pokriti stroškov ter se zato predvideva, da bo
letošnje leto zaključilo z izgubo v višini 532 milijonov dinarjev. Skupščina
Interesne skupnosti je pripravila samoupravni sporazum, na podlagi katerega
bi se del izgube v višini 497 milijonov dinarjev pokril z združevanjem sredstev
temeljnih organizacij združenega dela, za pokrivanje ostanka izgube pa predlaga sprejem posebnega zakona o prispevku tistih porabnikov električne energije, ki niso temeljne organizacije združenega dela.
Težak je tudi položaj železniškega gospodarstva. Cene v tovornem prometu
na železnici so v pristojnosti federacije, organi katere letos niso bih pripravljeni prilagoditi cen prevozov porastu stroškov prevoza na železnici. V okviru
tega ima potniški promet, katerega cene so v republiški pristojnosti, poseben
položaj. Njegovih izgub ni mogoče obravnavati ločeno od izgub celotnega prometa na železnici. Zaradi tega nerešenega sklopa vprašanj bo v devetih mesecih
izguba na železnici znašala nekaj manj kot 300 milijonov dinarjev. Ta znesek
se bo do konca leta še občutno povečal, vendar moramo povedati, da ne gre za
vprašanja razreševanja klasičnega pojma izgube, ampak da je potrebno govoriti
o izpadu dohodka, za katerega ne moremo kriviti delavcev železniškega gospodarstva. Iz tega sledi, da bo potrebno kot izpadli dohodek pokriti tudi del
tistih potreb delavcev, ki običajno gredo delavcem v organizacijah združenega
dela iz njihovega dohodka, saj delavci železniškega gospodarstva ne morejo
sami nositi bremen posledic, ki so nastale brez njihove krivde.
V Samoupravni interesni skupnosti za železniški in luški promet pravkar
potekajo razprave o predlogu za pokrivanje izpadlega dohodka. Pričakujemo,
da bo v naslednjih dneh izoblikovan skupni predlog o višini izpadlega dohodka,
ki naj bi ga pokrili na osnovi samoupravnega sporazuma, in sicer delno iz
dohodka temeljnih organizacij združenega dela, delno pa po ključu porabnikov
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transportnih storitev. Pričakujemo predlog Skupščine Samoupravne interesne
skupnosti, da naj bi del izpadlega dohodka v potniškem prometu krili tudi
delavci, ki delajo zunaj gospodarstva.
Akcija za pokrivanje izgub na teh področjih pa ne sme demobilizirati
delavcev v teh dejavnostih tako, da ne bi storili vsega za kar najboljši poslovni
uspeh tudi v teh pogojih gospodarjenja.
Poleg neustreznih cen na področju elektrogospodarstva in železnic vstopamo v leto 1976 tudi z neugodno konfiguracijo cen dela kovinske industrije.
Te slabosti na področju politike cen v letu 1976 bo potrebno odpraviti, zato
bomo morali v predlogu resolucije opredeliti svoja stališča do stopnje rasti cen
in sprejeti ukrepe za odpravo slabosti, ki izhajajo iz neustrezne konfiguracije
cen nekaterih proizvodov.
V spletu takih gibanj moramo oceniti položaj gospodarstva v delitvi.
Rezultati in ocene za devet mesecev kažejo, da se položaj gospodarstva ni
okrepil v skladu s predvidevanji resolucije in da je npr. rast dohodka v tem
obdobju manjša, na kar vplivajo tudi spremenjeni predpisi za prikazovanje
obračunskega dohodka, Za oceno položaja gospodarstva je pomembna delitev
bruto dohodka, pri kateri opažamo, da se pogodbeno in zakonsko ter samoupravno dogovorjene obveznosti, kakor tudi osebni dohodek, amortizacijo in
stanovanjski prispevek gibljejo precej konstantno, ne glede na doseženi bruto
dohodek, kjer stopnje rasti znašajo med 132—135, medtem ko občutno zaostaja
pri delitvi ostanek dohodka za sklade, kar pomeni, da se na sklade dejansko1
prenaša vsa neugodna razlika v zmanjševanju dohodka.
Ta gibanja niso niti v skladu s sprejeto resolucijo niti ne morejo pozitivno
vplivati na rast gospodarstva in na skladnejši družbeni razvoj. Zaradi tega se
bomo morali odločiti za take ukrepe, ki bodo zagotavljali, da se bodo rezultati
gospodarjenja odražali v vseh elementih delitve dohodka, in to v razmerjih,
kot jih predvideva vsakokratni sprejeti dogovor. V zvezi z zagotovitvijo v
resoluciji določenih razmerij v delitvi družbenega proizvoda so bila sicer blokirana sredstva, namenjena za skupno porabo, ki so presegla dogovorjene okvire
in so bila prek kratkoročnih kreditov vrnjena gospodarstvu, neizpolnjena pa je
ostala doslej odločitev, da je potrebno povsod tam, kjer je dotok sredstev presegal dogovorjeni obseg, korigirati prispevno stopnjo. V skladu s sprejeto obveznostjo v omejevanju splošne porabe so pristojni republiški organi v novembru letos prenehali že z obračunavanjem davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela, ker je ta že dosegel predvideno višino1.
Ko govorimo o delitvi bruto dohodka in s tem v zvezi o rasti osebnega dohodka, moramo omeniti še problem zaposlovanja. Zaposlenost je v tem času
rastla po razmeroma visoki stopnji, tako da ocenjujejo, da bo število zaposlenih
v letu 1975 za 5 % večje kot lansko leto. Ta visoka stopnja rasti zaposlenosti
ob popuščanju gospodarske aktivnosti je nujno morala privesti na eni strani
do zmanjšanja stopnje rasti produktivnosti dela, na drugi strani pa je povzročila hitrejšo rast mase osebnega dohodka. Očitno je, da ob sedanji nizki gospodarski aktivnosti ne bomo mogli povečati reprodukcijske sposobnosti gospodarstva, zaposlenosti, realnih osebnih dohodkov ter splošne in skupne porabe.
Dogovori glede teh razmerij so bili v resoluciji jasno postavljeni in dolžni smo
ta razmerja spoštovati.
Za popolnejšo oceno celotnih družbenoekonomskih gibanj je nujno treba
oceniti tudi razmere in težnje na področju nekaterih družbenih dejavnosti.

Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora
Na področju raziskovalnega dela, ki mu namenjamo 2 % združenih sredstev
za skupno porabo, so bile dane pomembne možnosti za naše napredovanje.
Pospešene so bile raziskave za krepitev ustvarjalnih sil družbe in družbene
produktivnosti in za krepitev nove oziroma boljše tehnologije. Raziskovalna
skupnost je 75 % sredstev usmerila za gospodarske raziskave. Ta sredstva pa
se povečujejo s sredstvi bank in neposredno s participacijo gospodarskih organizacij. Pravilno usmerjeno raziskovalno in razvojno delo ne pomeni samo naročanja raziskave in prispevanja sredstev, temveč tudi združevanje znanja in
potrebam uporabnikov prilagojeno organizacijo raziskovalnega dela. Čeprav
je razumljivo, da bomo uporabili vse tiste koristne dosežke, ki jih dajeta znanost in gospodarski napredek v svetu in ki ustrezajo tudi našim potrebam in
okolju, pa smo tudi letos še vedno kupovali licence tudi za tisto, kar lahko
ustvarimo sami, ali pa smo včasih zaradi zvenečega imena izdelka ali firme
celo zamenjali dobre in boljše domače izdelke s tujimi. To nas še nadalje
spravlja v odvisnost od tujih tehnoloških rešitev, kar kot posledica vzdržuje
našo preveliko odvisnost od iz tujine uvoženih surovin in polizdelkov in odvaja
v tujino del dohodka, ki bi ga lahko uporabili za financiranje lastnega raziskovalnega dela.
Preusmeritev raziskovalnih organizacij na aktualne gospodarske naloge
je odprla več problemov. Nismo še primerno organizirani po sodobnih načelih
skupinskega in interdisciplinarnega dela, ki bi izhajala iz planov razvoja gospodarstva, v katerih naj bi bila raziskovalna dejavnost programsko in finančno
vključena.
Iz pogleda na raziskovalno področje se deloma že nakazujejo tudi usmeritve
in naloge na vzgojno-ižobraževalnem področju. Dejstvo je, da imamo premalo
poklicno in strokovno primerno izobraženih delavcev, zlasti strokovnjakov za
proizvodnjo in previsok delež diplomantov s področja družbenih ved. Previsok
je delež delavcev, ki so za svoje delo samo priučeni. Ekstenzivno zaposlovanje
takšno deformacijo le poglablja. Srednje in visoko šolstvo pa do sedaj ni dovolj
prispevalo k odpravljanju tega nesorazmerja. Število študentov naravoslovnih
in tehničnih ved v strukturi še nadalje pada, medtem ko stalno raste število
študentov družbenih ved. Mladino je potrebno bolj načrtno usmerjati v poklice.
Danes ima 72% učencev in študentov zagotovljen redni mesečni dohodek iz
nagrad za delo in iz štipendij, tako da možnosti za študij niso ravno slabe.
Odločno in dosledneje pa je treba odpravljati slabosti in neracionalne rešitve
v organizaciji in v procesu izobraževanja ter dati prednost šolstvu, ki daje
diplomante tistih smeri izobraževanja, ki zagotavlja kadre za proizvodnjo, in
tistim oblikam izobraževanja, ki so za gospodarstvo in za splošni družbeni
razvoj najbolj primerne. K temu bo prispevalo ustanavljanje posebnih izobraževalnih skupnosti za usmerjeno izobraževanje po panogah proizvodnje.
Za povečanje učinkovitosti in splošen dvig ravni splošnega izobraževanja
je še nadalje treba poglabljati malo šolo. Ce že nismo mogli povsod razviti
celodnevnega bivanja v šoli, je za uspešnost osnovnih šol dosti drugih možnosti,
kot je npr. podaljšano bivanje in druge oblike organizirane pomoči učencem
za redno napredovanje v šoli.
V zdravstvu zaostajamo v osnovni službi; tej je treba posvetiti vso našo
pozornost, kajti 80 do 90 % delavcev in občanov v njej išče pomoč in varstvo.
Ugotovljeno je, da odsotnost od dela zaradi bolezni prikriva tudi odsotnost
zaradi navideznih bolezni. Veliki izdatki za boleznine bremene proizvodnjo
s prispevki, ravno tako pa povečana odsotnost od dela zmanjšuje produktivnost
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in stopnjuje izdatke za nadomestno delo. Da bi zmanjšali odsotnost od dela
zaradi bolezni, moramo izboljšati zdravstveno varstvo in preventivno dejavnost ter za to bolj usposobiti osnovno zdravstveno službo.
Delovni ljudje prispevajo iz svojega osebnega dohodka znatna sredstva za
skupno in splošno porabo. Velik del tega gre za prejemke prebivalstva, dobra
polovica združenih sredstev za pokojnine in invalidnine, za otroške dodatke,
za boleznine in za podaljšani porodniški dopust, za socialne dajatve, štipendije
in drugo. To moramo ločiti od tistega, kar z neposredno menjavo dela namenjamo za storitve družbenih dejavnosti. Letos smo pričeli podrobneje obravnavati
programe družbenih dejavnosti, vendar še vedno premalo izhajamo iz potreb
delavcev, združenega dela in občanov prek krajevnih skupnosti. Tu se povezujejo naši interesi, na teh osnovah naj se združujejo sredstva. Pri tem je marsikaj dobrega, pa tudi mnogo neskladnosti in neracionalnosti, zato se na teh
področjih zdaj delajo in uresničujejo stabilizacijski programi. Tako bomo ugotovili, kaj resnično prispeva k našemu družbenemu standardu in kaj k napredku
proizvodnje ali k ustvarjanju dohodka in uporabniki teh uslug bodo na osnovi
programov in sporazumov zavestno in solidarno združevali sredstva.
Ker je leto 1976 prvo leto novega srednjeročnega programa razvoja, katerega osnutek se pripravlja, je razumljivo, da je težišče ekonomske politike
tudi v letu 1976 usmerjeno v stabilizacijo gospodarskih gibanj in v intenziviranje procesa spreminjanja gospodarske strukture. To prav gotovo nista lahki
nalogi, posebno še, ker se ju lotevamo v precej težkih okoliščinah in ju bomo
uresničili le, če bomo dosledno spoštovali vse omejitve, ki so potrebne. Ni potrebno ponavljati nalog, ki nas čakajo na posameznih področjih gospodarske in
tudi družbene aktivnosti, dotakniti se je treba le nekaterih ter pokazati na
ključne probleme, ki jih moramo rešiti, če želimo izpolniti naloge, ki jih
predlagamo z resolucijo.
Predvsem se je treba dotakniti vprašanja tako imenovanih prioritet.
Osnutek resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter
neposrednih nalogah v letu 1976 zelo jasno opredeljuje prednostne naloge, kamor
sodijo racionalno in selektivno izvajanje programa gospodarske infrastrukture,
predvsem energetike in prometa ter hrane, ki v osnutku resolucije sicer ni
omenjena, vendar jo je treba kot prioriteto vključiti, kar je bil tudi predlog
v odborih, dejavnosti, ki so izvozno usmerjene oziroma izboljšujejo zunanjetrgovinsko bilanco, vključujoč tudi turizem, in dejavnosti, ki spodbujajo domačo
konjunkturo, ne da bi poslabševale plačilno bilanco. Na področju družbenih
služb naj bi imele prednost dejavnosti, ki neposredno vplivajo na večjo učinkovitost pri delu, kot so: usmerjeno izobraževanje, izobraževanje ob delu, raziskovalno delo za gospodarstvo, zdravstveno varstvo delavcev, otroško varstvo' in
kultura.
Tako določene prioritete pomenijo seveda možnost za hitrejši razvoj teh
področij, ne le zato, da bi z njimi dosegli želene cilje v letu 1976, temveč
predvsem zato, da bi ustvarili pogoje za stabilnejša gospodarska gibanja v
naslednjih letih. O pravilni izbiri teh prioritet pred njihovim dokončnim sprejemom bo verjetno še dosti razpravljanja, ki pa mora izhajati iz dolgoročnih
interesov družbe kot celote. Samo s teh pozicij bomo prišli do najboljših
rešitev in zato razpravam, ki se pojavljajo in ki izhajajo samo iz ožjih interesov
regije ali skupine občin, ni mogoče ugoditi. S tem seveda ne prekinjamo
diskusije o prioritetah, nasprotno, taka diskusija je potrebna in koristna, vendar
le, če izhaja iz širših interesov delovnih ljudi.
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Tudi vprašanja politike razporejanja dohodka in oblikovanja sredstev za
osebno, skupno in splošno porabo se je treba posebej dotakniti. To opravičuje
tudi potek razprave o uporabi oziroma vračanju presežkov, ki so nastali ob
financiranju nekaterih vrst skupne porabe v letu 1975, pa tudi razprav, ki so
se začele ob dogovarjanju o financiranju te porabe v prihodnjem letu. Odnosi,
ki se ob tem porajajo med uporabniki storitev družbenih dejavnosti in delavci,
ki te storitve opravljajo, še vedno ne izhajajo dosledno iz svobodne menjave
dela. To potrjujejo naše ugotovitve, da v samoupravnih interesnih skupnostih
še ni v zadostni meri prisoten vpliv delavcev uporabnikov storitev. Tako- si je
mogoče razlagati pogoste pojave na terenu, kjer so v pripravah na samoupravne sporazume želeli ponekod prek samoupravnih interesnih skupnosti
zagotoviti sredstva, ki daleč presegajo dogovorjene okvire. Pogost je bil pojav,
da so posamezne dejavnosti predvidevale povečanje sredstev za svoje delo za
več kot 50 % nad letošnjo porabo, izhajajoč iz letošnjih cen, s čimer anticipirano kalkulirajo pričakovano inflacijo, kar smo v osnutku resolucije posebej
zavrnili. Pogosto se tako predvidena povečana poraba opravičuje s solidarnim
prelivanjem sredstev in z združevanjem sredstev za uresničevanje skupnih
nalog. To pomeni, da posamezne družbene dejavnosti želijo najprej pokriti
svoje lastne potrebe, za solidnost in skupne potrebe pa potem povečati obseg
združevanja sredstev. Posledica takega pristopa k združevanju sredstev pa
je tudi opazna težnja po centralizaciji sredstev v republiških samoupravnih
interesnih skupnostih na račun občinskih skupnosti. Izvršni svet meni, da so
postavljena razmerja v delitvi družbenega proizvoda nujna in se bo zavzemal,
da se bodo sprejeta razmerja strogo spoštovala ter bo za njih uresničitev uporabil vsa pooblastila, ki so mu dana,
Tako kot na področju skupne porabe bomo morali biti dosledni tudi pri
omejevanju splošne porabe, kjer bomo morali s sredstvi v dogovorjenih okvirih
reševati vse, tudi nekatere obveznosti, ki nastajajo na novo, predvsem obveznosti, ki izhajajo iz nalog na področju splošnega ljudskega odpora, financiranja krajevnih skupnosti in podobno.
Na področju splošne porabe bodo v letu 1976 izvedeni pomembni premiki,
ki bodo prišli do izraza v republiškem proračunu v skladu z medobčinskim
družbenim dogovorom o splošni porabi za leto 1976, pa tudi v občinskih proračunih. Ti premiki se nanašajo na razmejitev med splošno in skupno porabo,
splošno porabo med družbenopolitičnimi skupnostmi in skupno porabo delavcev
znotraj organizacij združenega dela.
V primeru, ko gre za uresničevanje nalog na področjih, ki so samoupravno
organizirana, se na skupno porabo prenašajo tako finančne obveznosti kot tudi
sredstva za njihovo pokritje.
Naloge, ki terjajo enotno rešitev, bodo prenesene na republiko, sicer pa se
zaradi izravnavanja razlik v razvitosti posameznih občin zadržuje sistem solidarnostnega prelivanja sredstev.
To prelivanje naj bi temeljilo na realnem medsebojnem dogovoru občin
v regionalnem okviru, v določenem delu pa tudi med občinami iz različnih
regij.
Poleg omenjenih problemov je treba verjetno opozoriti še na nekatera
ključna vprašanja našega ekonomskega in socialnega razvoja.
Nesporno je, da smo zadnje čase zanemarili vpliv produktivnosti dela
na stabilizacijo gospodarstva in je bilo malo storjenega, da bi delovne ljudi
spodbujali k večji učinkovitosti dela. V prizadevanjih za oživljanje gospodarske
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aktivnosti na kvalitetnih osnovah bomo morali najprej začeti z reševanjem problema produktivnosti dela. Na ta način bomo omogočili doseganje cele vrste
drugih nalog, kot npr. večji izvoz ob večji konkurenčnosti na tujem tržišču,
ugodnejši plasma blaga na domačem tržišču, dosegli bi umiritev rasti cen,
zmanjšali bi nelikvidnost in zaloge, kar vse bi ustvarilo temelje za stabilne
pogoje gospodarjenja. Posledice boljše ali slabše produktivnosti dela so torej
mnogostranske in bistveno vplivajo na kvaliteto gospodarjenja.
Seveda moramo, ko to ugotavljamo, spregovoriti tudi o tem, kako doseči to
kvaliteto. V prvi vrsti moramo napraviti bistven napredek na področju politike
nagrajevanja ter kar najbolj neposredno vezati osebni dohodek na rezultate
dela. Sistem sporazumevanja o delitvi dohodka in osebnega dohodka v določeni
meri še vedno deluje izenačujoče in spodbuja formalističen pristop k delitvi
osebnih dohodkov, tj. pristop s stališča dosežene formalne kvalifikacije. Zato
bomo o obstoječem sistemu delitve kritično razpravljali na vseh ravneh in se
zavzemali za take rešitve, ki bodo stimulirale produktivno in kreativno delo.
Pri urejanju tega vprašanja ima pomembno vlogo sindikat skupaj z drugimi
podpisniki družbenih dogovorov.
Za večjo produktivnost dela so odločilni še drugi faktorji, kot so opremljenost dela in stopnja avtomatizacije, organizacija dela in poslovanja, delež
znanja v procesu dela itd., posebej pa še stopnja izkoriščenosti razpoložljivih
sredstev. Ce namreč govorimo o produktivnosti celotnega družbenega dela,
potem ni pomembno le, da intenziviramo delo v neposredni proizvodnji, temveč
je nujno, da to storimo v celotnem procesu dela in menjave.
Se večji naš problem je produktivnost sredstev. To velja za vsa družbena
sredstva, tako tista, ki so angažirana v procesu proizvodnje in menjave, kakor
ona, ki se porabljajo v sferi tako imenovanih skupnih in splošnih potreb. Kvalitetnejše gospodarjenje s sredstvi pomeni konkretno varčevanje na vseh področjih, skrb za zmanjšanje stroškov proizvodnje, za racionalnejše in bolj učinkovito investiranje in zmanjševanje zalog. Zmanjševanje zalog in hitrejše obračanje teh sredstev smo si kot nalogo postavili že v resoluciji za to leto, vendar so
rezultati slabi. Medtem ko so bile v začetku tega leta problematične predvsem
velike zaloge reprodukcijskega materiala, so med letom postale problematične
zaloge končnih izdelkov. Celotne zaloge so se v tem letu povečale za 18 %,
kar pomeni, da imamo v povečanih zalogah angažiranih 14 % družbenega
proizvoda. V času, ko imamo razmeroma nizko stopnjo gospodarske rasti in
velike potrebe po sredstvih, ki izhajajo iz naloge prestrukturiranja gospodarstva,
je izredno pomembno, da skrbno gospodarimo z vsemi ustvarjenimi sredstvi
in da zlasti sprostimo del sredstev, ki jih sedaj vežemo kot obratna sredstva
v zalogah in medsebojnih dajatvah.
Naslednje ključno vprašanje našega razvoja je vprašanje preusmeritve
našega gospodarstva s poudarkom na razvoju nekaterih infrastrukturnih
panog. Očitno je, da precejšen del naših današnjih gospodarskih težav izhaja
iz časov, ko smo nekritično in v nasprotju s teoretičnimi dognanji o družbenoekonomskem razvoju samoupravne socialistične družbe dopuščali prehiter razvoj
take proizvodnje, ki je sicer dosegla hitre in visoke rezultate, vendar ni
upoštevala dejanskih potreb in domačih možnosti, kar pomeni, da je popolnoma
zanemarjala uporabo domačih virov ob istočasni naslonitvi na uvoz repromateriala in licenc brez ustreznega izvoza. Tako je bil zanemarjen pomen
gospodarske infrastrukture, zlasti energetike in prometa ter domačih materialnih in intelektualnih virov. Obračun s takšnimi iluzijami je odprl možnosti,
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da se tudi na gospodarskem področju močneje razvijajo tiste gospodarske dejavnosti, ki so neobhodne in pomembne z vidika nacionalnega gospodarstva
in ki zadovoljujejo širši družbeni interes. Tako smo že v resoluciji o družbenoekonomskem razvoju Slovenije v letu 1975 predvideli korenito spremembo
vlaganj v korist infrastrukture, ki se v eeloti še ne uresničuje. To narekuje
nadaljevanje take politike tudi v tem in v naslednjih letih, saj je prestrukturiranje zamotan in težak proces. Čeprav smo v zadnjih letih do neke mere
izboljšali odnose pri vlaganjih, so vsi ti procesi prestrukturiranja gospodarstva
prepočasni in zato nezadovoljivi.
Ce smo s premiki na področju večjih vlaganj v energetiko lahko do neke
mere še zadovoljni, nekoliko manj zadovoljni z intenzivnostjo razvoja prometnega gospodarstva, pa moramo biti nezadovoljni s prizadevanji za izkoriščanje
vseh domačih virov, od surovinskih do virov znanja. Čeprav taka oritentacija
ne pomeni prehajanja gospodarstva v avtarkijo in zamenjave tuje surovine
z domačo za vsako ceno, je vendarle res, da imamo v jugoslovanskem prostoru
še dovolj neizkoriščenih ali premalo izkoriščenih surovin, vštevši tudi odpadne
materiale, ki jih neupravičeno zanemarjamo. Pretirana navezanost na uvoz
repromateriala ne samo da povzroča neskladja v zunanjetrgovinski bilanci,
temveč postavlja celotno naše gospodarstvo v premočno odvisnost od tujega
gospodarstva.
Upoštevajoč tako orientacijo bomo morali resno razmisliti o ukrepih, ki
bodo omogočili večjo uporabo premoga ob ustreznih cenah in ki bodo zavirali
zmanjševanje njegove zamenjave z gorilnim oljem. Ta ukrep je potreben zato,
da se naša proizvodnja premoga obvaruje pred stalnim nihanjem na trgu in
da se omogoči sprejem realnih srednjeročnih programov.
Podobne ukrepe bomo morali sprejeti kot prispevek k zagotovitvi normalnega dela železnic, tako da bomo del tovora, ki po svoji naravi sodi na železnico,
preusmerili s ceste na železnico. To moramo storiti tudi zato, ker imamo ceste
prenatrpane in postajajo ozko grlo v naši prometni infrastrukturi.
Ker smo v prizadevanjih za čim hitrejše učinke v pomanjkanju dolgoročnih
projekcij razvoja organizacij združenega dela z leti zmanjševali lastne napore
in ustvarili klimo, ki je stimulirala znanje tuje tehnologije na škodo domačega znanja, bomo z gospodarskimi in drugimi ukrepi omogočili pospešen razvoj
domačega raziskovalnega dela. S tega vidika bo potrebno^ spremeniti zasnovo
v tistih mednarodnih kooperacijah, kjer se prevzemajo manjvredna dela, kar
prav gotovo ne prispeva k domačemu raziskovalnemu delu, temveč nas postavlja v podrejen položaj tudi pri delitvi dohodka.
Ko govorimo o usmerjenosti gospodarstva in o njeni usklađenosti z resničnimi potrebami in koristmi najširšega kroga delovnih ljudi, ne moremo mimo
pojava neustreznega povzdigovanja prestižne porabe nekaterih vrst blaga in
potrošnje. Gre preprosto za pojav, ki je značilen za kapitalistično potrošniško
družbo, kjer se delovnemu človeku nudi blago, ki ni glede na svojo funkcijo
povezano z njegovimi resničnimi potrebami. Tak plasma, ki ga dosežemo s
psihološkimi pritiski, omogoča širjenje takšne proizvodnje, s katero sicer izkazujemo v narodnogospodarski bilanci določeno povečanje družbenega proizvoda, ki pa je v bistvu fiktiven, ker smo ga dosegli na dobrini, ki nima z
resničnimi potrebami in blaginjo delovnih ljudi prave zveze. Uporaba družbenega bogastva v te namene ni koristna.
Med nalogami, ki jih moramo v bodoče bolj izvrševati, bi želel še omeniti
ekonomsko sodelovanje z deželami v razvoju. Politična platforma za razvijanje
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odnosov je bila postavljena na mnogih konferencah neuvrščenih, v zadnjem
času najbolj avtoritativno v Alžiru. Dobila je svojo potrditev v partijskih in
skupščinskih dokumentih pri nas doma. Tesnejše ekonomsko sodelovanje z
deželami v razvoju je bilo proklamirano kot politična obveznost in ekonomska
nujnost, vendar v zadnjih dveh letih, odkar v Sloveniji skušamo doseči bolj
intenzivno sodelovanje s temi deželami, nismo dosegli pričakovanih rezultatov.
Odnosi s temi deželami so še vedno nezadostni in sporadični, ni sistematičnega
in skupnega pristopa k temu problemu, ne pojavljajo se sodobnejše oblike
gospodarskega sodelovanja itd. V sodelovanju z deželami v razvoju smo ostali
v glavnem še vedno preveč samo pri deklaracijah in verbalnih obljubah, medtem ko konkretne akcije temu ne sledijo. Seveda lahko pričakujemo napredek
samo tedaj, če se bomo bolje organizirali, tako da bomo sposobni ponuditi kompleksne projekte, ki bodo obsegali gradnjo celovitih projektov, od opreme,
tehnologije do marketinga in kadrov. Izvršni svet podpira snovanje dogovora
o tem, da se oblikuje ustrezen center, ki bi nudil pomoč pri organiziranju
združenega dela za tak nastop v deželah v razvoju. Čeprav je razvoj ekonomskih
odnosov z deželami v razvoju tudi v jugoslovanskem merilu še vedno pod
našimi možnostmi, je posebno nezadovoljivo stanje pri nas v Sloveniji, saj
zadnji podatki kažejo, da znaša v letošnjem letu naš delež pri blagovni menjavi z deželami v razvoju le 8,4 %, medtem ko znaša delež Slovenije v celotni
menjavi s tujino 18,9 %, kar pomeni, da pri sodelovanju z deželami v razvoju
občutno zaostajamo v Jugoslaviji. Nobenega dvoma ni, da tak odnos do sprejete politike zahteva, da se v bodoče odstranijo vzroki za njeno neizvajanje
in da se postavi vprašanje odgovornosti za tiste, ki ne izpolnjujejo take politike. Ne gre samo za to, da se bomo onemogočili, če bomo po deklaracijah
zanemarili delo in obveznosti, ki smo jih sprejeli, gre tudi in predvsem za to,
da mora slovensko gospodarstvo spoznati svoj pravi ekonomski interes v teh
deželah v razvoju.
Tovarišice in tovariši delegati! S tem ko smo spoznali nekatere ključne
probleme dosedanjega ekonomskega in socialnega razvoja, se zastavlja osnovno
vprašanje, kako zagotoviti prelom odnosov na teh strategijskih točkah. Povsem
odveč je poudarjati, da se ti odnosi kvalitativno in trajno spreminjajo le ob
pogoju, da pridejo v organizacijah združenega dela, ki so nosilci odločitev o teh
vprašanjih, bolj kot doslej do izraza resnični interesi delovnih ljudi in njihova
odločujoča vloga pri sprejemanju nekaterih temeljnih odločitev o njihovem
delu. Dokler bodo v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela delavci
odrinjeni od odločanja o bistvenih vprašanjih dela' in razvoja svoje temeljne
organizacije združenega dela, bodo v njih prevladovali ozki podjetniški interesi, ki izhajajo iz skupinskega pojmovanja družbene lastnine, in toliko časa
bo širši družbeni interes zanemarjen in prepuščen neki imaginarni družbi,
da se bo zanj brigala. Prav zaradi takega položaja vedno in upravičeno poudarjamo, da je uveljavljanje ustavnega položaja delavca v združenem delu prvi
pogoj za dosego gospodarske stabilizacije. Za tak položaj se mora boriti vsak
izmed nas, posebno pa politično organiziran delavski razred.
Osnutek resolucije skuša opredeliti tudi nosilce posameznih nalog, da bi
lažje spremljali izvajanje resolucije. Tako je npr. velik del nalog naslovljen na
združeno delo, ki jih bo lahko uresničevalo le primerno organizirano, predvsem
v okviru Gospodarske zbornice. Pričakujemo, da bo razprava ocenila tudi ta
pristop h konkretizaciji zadolžitev in ocenila njegovo smotrnost.
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Glede na potek dosedanjih razprav v skupščinskih telesih, pa tudi iz razprav drugod je mogoče oceniti, da je osnutek resolucije o družbenoekonomski
politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976 lahko podlaga za širšo razpravo o teh vprašanjih in za pripravo ustreznega besedila končnega dokumenta. Pri tem bo Izvršni svet skušal biti pri predlogu resolucije
še bolj konkreten, čeprav se seveda ne bomo mogli oddaljiti od načela, da vnašamo v resolucijo politiko in načela, ki jih podrobneje konkretiziramo pozneje
z drugimi dokumenti, zlasti z družbenimi dogovori ter samoupravnimi sporazumi in zakoni. Pri tem velja omeniti, da bodo predvidoma hkrati z resolucijo
sprejeti oziroma podpisani tudi nekateri pomembni dogovori, kot na primer
družbeni dogovor o razporejanju dohodka v letu 1976, družbeni dogovor o splošni porabi V letu 1976 in proračun za leto 1976. Razumljivo je, da bomo del
ukrepov, ki pomenijo realizacijo resolucije, spremljali vse leto.
Izvršni svet predlaga, da zbori potrdijo temeljna izhodišča in usmeritve,
nakazane v osnutku resolucije ter dopolnjene s tem ekspozejem, ki ga je Izvršni
svet sprejel na včerajšnji seji, in pričakuje, da bo današnja razprava dala nove
pobude za oblikovanje končnega besedila resolucije.
Predsedujoči Stane Markič: Poslušali bomo še uvodno obrazložitev
k osnutku resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976, ki jo bo dal tovariš Jože Zakonjšek, član Izvršnega sveta
in predsednik Republiškega komiteja za družbeno planiranje in informacijski
sistem.
Jože Zakonjšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
V odborih in .zborih republiških in pokrajinskih skupščin, v odborih in zborih
zvezne skupščine, v družbenopolitičnih organizacijah, naši javnosti nasploh ter
strokovnih in znanstvenih krogih v Jugoslaviji in Sloveniji so v teh mesecih
intenzivne razprave o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976. Dovolite mi, da v uvodu v razpravo o osnutku resolucije, ki
jo je zborom te skupščine predložil Zbor republik in pokrajin zvezne skupščine,
nanizam nekatere ugotovitve, pripombe in ocene, ki so se izoblikovale v dosedanjih razpravah in ki naj bi opredeljevale tudi naše usmeritve v pripravi in
sprejemanju temeljev skupne politike ekonomskega in socialnega razvoja v
letu 1976 in ukrepov za njeno izvajanje.
Osnutek resolucije ocenjuje, da je bilo leto 1975 relativno uspešno, zlasti
ker je bila dosežena bolj umirjena rast cen in zmanjšan deficit v plačilni bilanci,
ker se je povečala zaposlenost in 'na tej osnovi tudi življenjski standard. Rast
družbenega proizvoda je sicer nižja od predvidevanj, toda meni se, da je v sedanjih okoliščinah zadovoljiva. Kot neugodna pa ocenjuje osnutek resolucije gibanja na področju skupne in splošne porabe, ki presegajo dogovorjene okvire,
visoko rast investicij, ne da bi ob tem prišlo do ustrezne spremembe v njihovi
strukturi, ter poslabševanje produktivnosti in učinkovitosti gospodarjenja.
Glede ciljev in smeri razvojne politike za leto 1976 izhaja osnutek resolucije iz glavnih ciljev, dogovorjenih v temeljih skupne politike dolgoročnega razvoja Jugoslavije do leta 1985 in postavlja kot prioriteto pri opredeljevanju razvojne politike za leto 1976 tako politiko ekonomske stabilizacije, s katero bosta
omogočena hitrejši in skladnejši razvoj proizvajalnih sil in krepitev konkurenčne sposobnosti našega gospodarstva v mednarodni delitvi dela.
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To zajema nadaljnje umirjanje cen, kot tudi obvladovanje vseh oblik porabe
ter takšen tempo in strukturo gospodarske rasti, ki bosta zagotavljala materialne
pogoje za razreševanje razvojnih problemov in bosta temeljila predvsem na
kvalitativnih spremembah v gospodarjenju. Dinamiziranje gospodarske aktivnosti bi bilo treba doseči s povečanjem izvoza, nadomeščanjem uvoza in spodbujanjem tistega notranjega povpraševanja, ki se opira na domače surovine in
repromateriale, na ohranitev dosežene zunanje likvidnosti države in zmanjšanje
deficitov v plačilni bilanci. Kot bistven pogoj za doseganje teh ciljev postavlja
osnutek resolucije taka razmerja v delitvi in porabi nacionalnega dohodka, ki
bodo zagotavljala krepitev reprodukcijske sposobnosti organizacij združenega
dela v gospodarstvu in hitrejšo ustavno preobrazbo združenega dela in njegov
močnejši vpliv na celoten proces družbene reprodukcije.
Smeri razvoja in okviri ukrepov ekonomske politike za leto 1976 so osredotočeni zlasti na nadomeščanje uvoza in na podpiranje izvoza, dinamiziranje
gospodarstva s spodbujanjem notranje potrošnje, na krepitev reprodukcijske
sposobnosti gospodarstva, spodbujanje kvalitetnega gospodarjenja in zmanjšanje rasti življenjskih stroškov. V skladu s tem je postavljena tudi osnovna
smer v politiki investiranja, v politiki zaposlovanja, v politiki razvoja manj
razvitih območij ter pri financiranju družbenih skupnosti in družbenih dejavnosti.
Menimo, da je objektivna in kritična ocena razvoja y letu 1975 bistvena
osnova za projekcijo razvoja in tudi osnova za oblikovanje ekonomske politike
za leto 1976 ter bi zato resolucija morala biti bolj kritična v teh Ocenah, da bi
ob uspehih, ki jih sicer ne zanikam«, mogli ugotoviti tudi, na katerih področjih
ta gibanja niso bila konsistentna glede na začrtano politiko.
Menimo, da je to predvsem v tem, da zaostajamo v procesu samoupravne
preobrazbe gospodarstva in družbe, kar bi morah v oceni resolucije ugotoviti; da
doseženo umirjanje rasti cen, ni posledica zviševanja produktivnosti dela in večje
uspešnosti gospodarjenja, kar je lahko edina trajna osnova stabilizacije, temveč
predvsem restriktivne politike na tem področju; da je ohranjena zunanja likvidnost države predvsem zaradi zmanjševanja uvoza in da izvoz ni bil faktor
gospodarske rasti, kot je politika za letošnje leto predvidevala; da je dosežena
gospodarska rast, zlasti rast industrijske proizvodnje predvsem posledica razvoja
v letu 1974, ne pa dejanske uveljavitve kvalitetnih faktorjev razvoja v letu
1975; in da kasnimo tudi z oblikovanjem gospodarskega sistema na ustavnih
osnovah in da s tem dajemo gospodarski politiki možnosti, da posega po
administrativnih ukrepih tudi tam, kjer takšni pogoji ne dajejo ustreznih rešitev oziroma pogosto celo demobilizirajo organizacije združenega dela in druge
nosilce odločanja za intenziviranje njihovih lastnih naporov.
Osnovne cilje in smeri razvojne politike v letu 1976, kot jih opredeljuje
osnutek resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976, v osnovi podpiramo, vendar pa se ob tem pojavljajo še nekatera
bistvena vprašanja in dileme, o katerih se je treba dogovoriti ob razpravi o
predlogu resolucije in ob oblikovanju temeljnih usmeritev ekonomske in socialne politike za naslednje leto.
Pri oblikovanju dokumenta o skupni razvojni politiki bi se po našem mnenju morali v večji meri naslanjati že na tista spoznanja in opredelitve, ki so
bila dosežena pri oblikovanju novega sistema družbenega planiranja in gospodarskega sistema nasploh, s ciljem, da se nadalje utrjuje upravljanje kot družbenoekonomski odnos, ki je najtesneje povezan tudi z družbenim, torej eko-
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nomskim in socialnim razvojem. Politika za leto 1976, kot jo opredeljuje osnutek resolucije, pa daje na posameznih sektorjih še vrsto pooblastil za delo zveznih upravnih organov. Krepi torej vlogo federacije in državnega aparata in
zapostavlja odgovornost organizacij združenega dela, republik in avtonomnih
pokrajin za odpravo neskladij v družbenoekonomskem razvoju države. Tudi
samoupravno organiziranje gospodarstva v okviru interesnih skupnosti, samoupravno združevanje sredstev za razvoj dejavnosti skupnega pomena in povezovanje združenega dela v okviru širših reprodukcijskih celot, ki naj bi postopoma prevzemale odgovornost za oblikovanje in izvajanje ekonomske politike,
ni v zadostni meri postavljeno v vlogo odgovornega nosilca ekonomske in socialne politike v naslednjem letu.
Prav tako bi v resolucijo o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije za leto 1976 morali vgraditi tiste smeri in okvire za ukrepe
ekonomske politike, ki izhajajo iz dogovorjenih temeljnih opredelitev, zlasti na
področju sistema ekonomskih odnosov s tujino, kreditno-monetarnega sistema
in bančništva ter sistema in politike cen, torej na vseh tistih področjih
in temeljnih elementih sistema, ki opredeljujejo materialne odnose v delu
temeljnih in drugih organizacij združenega dela.
Hkrati bi morali v osnutek resolucije vgraditi tudi ustavne pristojnosti in
odgovornost organizacij združenega dela za oblikovanje in izvajanje ekonomske politike ter jasneje opredeliti funkcije in odgovornosti vseh družbenopolitičnih skupnosti. Na tistih področjih, kjer so že oblikovane samoupravne interesne skupnosti, pa jim je treba prepustiti tiste ustavne pravice in zakonite funkcije, ki jih imajo, vključno z oblikovanjem politike cen.
Menimo tudi, da ni potrebno v resoluciji za leto 1976 ponavljati vseh ciljev,
dogovorjenih v temeljih skupne politike dolgoročnega razvoja Jugoslavije do
leta 1985. Politika za leto 1976 bi morala izhajati iz že jasno dogovorjenih izhodišč novega srednjeročnega plana, ob tem pa bi morale biti posebej izpostavljene specifične naloge za leto 1976, ki naj bi bile podrejene osnovnemu smotru,
to je dinamičnemu razvoju na kvalitetnih osnovah in v stabilnejših pogojih.
Dinamično rast bi morali zagotavljati predvsem s stimuliranjem kvalitetnih elementov v razvoju, ne pa na osnovi še vedno močno prisotnih administrativnih usmeritev.
Politika stabilizacije v naslednjem letu bi morala določneje izhajati iz perečih problemov gospodarstva, ki so kot vemo>: izgube, večanje zaloge, žarišča
nelikvidnosti itd. Proizvodnjo moramo dinamizirati na kvalitetnih osnovah, to je
spodbujati racionalnejšo strukturo proizvodnje, zagotoviti usmeritev v povečanje izvoza, stabilizirati rast investicij in skladnejšo notranjo strukturo, izraziteje
spodbujati kvalitativne dejavnike, produktivnosti, ekonomičnosti, racionalno
izkoriščanje proizvodnih zmogljivosti, spodbujati novatorstvo, inovacije in racionalizacijo ter varčevanja, skratka vse elemente, ki pomenijo v svojem bistvu
večjo produktivnost in ekonomičnost.
Osnovni problem razvoja v letu 1976 je po naši oceni, kako pospešiti izvoz.
V osnutku resolucije je premalo konkretnih usmeritev za stimulacijo izvoza.
Poudarek je bolj na restrikcijah na strani uvoza. Takšna razmerja sicer lahko
pripeljejo do zmanjševanja deficita v plačilni bilanci, vendar pa relativno
manjši obseg mednarodne menjave ne more dinamizirati proizvodnje. Osnutek
resolucije ne predvideva ukrepov, ki bi dejansko zagotavljali predvideno rast
izvoza, kot jo resolucija v svojih izhodiščih postavlja. Tudi je premalo upoštevano. Ob sicer nujni preusmeritvi uvoza ni mogoče računati s tem, da bomo
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v kratkem času nadomestili uvoz ali pa znatnejši del uvoza z domačo proizvodnjo, prav tako pa tudi ne bi smeli iz prioritet pri uvozu opreme izključevati
modernizacijo, zlasti modernizacijo tiste industrije, ki je pogoj za povečanje
izvoza in za večjo konkurenčnost gospodarstva pri izvozu, zlasti na zahtevnih
tujih trgih.
Prioritete za leto 1976, kot so v resoluciji podane, ne bi smele po naši oceni
prejudicirati usmeritev, o katerih se moramo še dogovoriti s srednjeročnim
planom. Zato naj bi dogovor o prioritetah na zvezni ravni za leto 1976 obsegal
predvsem usmeritve v energetiko in promet, vendar tudi tu s poudarkom na
racionalnem in selektivnem izvajanju že sprejetih programov, na proizvodnjo
hrane in tudi na tiste surovine in reprodukcijski material, ki lahko v relativno
kratkem času prispevajo k racionalni nadomestitvi uvoza. Med prioritete naj bi
spadale tudi izvozno usmerjene dejavnosti, ki izboljšujejo plačilno bilanco,
vključno s turizmom in izvozom storitev. Vse ostalo, kar pomeni prioritete v
posameznih republikah itd., pa naj bi se konkretneje izrazilo v razvojni politiki
oziroma v resolucijah republik in avtonomnih pokrajin.
Takšnim usmeritvam v proizvodnji in razvojni politiki naj bi bila prirejena
tudi politika zadolževanja v tujini, ki naj se izvaja predvsem prek temeljnih
organizacij združenega dela in njihovih finančnih organizacij, prednost pa naj
imajo blagovni krediti pred finančnimi. V izjemnih primerih bi lahko Narodna
banka Jugoslavije najemala kredite za svoje ime in na tuj račun, če bi na tak
način dosegali ugodnejše kreditne pogoje, obveznosti iz teh kreditov pa naj bi
se striktno prenašale na končne porabnike, ob garanciji njihovih poslovnih bank.
Nujnost krepitve reprodukcijske sposobnosti gospodarstva narekuje, prvič,
zmanjšanje stroškov in večanje produktivnosti in učinkovitosti gospodarjenja,
torej hitrejšo rast dohodka. Nadalje, racionalnejše razporejanje bruto dohodka
v gospodarstvu na bruto osebni dohodek in na akumulacijo ter racionalnejše
razporejanje vseh agregatov potrošnje, tako investicij kot osebne ter splošne
in skupne porabe. Večanja reprodukcijske sposobnosti torej ne bo mogoče dosegati predvsem z znižanjem deleža splošne in skupne porabe v družbenem
proizvodu, kot to nakazuje osnutek zvezne resolucije, oziroma z omejevanjem
investicij v družbeni standard, temveč z dinamiziranjem razvoja na kvalitetnih osnovah. Prav tako je vprašljivo, ali bo ob izvajanju načela, da naj
realni osebni dohodki na zaposlenega rastejo vzporedno z rastjo produktivnosti
dela, mogoče zagotoviti njihovo nominalno rast v okviru rasti družbenega
proizvoda.
Zato menimo, da bi morali v politiki za leto 1976 zagotoviti, da vse oblike
porabe, razen naložb, rastejo počasneje od rasti družbenega proizvoda, da
torej tudi bruto osebni dohodki rastejo počasneje od družbenega proizvoda,
razmerje med neto osebnimi dohodki in združevanjem sredstev za skupno porabo
pa mora biti rezultat dogovarjanja in sporazumevanja v procesu menjave dela
in politike, ki bo opredeljena v resolucijah republik in pokrajin, glede na njihove specifičnosti in razvojne probleme. Pri tem pa bodo morale republike
in avtonomni pokrajini z dogovorom o uresničevanju politike splošne in skupne
porabe v letu 1976 zagotoviti, da bodo dohodki splošne in skupne porabe rastli
počasneje od rasti družbenega proizvoda.
Tudi na področju splošne porabe so odprta številna vprašanja. Naraščanje
splošne porabe se omejuje izpod rasti družbenega proizvoda, kar je pomemben
element stabilizacijske politike. Federacija pa glede na nekatere pomembne
proračunske obveznosti, v osnutkih zveznega proračuna zadržuje relativno vi-
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soko raven te porabe, raven, ki po naši oceni presega okvire stabilizacijskih
usmeritev in možnosti za pokrivanje takšnih izdatkov iz realno razpoložljivih
virov.
Očitno je torej, da nas do sprejetja resolucije o skupni politiki ekonomskega
in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976 čaka še veliko dela, ki pa bo toliko
uspešnejše, kolikor bolj se bo čim širši krog subjektov družbenega odločanja
vključil v prizadevanja za oblikovanje skupnih temeljev razvojne politike
Jugoslavije in kolikor bolj bo ta politika izhajala iz njihovih razvojnih opredelitev in teženj ter z njimi računala kot z aktivnimi dejavniki in nosilci razvoja.
Podrobnejša stališča in pripombe do teh in nekaterih drugih vprašanj
so vsebovana v gradivu, ki ga je Izvršni svet predložil v obravnavo odborom
Skupščine. Konkretne pripombe k posameznim določilom osnutka resolucije
pa so namenjene zlasti delegaciji v Zboru republik in pokrajin zvezne skupščine, ki bo z delegacijami ostalih republik in pokrajin usklajevala in oblikovala
politiko za leto 1976. Po našem mnenju bi bilo potrebno, da se ta stališča in
predlogi ustrezno izrazijo tudi v stališčih Skupščine SR Slovenije, ki jih bo
posredovala zvezni skupščini. Hvala lepa. '
Predsedujoči Stane Marki č: Hvala! Zaključujem skupno zasedanje.
Prosim, da delegati Družbenopolitičnega zbora in delegati Zbora občin odidejo
v dvorane, v katerih so začeli s sejami svojih zborov. Hvala.
(Zasedanje je bilo končano ob 10.35.)

(29. decembra 1975)
Predsedoval: Štefan Nemec,
predsednik Zbora združenega dela
Začetek zasedanja ob 9.30.
Predsedujoči Štefan Nemec: Začenjam skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora.
Ekspoze k predlogu resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju
Socialistične republike Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976 in k
predlogu zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1976
bo podal predsednik Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije tovariš Andrej Marine. Prosim tovariša predsednika Andreja Marinca,
da da ekspoze!
Andrej Marine: Tovarišice in tovariši delegati! Predlog resolucije
o družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične republike Slovenje ter
neposrednih nalogah v letu 1976 je rezultat obsežnih in zavzetih razprav o uresničevanju preteklega srednjeročnega plana in družbenoekonomske politike
v letu 1975 in sočasnih razprav o osnovah družbenoekonomske politike za
leto 1976.
Z javno razpravo že drugo leto uveljavljamo prakso, ki je izraz novih delegatskih razmerij in delegatske skupščinske ureditve. Javna razprava je temeljila
na organiziranosti in stabilizacijski naravnanosti, ki jo je spodbudila Zveza
komunistov in uspešno vodila in organizirala Socialistična zveza delovnih ljudi
kot fronta zavestnih socialističnih sil in kot del političnega in skupščinskega
sistema. V razpravah je zato prihajala do izraza velika zavzetost za krepitev
socialističnih samoupravnih odnosov in dosledno uveljavljanje, na kakovostnih
osnovah, vseh tistih dejavnikov, ki prispevajo k povečanju proizvodnje in izvoza,
dviganju produktivnosti dela in večanju dohodka, zmanjševanju primanjkljaja
v plačilni bilanci in nadaljnji stabilizaciji gospodarskih gibanj, političnih razmer in varnosti.
V dosedanjih razpravah o družbenoekonomskem razvoju v Sloveniji in Jugoslaviji smo vztrajali na objektivni oceni doseženih rezultatov v letu 1975. Takšna
ocena je bila potrebna tudi zato, da bi dobili celovitejše izhodišče za načrto28
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vanje družbenoekonomskega razvoja v letu 1976. V oceni se bom omejil le na
nekatere pokazatelje, ki opozarjajo, da se bo naše gospodarstvo v letu 1976
soočalo z zapletenimi in ostrejšimi pogoji gospodarjenja kot v letu 1975. To
pa je obenem tudi napotilo za ustrezno politično in družbeno aktivnost v prihodnjem letu. Ne smemo pozabiti, da bomo resolucijo o družbenoekonomskem
razvoju za leto 1976 sprejeli pred družbenim planom Jugoslavije za obdobje
od leta 1976 do leta 1980 in pred zaključkom usklajevanja najpomembnejših
delov gospodarskega sistema z ustavo.
Sedaj je tudi povsem jasno, da bomo v letu 1976 zadržali vrsto instrumentov iz leta 1975. Težišče družbenoekonomske politike pa bo v stabilizacijskih
prizadevanjih, za katera je Skupščina Sociahstične republike Slovenije sprejela
nekatera trajna izhodišča na svojem julijskem zasedanju. Kriterije politike
stabilizacije, ki so letos še posebno izrazito začrtani za področje tekočega poslovanja, investicij, zaposlovanja, kreditno-monetarne politike, oblikovanja in
delitve sredstev za osebno, skupno in splošno porabo, delovanja enotnega jugoslovanskega trga in strategije razvoja ekonomskih odnosov s tujino, morajo
upoštevati pri svoji poslovni politiki tako organizacije združenega dela kot
upravljalci poslovnih bank in nosilci družbenoekonomske politike v družbenopolitičnih skupnostih. Zaradi zamude smo se dogovorih, da bomo nekatere
najpomembnejše elemente sproti vgrajevali v tekočo politiko za leto 1976, upoštevali pa tudi v graditvi ekonomskega sistema.
V ocenah o družbenoekonomskem razvoju Socialistične republike Slovenije
v letu 1975 in o mednarodnem položaju se kažejo naslednje temeljne značilnosti:
1. Svet pretresajo na prehodu v leto 1976 velike spremembe, ki vplivajo na
razmerja na monetarnem, surovinskem in energetskem področju in se globoko
zajedajo v gospodarske in politične odnose na svetovni ravni. Neuvrščenost je
v letu 1975 pridobila na pomenu, ker nakazuje izhod iz sedanjega stanja. Konferenca zunanjih ministrov v Limi, posebno zasedanje Organizacije združenih
narodov o vprašanjih razvoja v New Yorku in mednarodna konferenca o gospodarskem sodelovanju v Parizu so potrdile odločnost in jasno razvojno strategijo
dežel v razvoju, ki so bile zaradi prenizkih cen surovin in energetskih virov
v obstoječem gospodarskem sistemu v podrejenem položaju. Kriza, ki je
zajela svet, je očitno najgloblja po drugi svetovni vojni. To je tudi razlog, da
je v letih 1974 in 1975 v večini razvitih kapitalističnih držav gospodarska rast
upadala pri visoki stopnji inflacije — 14% oziroma 10'% — in nad 14 milijoni
nezaposlenih. Zato je okoli 5%t rast v letu 1975 v Sloveniji in v Jugoslaviji,
ob razmeroma močni investicijski dejavnosti, vsekakor pozitiven dosežek v
našem družbenoekonomskem razvoju. In končno: ne smemo pozabiti, da smo
se zavestno odločili za takšno investicijsko politiko, ki ne daje rezultatov le
na kratek rok. Obenem pa ugotavljamo razmeroma dobro mednarodno likvidnost in visoko stopnjo socialne varnosti, tako glede zaposlenosti kot tudi glede
usklajevanja osebnih dohodkov z življenjskimi stroški.
2. V Socialistični republiki Sloveniji je prišlo do zmanjševanja gospodarske
dejavnosti, ki se kaže v 3% rasti realnega družbenega proizvoda in 5*°/o rasti
industrijske proizvodnje. Vzroki so predvsem v zmanjševanju izvoza in počasnejši rasti vseh oblik domačega povpraševanja, razen investicij v osnovna
sredstva. V kmetijstvu pa je bila stopnja rasti celo negativna.
3. Prvič po petnajstih letih imamo negativno stopnjo rasti produktivnosti
dela. Tudi to je vplivalo na poslabšanje ekonomičnosti gospodarjenja v te-
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meljnih organizacijah združenega dela, poleg še vedno premalo usklađene porabe
in hitrejše rasti materialnih in drugih proizvodnih stroškov od rasti celotnega
dohodka.
4. V letu 1975 smo nekoliko izboljšali razmerje v plačilni bilanci, vendar je
bila ohranjena zunanja likvidnost predvsem zaradi zmanjševanja uvoza, medtem ko izvoz ni spodbujal gospodarske rasti v takšni meri, kakor smo načrtovali. Nasprotno — zmanjševanje izvoza je povzročalo stagnacijo*.
5. Široka družbena dejavnost za stabilizacijo in posegi družbenopolitičnih
skupnosti so vplivali na umiritev cen v drugem polletju, tako da bo rast cen,
razen cen storitev, nižja kot je bila predvidena. Niso pa še odpravljeni temeljni
razlogi za nadaljnje čezmerno naraščanje cen.
6. Letos smo nadaljevali s samoupravno preobrazbo gospodarstva in družbenih dejavnosti. Velike napore smo vložili v gradnjo ekonomskega sistema. O
številnih vprašanjih je že dosežena politična enotnost, tako da bomo v letu 1976
lahko dogradili v temeljih ekonomski sistem na ustavnih osnovah.
Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet je na podlagi javne razprave in
razprave v Skupščini Socialistične republike Slovenije 3. decembra temeljito
dopolnil osnutek resolucije, obenem pa tudi natančneje opredelil posamezne
predloge. Ker smo že takrat pojasnili temeljne usmeritve v družbenoekonomski
politiki in razvoju Socialistične republike Slovenije "ter neposrednih nalogah
v letu 1976, bom podrobneje opredelil le nekatere strateške točke.
I. Ekonomski odnosi Socialistične republike Slovenije s tujino.
Področje ekonomskih odnosov s tujino je za Socialistično republiko Slovenijo še posebej občutljivo, tako zaradi sorazmerno velike odvisnosti od uvoza
kot tudi zaradi geografskega in političnega položaja, Naše gospodarstvo je
med tistimi, za katere je značilna visoka stopnja vključenosti v mednarodne
gospodarske tokove. Stopnja izvozne aktivnosti, izražena v odstotkih združenega
proizvoda, je znašala v letu 1974 28,5®/«, v letu 1974 smo z izvozom pokrili
48,3,0/o našega uvoza, v letošnjem letu v 11 mesecih pa 55,5®/». Neugodni so
predvsem odnosi v trgovinski menjavi s tujinoi, v katerih prihaja do izraza poleg
sprememb cen in drugih odnosov na mednarodnih tržiščih vsa neskladnost v
razvoju, značilna za sedemdeseta leta, obenem pa tudi primanjkljaji v domači
proizvodnji, ki so posebej izraziti na področju surovin, reprodukcijskega materiala in energetskih virov. SR Slovenija pa ima bolj uravnotežena razmerja
v neblagovni menjavi in v kreditnih odnosih s tujino.
Pri urejanju problemov na področju plačilne bilance moramo odločneje
opozoriti na nujnost večjega izvoza, predvsem izdelkov višje stopnje predelave in končnih izdelkov, da bi bila rast proizvodnje čim bolj dinamična in bi
razpoložljive surovine in polizdelke čim bolj ovrednotiti z lastnim delom,
hkrati pa moramo- bolj smotrno nadomeščati tudi uvoz. V teh dveh smereh bomo
nadaljevali z modernizacijo slovenskega gospodarstva, prav tako pa ustvarjali
pogoje, ki bodo spodbujali uporabo domačega znanja in raziskovalnega dela.
Ni nobenega dvoma, da morajo republike in pokrajini, ko sprejemajo svoje
razvojne načrte in ekonomsko politiko, računati z udeležbo lastnega gospodarstva v plačilni bilanci Jugoslavije in svoj razvoj usmeriti tako, da bo zagotovljeno' čim popolnejše vključevanje organizacij združenega dela v mednarodno
delitev dela. V sistemu financiranja družbene reprodukcije in sistemu družbenega planiranja morajo spodbujati večji devizni priliv. S tem bodo pod
nenehnim pritiskom za čimbolj še rezultate v tako imenovanih »lastnih« de28»
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viznih tokovih, obenem pa bodo prispevale tudi k izboljšanju plačilne bilance
Jugoslavije.
Ideja o deviznem planu in tako imenovani devizni bilanci republik v pogojih
enotnega jugoslovanskega trga zahteva učinkovitejšo politiko v republikah,
ne samo z mehanizmi deviznega sistema, temveč tudi na drugih področjih financiranja družbene reprodukcije. Devizni tokovi so namreč samo specifični
denarni tokovi, v bistvu pa so del dinarskih tokov in gre torej za enotnost dinarskega trga. Zato je še posebej pomembno, da so v sistemu razširjene reprodukcije usklađeni devizni tokovi z drugimi finančnimi tokovi, ki vplivajo na
dohodek. Na enotnem jugoslovanskem trgu mora torej delovati medsebojni
splet mehanizmov deviznega, denarno-kreditnega, izvozno-uvoznega in fiskalnega sistema.
V ugodnejših rezultatih, ki smo jih dosegli v letu 1975, zlasti v menjavi
s socialističnimi deželami, se kažejo tudi rezultati organizirane dejavnosti organizacij združenega dela, poslovnih združenj in Gospodarske zbornice. V razvijanju odnosov z deželami v razvoju pa še vedno zaostajamo. Da bi menjavo
spodbujali in dvignili na višjo raven, bodo v prihodnjem letu potrebna še
večja prizadevanja, večja zavzetost in boljša organiziranost organizacij združenega dela, njihovih združenj, Gospodarske zbornice, potrebno bo ustanavljati
nove poslovne skupnosti, potrebno bo povezovanje trgovine in proizvodnje,
odpiranje skupnih predstavništev v deželah v razvoju. Organizacije združenega
dela se morajo osredotočiti na to, da za te naloge določijo najsposobnejše kadre,
proučijo poslovno politiko in proizvodne programe, širše zasnujejo poslovno
sodelovanje s tujimi partnerji ter sprejmejo ustrezne ukrepe v proizvodnji.
To je pot, ki vodi k urejanju plačilno-bilančnih problemov na trajnejših osnovah. Samo tako bomo odpravili žarišča, ki ustvarjajo1 deficit v zunanjetrgovinski
menjavi.
V predlogu resolucije so izrazita nekatera napotila in smeri ukrepov na
področju ekonomskih odnosov s tujino, predvsem v težnji, da bi izboljšali konkurenčnost nastopa na zunanjih trgih in zagotovili višjo gospodarsko rast
s povečanjem izvoza.
V ta namen je potrebno med drugim:
1. Našo organizirano dejavnost za povečevanje izvoza moramo nasloniti na
realno obstoječe možnosti in postopno, skladno s planom, graditi visoko produktivno proizvodno gospodarsko strukturo, sposobno mednarodne konkurence.
2. Dosledno je treba izvrševati obveznosti proračuna na področju spodbujanja izvoza, čeprav tako stimuliranje ni trajni izhod iz sedanjih razmer. Potrebno je medsebojno povezovanje organizacij združenega dela proizvodnje in
prometa, usklajevanje njihovih interesov in ciljev in lastne stimulacije temeljnih organizacij združenega dela, z odstopanjem dela dohodka tistim, ki ustvarjajo devizni dohodek in visok devizni učinek v skupnem interesu.
3. Upravljalci poslovnih bank naj s poslovno politiko zagotovijo širšo podporo izvozu blaga in storitev ter pripravi proizvodnje za izvoz, tudi z razširitvijo
namenov kreditiranja.
4. Uvoz reprodukcijskega materiala je treba vezati na rezultate, ustvarjene
z izvozom, in omogočiti združevanje deviznih in uvoznih pravic posameznih
organizacij združenega dela na podlagi samoupravnih sporazumov o združevanju
dela in sredstev v skladu z njihovo širšo proizvodno in dohodkovno povezanostjo in soodvisnostjo.
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5. Izkoriščati moramo začete nove možnosti, ki jih daje sporazum med Jugoslavijo in Republiko Italijo, in krepiti menjavo s sosednjimi državami, tako
v rednih kot v obmejnih gospodarskih odnosih.
6. Da bi dosegli ugodne plaeilno-bilančne učinke, bomo morali posvetiti
posebej več pozornosti tudi pogojem za nadaljnje naraščanje neblagovnega
deviznega priliva, zlasti dohodkov od turizma, transporta in vseh drugih dejavnosti, ki lahko tak učinek dajejo.
7. Za resničevanje teh nalog je treba v vsaki organizaciji združenega dela
in v Gospodarski zbornici ponovno analizirati usmeritev v mednarodni menjavi, predvsem pa odpraviti razdrobljenost in neorganiziranost, pretežno uvozno naravnanost, še posebej trgovskih organizacij, in zagotoviti kompleksne ponudbe, zlasti v deželah v razvoju.
II. Politika vlaganj za odpravo strukturalnih problemov v Socialistični
republiki Sloveniji
Naslednji strateško pomemben splet nalog predstavljata plan in politika
vlaganj za razvoj in odpravo strukturnih neskladij v gospodarstvu in družbenih
dejavnostih, ki so že nekaj let temeljni razlog za visoko stopnjo inflacije in
nestabilnosti. Smo sredi uresničevanja številnih programov na različnih področjih, ki smo jih začeli odločno uresničevati v zadnjih treh letih srednjeročnega
plana. Enako planiramo tudi za leto 1976 in za dobršen del novega srednjeročnega plana.
V obdobju od leta 1971 do leta 1975 smo> v Socialistični republiki Sloveniji
(po dosedanji oceni) porabili za naložbe v osnovna sredstva v gospodarstvu
okoli 40 900 milijonov dinarjev, od tega 29,8 %» za naložbe v gospodarsko infrastrukturo, 21,2% za povečanje proizvodnje surovin, hrane in reprodukcijskih
materialov, 49'% pa za povečanje zmogljivosti in modernizacijo ostalega gospodarstva. To pomeni, da smo vložili več kot 50 odstotkov vseh investicijskih
sredstev na področja, ki so bila v preteklosti zapostavljena z vidika hitrejšega
razvoja baznih dejavnosti. V istem obdobju smo za negospodarske investicije
porabili okoli 20 000 milijonov dinarjev, od tega 53 °/o za stanovanjsko gospodarstvo. V globalnih okvirih razvoja za obdobje od leta 1976 do leta 1980 pa je
predvideno, da bo Socialistična republika Slovenija v tem obdobju vložila
v osnovna sredstva v gospodarstvu skoraj 73 000 milijonov dinarjev, od tega
v gospodarsko infrastrukturo 36,5 "/o od vseh gospodarskih investicij, v energetiko 21,7 lo/o, za negospodarske investicije bomo predvidoma porabili 32 000
milijonov dinarjev.
V Sloveniji uresničujemo številne gradnje s predračunsko vrednostjo prek
300 milijonov dinarjev: kot na primer jedrska elektrarna Krško1, rudnik urana
Zirovski vrh, mreža 360 kV daljnovodov, termoelektrarna Šoštanj IV, vlaganja
v TE Tuzla, hidroelektrarna Drava II, plinska elektrarna Trbovlje, avtocesta
Hoče—Arja vas, hladna valjarna Jesenice, primarna mre^a plinovoda, modernizacija železniške proge Koper—Šentilj in Jesenice—Dobova, sodobna cementarna
v Anhovem, modernizacija v Tovarni avtomobilov Maribor, proizvodnja ivernih
plošč v Novi Gorici in Cerknici, proizvodnja, celuloze v Krškem in papirja v
Medvocjah, tovarna farmacevtskih in kozmetičnih proizvodov v Ljubljani,
turistično naselje Bernardin, tovarna avtopnevmatike v Kranju in gradnja RTV
centra v Ljubljani, nadalje skupni program gradenj šol, bolnišnic, dijaških in
študentskih domov ter varstvenih ustanov. To je le nekaj gradenj, ki kažejo na
veliko investicijsko dejavnost v Socialistični republiki Sloveniji.
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Resne težave so zaradi izgub in izpada dohodka v elektrogospodarstvu in
na železnici. V samoupravnih interesnih skupnostih so sedaj pripravljeni in
predloženi v podpis temeljnim organizacijam združenega dela samoupravni sporazumi o pokrivanju izgub v elektrogospodarstvu v višini 532 milijonov dinarjev in za pokrivanje izpadlega dohodka v železniškem gospodarstvu v višini
450 milijonov dinarjev.
To pa ne morejo biti trajne rešitve. Z ustrezno politiko cen, z združevanjem
dela dohodka na osnovi dogovorjenih programov razvoja teh dejavnosti morajo
delegati v samoupravnih interesnih skupnostih v imenu združenega dela reševati ta vprašanja, kar bo spodbujala tudi ekonomska politika družbenopolitičnih
skupnosti. Hkrati pa moramo storiti vse za smotrno racionalizacijo v teh dejavnostih, še posebej pa za povečanje obsega poslovanja na naših železnicah.
Posebej velja opozoriti tudi na zmanjšano dinamiko uresničevanja planov
v cestnem gospodarstvu, ki je zelo pomemben člen v skladnem razvoju Socialistične republike Slovenije. Zato je republiška skupnost za ceste pripravila
predlog za javno posojilo, ki ga je Skupščina Socialistične republike Slovenije
že podprla. Prepričan sem, da bo tudi javna razprava podprla to akcijo. Zaostajanje v gradnji cest zelo neposredno prizadene vsakega občana in pomeni
močno zavoro v gospodarskem razvoju. Zato smo vsi prepričani v uspeh javnega posojila, ki bo omogočilo ustrezen razvoj te pomembne dejavnosti.
Investicije v osnovna sredstva gospodarstva, ki so bile v letu 1975 osnovni
dejavnik gospodarske rasti, bodo tudi v letu 1976 rastle hitreje od rasti družbenega proizvoda. Zaradi sprejetih ukrepov v tekoči ekonomski politiki in poslabšanja reproduktivne sposobnosti gospodarstva v letu 1975 pa seveda ni
mogoče pričakovati, da bodo investicije v osnovna sredstva tudi v letu 1976
poglavitni nosilec proizvodne aktivnosti, čeprav bodo še nadalje zelo pomemben dejavnik gospodarske rasti. Ocene kažejo, da bodo v letu 1976 gospodarske
investicije porasle za okoli 7 odstotkov.
Velike investicijske obveznosti, ki smo jih že sprejeli, zlasti v infrastrukturi
v letu 1976 za okoli 1850 milijonov dinarjev, bodo seveda zahtevale velik obseg
združevanja sredstev in skupne akcije vsega gospodarstva. V družbeni preosnovi našega gospodarskega sistema moramo biti v naslednjem obdobju še
odločnejši. Združevanje sredstev prek samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja ter samofinanciranje morata postati temeljni obliki samoupravnega sistema razširjene reprodukcije. S tem bodo odpravljeni sedanji
odnosi, v katerih imajo po zakonu združena sredstva in bančni krediti še vedno
prevladujočo vlogo v razvojnih programih.
Zavzemamo se torej za aktivno investicijsko do liti ko. začrtano v resoluciji.
Vsak investitor je pa pri tem dolžan proučiti svoje programe in oceniti realne
možnosti. Še posebej pa moramo vsi skupaj vztrajati pri selektivnosti novih
naložb. Vse investicije, ki bi poslabševale plačilno bilanco republike, kopičile
zaloge in spodbujale inflacijo, je potrebno najodločneje zavreti in preprečiti;
enako tudi investiranje, ki ni pokrito s kakovostnimi razpoložljivimi sredstvi.
In prav zato, ker bomo v naslednjih letih uporabili velika sredstva za naložbe
v prioritetne dejavnosti, in zaradi objektivno omejenih investicijskih sredstev
iz domačih in tujih virov, je potrebno obenem zaostriti osebno in kolektivno
odgovornost vseh, ki vplivajo na pripravo načrtov, na poslovne odločitve in
uporabo investicijskih sredstev.
Glede vlaganj v predelovalno industrijo velja posebej poudariti, da njen
stihijski in linearni razvoj ni več mogoč. Prestrukturiranje predelovalne indu-
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strije v Socialistični republiki Sloveniji in njena vgraditev kot potrošnika
surovin in reprodukcijskih materialov v celoten sklop jugoslovanske proizvodnje
in mednarodne menjave z deželami v razvoju, je imperativ naslednjega srednjeročnega obdobja. Zares je nevzdržno trajno zagovarjati takšne devizne deficite,
kakršni so na primer v delu kemične industrije, tekstilne in kovinske industrije,
zlasti v tistem delu, ki je usmerjen v proizvode visokega standarda. Delovne
organizacije in grupacije, ki so v svoji tehnološki sestavi, produktivnosti dela,
materialnih stroških, velikih in stalnih zalogah, pretežni uvozni odvisnosti, pa
tudi po svoji nelikvidnosti »cokla« v našem razvoju, se morajo aktivneje vključiti
v proces prestrukturiranja ali pa iskati svoje možnosti v različnih proizvodih,
poslovnih in dohodkovnih povezavah. Posebej pa želimo poudariti, da je industrija v slovenskem gospodarstvu bila in ostaja ena od najpomembnejših
nosil razvoja. Vendar tehnološki napredek nujno nosi s seboj velike serije.
Domača poraba se umirja, zato ne smemo pristajati na ekonomsko prilagajanje
takšnim razmeram, temveč odkrivati nova tržišča, širiti sodelovanje s svetom,
kooperacijo, skupna vlaganja in uveljavljati nove metode v trgovini.
Na področju kmetijstva je v tekočem srednjeročnem obdobju v pogojih
intenzivnega razslojevanja zaustavljeno padanje proizvodnje in zagotovljeno
naraščanje tržne proizvodnje. Načrtovana stopnja rasti sicer ni dosežena, vendar
je bila rast uresničena z močno zmanjšanim številom zaposlenih v kmetijstvu
in z boljšo opremljenostjo. Obenem so bile dosežene nekatere kvalitetne sprememb v živinoreji, sadjarstvu in vinogradništvu, manj pa v poljedelstvu in
travništvu. Kljub močnemu pretresu, ki ga je v živinoreji povzročila nenadna
zapora izvoza v območje Evropske gospodarske skupnosti, ni prizadeta osnovna
čreda, zahvaljujoč samoupravni organiziranosti gospodarstva na področju kmetijstva — v ta namen je bila formirana živinorejska skupnost na samoupravnih
osnovah že leta 1970, z ustreznimi stabilizacijskimi fondi in na osnovi seveda
tudi državnih intervencij.
V letu 1976 bo sprejet na področju kmetijstva nov medrepubliški dogovor,
s katerim bodo na novo opredeljene naloge v proizvodnji hrane, s prevzemom
odgovornosti s strani gospodarstva samega; opredeljene pa bodo tudi obveznosti,
ki jih bodo zadržale federacija, republike oziroma pokrajini in občine. Izvršni
svet predlaga zadržanje dosedanjih intervencijskih ukrepov, dokler ni opredeljenega sistema za prihodnje srednjeročno obdobje, da bi vplivali na povečanje
proizvodnje hrane v prihodnjem letu. Poleg tega pa predlagamo nekatere dopolnitve, ki pomenijo zlasti krepitev dohodkovnih odnosov, s tem pa tudi samoupravnega položaja in odgovornosti delavcev in kmetov za uresničevanje z
resolucijo začrtanih ciljev. Prav tako pa v resoluciji predlagamo občinam, da
zadržijo svoje dosedanje ukrepe in dajo pobude za ustreznejše samoupravno
organiziranje delavcev in kmetov za izvajanje vseh nalog na področju pospeševanja kmetijstva v občinah, ki naj pospešijo izvajanje začrtane kmetijske
zemljiške politike.
Med pomembnejšimi cilji družbenega razvoja v letu 1976 je tudi skladnejši
regionalni razvoj v Socialistični republiki Sloveniji. S tako usmeritvijo naj bi
dosegli dvoje: enakopravnejše pogoje za življenje in delo vseh delovnih ljudi
v vseh območjih, hkrati pa zagotovili tudi optimalnejši gospodarski razvoj Socialistične republike Slovenije kot celote, ob upoštevanju možnosti zaposlovanja
in regionalnega aktiviranja surovinskih osnov in drugih naravnih virov in
prostorskih pogojev v posameznih območjih.
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V okviru skladnejšega regionalnega razvoja bo dan poseben poudarek
pospeševanju razvoja tistih območij, ki v gospodarskem in socialnem razvoju
najbolj zaostajajo, pa tudi obmejnih območij. Izhodišča za tak sistem so oblikovana v predlogu zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja
v Socialistični republiki Sloveniji, ki je že predložen Skupščini Socialistične
republike Slovenije v razpravo in potrditev. Pri tem pa posebej opozarjamo,
da bo pospeševanje razvoja manj razvitih območij temeljilo v skladu z ustavo
predvsem na aktivnosti samoupravnih nosilcev družbenega razvoja v teh
območjih samih in v drugih območjih Socialistične republike Slovenije. Izvršni
svet pa bo v skladu s politiko, ki jo določa Skupščina SR Slovenije, skrbel za
uresničevanje dogovorjene politike.
Tovarišice in tovariši delegati! Pri opredteljevanju razvojnih nalog želim
posebej opozoriti tudi na področje družbenih dejavnosti kot sestavnega dela celovite družbene reprodukcije. Njihov razvoj omejujejo materialne možnosti podobno, kot so omejene možnosti celotnega našega razvoja. Prav zato pa moramo
s samoupravnim sporazumevanjem opredeliti politiko prednosti in izbrati programe, ki so izraz interesov in potreb delovnih ljudi, ne pa kabinetsko zaprtih
in izoliranih skupin in posameznikov.
V letošnjem letu izrazito izstopajo kadrovska vprašanja, torej nekatere
naloge v vzgoji in izobraževanju in seveda v znanosti kot pomembnih razvojnih
dejavnikih. Uresničujemo proces reforme vzgojno-izobraževalnega sistema. O
tem bomo v prihodnjem letu v Skupščini še posebej poročali. Ze sedaj pa ne
moremo biti zadovoljni z uresničevanjem novega zakona in reformo višjega
in visokega šolstva, ker je vse preveč formalno, ne pa vsebinsko. V predlogu
resolucije so opredeljene le temeljne prioritete, ki zagotavljajo skladen razvoj
teh dejavnosti, konkretne opredelitve pa so neposredno stvar delovnih ljudi,
organiziranih v samoupravnih interesnih skupnostih.
Ko Skupščina Socialistične republike Slovenije danes sprejema na osnovi
stališč združenega dela in številnih dogovorov samoupravnih družbenopolitičnih dejavnikov resolucijo o družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične republike Slovenije v letu 1976, še niso sklenjeni družbeni dogovori v občinah in v republiki glede programov razvoja družbenih dejavnosti ter združevanja dela in sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb. Zato vam danes predlagamo v sprejem zakon, s katerim se podaljšuje sedanji sistem združevanja
sredstev za skupno porabo, ki bo veljal v prvem trimesečju.
Zakaj niso sklenjeni družbeni dogovori? Med temeljnimi razlogi je vsekakor še vedno prepričanje, da je za ta področja odgovoren nekdo izven organiziranega združenega dela, pri tem se misli najčešče na državo. Med razlogi
je vsekakor tudi nedodelanost celotnega sistema planiranja, metodologije modelov na področju skupne porabe. Nedvomno pa so razlogi tudi v tem, ker se
samoupravne interesne skupnosti še niso dokončno preusmerile in usposobile
za uresničevanje družbenoekonomskih odnosov, ki jih določa ustava. Premalo
je bilo neposrednega sporazumevanja o programih in menjavi dela, o sistemih
solidarnosti, o skupnih programih na podlagi vzajemnega dogovarjanja in financiranja, o nujnih preusmeritvah, ki naj bolj ustrezajo potrebam gospodarstva.
Tako je ostala še vrsta nerešenih vprašanj, ki terjajo nadaljnje sporazumevanje,
izpopolnjevanje meril in kriterijev, razreševanje neskladij.
V Sloveniji imamo sedaj 546 občinskih, mestnih in obalnih, regionalnih,
področnih in republiških samoupravnih interesnih skupnosti. Nedvomno je
usklajevanje zelo zapletena naloga, zato moramo podčrtati odgovornost vseh
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organov samoupravnih interesnih skupnosti, da se do največje možne mere
vključijo v splošna družbena prizadevanja za odstranitev neskladij in nadaljnji
napredek. To zahteva preusmeritve, varčevanje in stabilizacijske ali celo sanacijske programe, zlasti pa realno programiranje in vrednotenje programov.
Prav slednje smo pogrešali in to kaže, da še vedno prevladuje proračunska
miselnost in da ni dozorelo spoznanje o potrebi samoupravnega sporazumevanja
o programih. Večji vsebinski premiki so potrebni že v letu 1976, zato je nujno,
da se čimprej sklene dogovarjanje, kajti naloge po sprejemu resolucije bo treba
začeti takoj realizirati.
Podčrtati moramo odgovornost vseh samoupravnih in političnih dejavnikov,
da s posebno zavzetostjo nadaljujejo z usklajevanji in dogovarjanjem, kajti
samoupravni sistem gradimo in ni prav, da bi bili primorani v intervencijo
skupščin. Z dejavnostjo v letu 1976 moramo zagotoviti uresničevanje tistih
družbenih ciljev, ki prispevajo k povečani produktivnosti dela, napredovanju
proizvodnje in menjave dela, vraščanju družbenih dejavnosti v združeno delo
in programiranju na osnovi ugotovljenih družbenih potreb in neposrednih interesov delovnih ljudi, izboljšanju družbenega standarda in posebej kulturne ravni
življenja in medčloveških odnosov.
III. Pogoji in materialne možnosti za uresničitev nalog in ciljev
a) V predlogu resolucije so že v veliki meri upoštevana načela, ki so bila
oblikovana v dosedanjih razpravah o kriterijih politike ekonomske stabilizacije.
Predlogi in teze za usmerjanje delitve dohodka in osebnih dohodkov so
doživeli največ kritike na račun kriterijev in meril za ugotavljanje uspešnosti
gospodarjenja oziroma ugotavljanje poslovnega uspeha delovne organizacije
oziroma organizacij združenega dela. V resoluciji predlagamo naček>, da je
treba politiko nagrajevanja čimbolj vezati na rezultate dela. Sistem sporazumevanja o delitvi dohodka in osebnih dohodkov v -določeni meri namreč še vedno
spodbuja preveč formalističen pristop k delitvi osebnih dohodkov, to je pristop
s stališča dosežene formalne kvalifikacije. V težnji za večjo družbeno produktivnost in za preprečevanje oživljanja mezdnih odnosov je nujno, da natančno
proučimo povezanost med osebnimi dohodki in produktivostjo dela, kajti nobenega dvoma ni, da uravnilovka postaja resna ovira za večjo produktivnost
dela.
Še vedno so naše največje rezerve v relativno nizki produktivnosti dela in
sredstev. Znano je, da mnoge organizacije združenega dela, kljub sodobni tehnični opremljenosti, ne dajejo tistih učinkov ah vsaj podobnih, ki bi jih glede
na njihovo tehnično zmogljivost lahko pričakovali. Ce ostaja del strojnih naprav in zmogljivosti stalno ali občasno neizkoriščen, ne gre iskati v prvi vrsti
vzrokov v objektivnih okoliščinah, temveč so razlogi za relativno slabe uspehe
tudi subjektivni. Kako naj si sicer razlagamo-, da imamo delovne organizacije,
ki se bistveno ne razlikujejo po kvaliteti in obsegu tehnične opremljenosti in
ostalih splošnih pogojih gospodarjenja, v produktivnosti in rezultatih dela pa
je izrazita razlika. Pri tem pa opažamo, da so v nekaterih organizacijah združenega dela vsestransko proučili in izdelali svoj tehnološki proces in proizvodni
program, odpravili ozka grla v proizvodnji, zagotovili tehnološko in delovno
disciplino, proučili delovne operacije, modernizirah in racionalizirah notranji
transport na najmanjšo potrebno mero, uvedli učinkovito kontrolo kvalitete
izdelkov in polizdelkov, skratka organizacijo dela pralagodili ravni delovnih
sredstev, medtem ko v drugih organizacijah ob sodobni opremi ohranjajo
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staro, neučinkovito organizacijo dela. V mnogih delovnih organizacijah še prevladuje obrtniška miselnost. Ohranja jo pogosto tudi strokovno in politično
slabo razgledan vodilni kader, ki ne kaže dovolj razumevanja za poglobljeno
organizacijsko delo in za možnosti raziskovalnih dosežkov in metod pri uvajanju sodobne tehnologije in organizacije dela. Neredko je bil »objektiven« razlog
za takšno ravnanje v tem, da so lahko ustvarjali visok dohodek s prodajo vsakršnih izdelkov po visokih cenah na relativno slabo razvitem domačem trgu.
Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela — predvsem pa je to
neposredna naloga strokovnih in vodstvenih kadrov — bodo morali v bodoče
vse svoje znanje in sposobnosti usmeriti v napore za povečanje svoje in družbene produktivnosti dela in sredstev. Vztrajati bodo morali v vsakodnevni
borbi za povečanje realnega dohodka ob čim manjši porabi energije, surovin,
materiala in delovnega časa na enoto proizvoda. Le tako bomo lahko skupaj z
odpravljanjem ostalih vzrokov stroškovne inflacije preprečili tudi vztrajno
povečevanje deleža materialnih stroškov v družbenem bruto proizvodu.
V letu 1970 je znašal delež porabljenega materiala in storitev v družbenem
bruto proizvodu 51,7 odstotka, po obračunu v prvem polletju 1975 pa je narastel na 62 odstotkov.
V obdobju od leta 1971 do 1974 je družbeni bruto proizvod nominalno
porastel za 195 odstotkov, vrednost porabljenega materiala in storitev pa za
232 odstotkov.
Vsekakor zaslužijo ti z narodnogospodarskega vidika izrazito' neugodni kazalci temeljito kvantitativno in kvalitativno proučitev. Opozarjajo na spremenjene relativne odnose v primarni delitvi, na spremembe v strukturi proizvodnje, organskem sestavu in tehnični opremljenosti dela, učinkovitosti gospodarjenja itd. V celoti pa tudi na nezadostno obvladovanje vseh delov procesa
proizvodnje, menjave, delitve in potrošnje, tako na ravni organizacij združenega dela kot z narodnogospodarskega vidika. Predvsem pa izražajo vso zapletenost položaja, ki ga povzročajo stroškovna inflacija in njeni verižni učinki
na vse faze družbene reprodukcije. Zato je skrajni čas, da ne oziraje se na
trenutne posledice zaostrimo celotni stabilizacijski kurz.
Odprta vprašanja, ki se kopičijo na nekaterih področjih, kot so investicije,
strukturna neskladja, rast realnih in nominalnih osebnih dohodkov, pa tudi
probleme v splošni skupni porabi bomo lahko reševali le v primeru, če bomo
dosegli predvideno gospodarsko rast. Če ne bomo spremenili nekaterih negativnih trendov, če ne bomo dosegli oživljanja gospodarske aktivnosti na podlagi
kvalitetnih vzvodov, bodo nujne omejitve na vseh področjih, na področju osebne,
splošne, skupne in investicijske porabe, seveda ob upoštevanju prioritet v razvoju. Izvršni svet zato poudarja, da je osnovna ekonomsko-politična usmeritev
v družbenoekonomskem razvoju pospešitev gospodarske rasti na osnovi povečanja produktivnosti dela, ki temelji na boljšem gospodarjenju in boljši izrabi
znanja oziroma raziskovalnega dela, usmeritvi naložb na prednostna področja,
hitrejšemu povezovanju dohodkovno soodvisne reprodukcijske celote, učinkovitejšem gospodarjenju in odločnem izvajanju stabilizacijskega programa.
Ce strnemo konkretne naloge, ki naj zagotovijo materialno osnovo za uresničevanje zastavljenih nalog in ciljev, potem je potrebno postaviti v ospredje
zlasti naslednje naloge:
1. Dosledno uveljavljati in izpopolnjevati načelo delitve po rezultatih dela
na osnovi povečane produktivnosti dela in upoštevati v predlogu resolucije
opredeljena načela delitve dohodka.
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2. Zmanjševati materialne stroške in stroške storitev na enoto proizvodov,
da bi tako povečali konkurenčno sposobnost gospodarstva, akumulativnost in
družbeno produktivnost na celotnem področju gospodarskih in družbenih dejavnosti.
3. Odpraviti pretirane nekurantne zaloge, onemogočiti kopičenje novih
zalog, v katerih so vezana prevelika sredstva z zmanjševanjem cen in omejevanjem proizvodnje, ki nima realne podlage v povpraševanju na domačem
in tujem tržišču, obenem pa zagotoviti takšno politiko potrošniških kreditov,
ki bo prispevala k uresničevanju začrtane razvojne politike.
4. Uveljavljati racionalnejšo politiko obratnih sredstev.
5. Temeljiteje pripravljati investicijske projekte, zagotoviti hitro zgraditev
in vključitev v redno proizvodnjo.
6. Varčevanje občanov še bolj vključiti v stabilizacijska prizadevanja z
aktivnejšo politiko poslovnih bank za zbiranje prostih sredstev prebivalstva
in usmerjanje v gospodarstvo za oživljanje povpraševanja in investicijsko
dejavnost.
7. Zadolževanje v tujini skupaj z vsemi oblikami skupnih vlaganj in
kooperacij ostaja tudi v naslednjem obdobju eden izmed elementov za pospeševanje investicijske aktivnosti.
Ce bomo obenfem tudi restriktivni pri sprejemanju novih obveznosti in
pravic — na samoupravni ah zakonski podlagi, bomo povečali reprodukcijsko
sposobnost združenega dela in ustvarili s tem pogoje za uresničevanje zastavljenih ciljev.
IV. Nekatera vprašanja proračunske porabe
Predlog republiškega proračuna za leto 1976 temelji na predlogu resolucije
in na izhodiščih za sestavo republiškega proračuna, ki ste jih sprejeli na zadnjih
sejah zborov. Vsota predloga republiškega proračuna je 8389 milijonov dinarjev,
od tega so obveznosti, do zveznega proračuna 5341 milijonov dinarjev ah 63,7
odstotka, na ravni republike pa bo znašala poraba 3048,4 milijona dinarjev
oziroma 36,3 odstotka.
V republiški proračun je vključen tisti del prispevka Socialistične republike Slovenije zveznemu proračunu, ki ga je Socialistična republika Slovenija
sposobna zbrati iz temeljnega prometnega davka. Ta prispevek je za 15,3 %» večji kot leta 1975. Ocenjujemo, da je glede na strukturo s temeljnim prometnim
davkom obdavčenega blagovnega prometa v republiki to realno možen priliv
tega davka. Sprejeti zvezni zakon o določitvi skupnega obsega izdatkov proračuna federacije v letu 1976 pa nalaga naši republiki večje obveznosti, kot jih je
mogoče pokriti iz dohodka od temeljnega prometnega davka. Ta razlika bo
glede na pooblastila, ki jih daje republikam in pokrajinama zvezni zakon, pokrita iz rezevrnih skladov vseh uporabnikov družbenih sredstev.
Ocenjujemo, da bo treba v ta namen angažirati po stanju iz leta 1975 okoli
9 «/o sredstev teh skladov. Obveza do zveznega proračuna bo tako izvršena, ne
da bi bilo potrebno neposredno in na novo obremenjevati temeljnih organizacij združenega dela. Ta sredstva tudi ne bodo odtujena, saj bodo uporabniki
družbenih sredstev tudi ta angažirani del lahko uporabljali v primerih likvidnostnih težav.
V za sedaj še nespremenjenem sistemu financiranja federacije se v zveznem proračunu zagotavlja določen obseg sredstev za nekatere namene, ki se
po avtomatizmu vsako leto nominalno povečuje. Tak način financiranja je
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zagotovljen za področje vzdrževanja in krepitve obrambne sposobnosti države,
za dopolnilna sredstva za družbene dejavnosti, za gospodarsko manj razvite republike in pokrajino Kosovo ter za izpolnjevanje zakonskih ofveznosti na področju pokojninsko-invalidske borčevske zaščite. Drugi del glavnih izdatkov
zveznega proračuna pa je rezultat dogovorov republik in pokrajin. Ta sredstva
so namenjena za spodbujanje izvoznega gospodarstva in osnovne kmetijske
proizvodnje, da bi lahko zaščitili življenjski standard delovnih ljudi in zavrli rast
maloprodajnih cen osnovnih živil ob naraščajočih proizvodnih stroških v kmetijstvu. Rešitve na področju usklajevanja sistema financiranja federacije z novo
ustavno ureditvijo in samoupravna preobrazba gospodarstva bodo pospešile
čiščenje splošne porabe tudi na ravni federacije.
V okviru veljavne stopnje davka na dohodek temeljnih organizacij združenega dela bodo tudi v prihodnjem letu mogoče olajšave in odbitne postavke za
posamezna področja oziroma panoge. Z ustrezno politiko olajšav in odbitnih
postavk bomo lahko aktivno vplivali na tokove razširjene reprodukcije v skladu z dogovorjenimi prioritetami.
Ker je po sprejetem rebalansu republiškega proračuna za leto 1975 omejena uporaba dohodka iz davka na dohodek TOZD, je republika odložila plačilo dveh mesečnih akontacij tega davka. Glede uporabe razlike med že vplačanimi akontacijami in končnim obračunom obstaja več možnosti. Po tehtnih
proučitvah bomo republiški skupščini že v januarju 1976 predložili v skladu z
resolucijo predloge za spremembo davčne osnove ali za razširitev, v skladu s
sprejeto razvojno politiko, davčnih olajšav.
Predlagana proračunska poraba je odraz realnih naporov za zniževanje
splošne porabe v republiki. Z izdatki so opredeljene prednostne naloge, med
katerimi je opozoriti predvsem na naloge na naslednjih področjih:
— krepitev varnosti, samozaščite in ljudske obrambe,
— zakonske obveznosti republike za pokojninsko borčevsko zavarovanje,
— gospodarske investicije,
— dopolnjevanje proračunov občin in sodelovanje republike pri skladnejšem regionalnem razvoju Socialistične republike Slovenije in končno
— pospeševanje kakovostnih premikov v kadrovski sestavi republiških
upravnih organov in izboljšanje delovnih pogojev.
Za zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev, za delo nosilcev obrambnih priprav in učinkovito delo organov za notranje zadeve so predvidena
sredstva, ki obsegajo 33 odstotkov porabe na ravni republike, odražajo pa se v
območju cele republike.
Za zagotavljanje pravic, ki izvajajo iz zakonskih obveznosti na področju
pokojninskega in invalidskega borčevskega zavarovanja, je predvidenih 14,5 odstotka sredstev republiškega proračuna. Ker so na tem področju še nekatera
odprta vprašanja, bo Izvršni svet v prvem trimesečju 1976 predložil Skupščini
analizo sistema družbene skrbi za borce NOV in druge vojne udeležence v Socialistični republiki Sloveniji.
Gospodarske investicije bodo angažirale 8 odstotkov proračunskih sredstev
na ravni republike, večinoma pa se nanašajo na področje kmetijstva. Predloženi programi in ukrepi so posledica prioritetnih obveznosti na tem področju,
hkrati pa tudi odraz naših trenutnih možnosti in sposobnosti, ne pa tudi spoznanj, da je tu potrebna večja prisotnost samoupravno organiziranega združenega dela.
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Razen solidarnostnega dopolnjevanja občinskih proračunov, ki ga bodo
zagotovile občinske skupščine same z družbenim dogovorom o splošni porabi
v letu 1976, so tudi v republiškem proračunu zagotovljena solidarnostna sredstva za dopolnjevanje občinskih proračunov. Iz teh virov moramo zagotoviti financiranje nalog, ki jih imajo po ustavi in zakonu. Razen tega so zagotovljena
tudi sredstva, ki bodo v prehodnem obdobju omogočala nadaljevanje politike
na področju skladnejšega regionalnega razvoja SR Slovenije.
V delu republiških upravnih organov je po opravljeni reorganizaciji že zaznati nekatere kvalitetne spremembe, vendar še vedno nismo zadovoljni; še
vedno je premalo ustvarjalnosti in iniciativnosti. Zato je med drugim nujen še
bolj selektiven sistem nagrajevanja, ki naj spodbuja samostojno, odgovorno in
kreativno delo. Tudi delovna sredstva in drugi delovni pogoji so nesodobni in
neustrezni. Prav na tem področju bomo v prihodnjem letu zagotovili nekatere
večje premike,'ne da bi pri tem prezrli skrb za racionalno potrošnjo in smotrno
organizacijo. To velja še posebej za popolno in usklađeno sodelovanje republiških
upravnih organov in strokovnih služb, sedanjih in na novo se snujočih samoupravnih interesnih skupnosti, kjer se ne bomo, če bo potrebno, izogibali tudi zakonskih rešitev. Samoupravno organizirana družba in vse bolj uveljavljajoči se
delegatski sistem potrebujeta namreč kot osnovo za odločanje skrbno in strokovno brezhibno pripravljene predloge. To pa je naloga upravnih in strokovnih služb na vseh ravneh.
V ekspozeju, za razliko od preteklih let, ne govorimo ločeno o nadaljnjem
razvoju socialističnega samoupravljanja. Nasprotno! Utrjevanje socialističnih
samoupravnih odnosov povezujemo z reševanjem konkretnih nalog in programov. Način njihovega reševanja mora biti tak, da delavec krepi svoj vpliv na
sredstva, pogoje in rezultate svojega dela. Tako se hkrati izogibamo posplošenemu ponavljanju, ki ne prispeva mnogo k razvoju konkretnih družbenoekonomskih odnosov.
Tak pristop seveda ne pomeni, da bi kakorkoli podcenjevali pomen temeljnih oblik organiziranosti delavca in odnosov do njih. Brez dosledne in učinkovite organiziranosti delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela ter vseh
delovnih ljudi in občanov v krajevnih skupnostih ni resnične samoupravne demokracije. Sele iz njih izraščajo vse oblike izražanja vpliva delavca prek delegatskih razmerij v resnično nove družbenoekonomske odnose in institucije, v
katerih delavec vse bolj prevzema v svoje roke odgovornost za skupen in splošen družbeni razvoj.
Glede na omenjeni pristop bi v nadaljevanju spregovoril le še o dveh nalogah, ki sta osebnega pomena za razvoj samoupravljanja ter prav tako za planirani razvoj proizvajalnih sil.
Prvič, nadaljevati je treba s poglabljanjem samoupravljanja v temeljnih
organizacijah in s povezovanjem delovnih organizacij v sestavljene organizacije
združenega dela in dalje v poslovne skupnosti ali v tako imenovane reprodukcijske celote. To je eno tistih vprašanj, ki so v zadnjem obdobju pritegnila veliko
pozornosti v družbenopolitičnem delu in v javnosti nasploh. Gre za to, da bi
poleg že obstoječih oblik in poti združevanja dela in sredstev ter medsebojnega
sodelovanja uzakonili oblike širših skupnosti, v katere se vključujejo organizacije združenega dela, banke, raziskovalne organizacije in drugo. Namen teh
skupnosti je, da bi delavci napravili še korak naprej pri obvladovanju procesov
v družbeni reprodukciji s skupnim planiranjem, sporazumevanjem o cenah, oziroma z urejanjem medsebojnih ekonomskih odnosov, s sporazumevanjem pri
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postavljanju ekonomskih odnosov s tujino ter o drugih skupnih interesih, in
sicer med tistimi, ki so objektivno, proizvodno, poslovno in dohodkovno povezani in življenjsko odvisni drug od drugega.
Čeprav je bila sama ocena problemov in potreb jasna, se ni bilo mogoče
hitro dokopati do rešitev. Velja omeniti, da je bil del težav pri razjasnjevanju
tega vprašanja tudi zaradi idej in razprav, po katerih reprodukcijskih celot ne bi
vgradili v naš sistem kot novost, ki naj prispeva k utrjevanju samoupravnega
položaja delavca v družbeni reprodukciji, ampak kot nekakšno obnavljanje direkcij, monopoliziranje posameznih gospodarskih vej, centralizacije upravljanja in podobno.
Ob pripravah na zakon o samoupravnem združenem delu pa so se prav v
zadnjem času izoblikovala stališča glede poti reševanja teh vprašanj. Ob tem
so bili tudi opuščeni različni nazivi, ki so se začeli uporabljati — kot na primer
reprodukcijske celote, dohodkovno soodvisne celote, dohodkovne reprodukcijske
celote in podobno. Za to obliko sodelovanja je bil sprejet naziv poslovne skupnosti. Glede na pomen medsebojnega sodelovanja te skupnosti nimajo vseh
elementov, da bi lahko bile opredeljene kot organizacije združenega dela. Skratka, ne gre za formalno združevanje v smislu oblikovanja novega subjekta, kot
so to temeljne, delovne in sestavljene organizacije, ampak bi se medsebojni
dohodkovni in različni drugi poslovni odnosi, povezani z delom ter blagovnim in
finančnim prometom, urejali s samoupravnimi sporazumi. Gre za sporazumno
povezovanje različnih subjektov na širših načelih delovnega in poslovnega poslovanja s samoupravnim sporazumom o planiranju in drugimi sporazumi.
Skladno s tem je že v predlogu zveznega zakona o planiranju postavljeno načelo,
da tiste organizacije, ki trajno sodelujejo, morajo tudi planirati skupno. Pri
tem bo medsebojno sodelovanje v poslovnih skupnostih glede na področja, intenzivnost ter oblike različno. Izhajati je treba namreč iz že dosežene organiziranosti in medsebojne dohodkovne povezanosti združenega dela in ne poslovnih
skupnosti subjektivno oblikovati na papirju. Le tako bo praksa lahko našla v
teh skupnostih svojim potrebam in interesom ustrezne rešitve za sodelovanje.
Zato tudi ne bi bilo nekih institucionaliziranih organov samoupravljanja v poslovnih skupnostih, ampak po potrebi le ustrezno koordinacijsko telo.
Drug pomemben sklop vprašanj samoupravne organiziranosti in načinov
reševanja, zlasti zadev posebnega družbenega pomena, pa je povezan z že
ustanovljenimi in predvidenimi samoupravnimi (interesnimi skupnostmi. V
samoupravnih interesnih skupnostih, tako v družbenih dejavnostih kot v
gospodarstvu, že prihaja do usklajevanja in uveljavljanja skupnih interesov
na podlagi sporazumevanja o vrsti vprašanj, ki so bila še do včeraj zgolj ali večinoma v pristojnosti države.
Tam kjer samoupravne interesne skupnosti že delujejo, si je treba prizadevati, da bodo v čim popolnejši meri prevzele svoje naloge in polno odgovornost za izpolnjevanje svoje ustavne funkcije. To konkretno pomeni krepitev
vpliva uporabnikov na oblikovanje programov, ki jih financirajo, nadalje vpliva
na razširjeno reprodukcijo v dejavnostih, s katerimi združujejo delo in sredstva
ter na racionalno gospodarjenje v skupnostih. S tem je povezana tudi krepitev
miselnosti, da so uporabniki soodgovorni za razvoj teh dejavnosti, če želijo, dobiti na primer zdravstvene storitve, elektriko itd., ne pa neka imaginarna družba. Hkrati s tem je treba — ne glede na vse težave, pomanjkljivosti, sebično zavzemanje le za lastne potrebe ali prevelike želje po pomoči s strani drugih —
vztrajno izpopolnjevati solidarnostni sistem v teh skupnostih. Prav tako si
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moramo vsi prizadevati, da se zagotovi sočasnost pri obravnavi programov in
razporejanje potrebnih sredstev za te namene, tako da se pred delavci v proizvodnji ne bi pojavljala zdaj ena, zdaj druga skupnost. V nedavni praksi so
bili opazni nekateri spodbudni pozitivni premiki, ki med drugim kažejo, da se
je ponekod že docela odprl dialog med izvajalci in uporabniki. Tu se tudi krepi
medsebojna odgovornost za reševanje skupnih vprašanj. Poleg tega v akcijski
usmeritvi za leto 1976 predvidevamo ustanovitev nekaterih novih samoupravnih interesnih skupnosti, kot na primer za področje zvez, komunalnega gospodarstva, cestnega gospodarstva in drugo.
V okviru samoupravnih interesnih skupnosti, kot tudi proizvodno-poslovno
in dohodkovno povezanih poslovnih skupnosti, je treba s soočenjem programov
in finančnimi ovrednotenji še bolj poglabljati povezanost med vsemi fazami
družbene reprodukcije. Z vgrajevanjem zakonskih določb o združevanju dela
in sredstev v samoupravne sporazume pa je treba zagotavljati materialni in
družbeni temelj za novi samoupravni sistem razširjene reprodukcije.
Samoupravno organiziranje in dogovarjanje združenega dela v okviru poslovnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti in v drugih oblikah postaja v takšnem konceptu družbenega razvoja pogoj za uresničevanje resolucije o
družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične republike Slovenije ter
neposrednih nalogah v letu 1975 in še posebej za sprejem in uresničitev srednjeročnega plana.
Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet se zavezuje, da bo v sodelovanju z ostalimi dejavniki zagotovil stalno spremljanje izvajanja resolucije in
po potrebi dajal pobude za pravočasno proučitev eventualnih zastojev pri izvajanju resolucije in predlagal ustrezne ukrepe. Letošnje izkušnje kažejo, da je
tako spremljanje in sprotno ukrepanje koristno in nujno.
Dovolite, da ob zaključku še enkrat poudarim, da so razmere, v katerih
sprejemamo resolucijo o družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične
republike Slovenije za leto 1976, dokaj zapletene in protislovne. V okviru svojih sposobnosti smo analizirali razmere doma in v svetu in na tej podlagi predložili dokument, ki naj pomeni najširši družbeni dogovor organiziranega združenega dela, njegovih asociacij in družbenopolitičnih skupnosti. Dokument je
nastajal s skupnim delom organiziranih socialističnih sil, ki sestavljajo naš
samoupravni in politični sistem. Prav tako so naloge, ki jih vsebuje, dokaj
realne — rekel bi stabilizacijsko zahtevne. Resolucija zagotavlja ob zavestni
družbeni akciji vseh socialističnih sil osnovo tako za skladnejši razvoj proizvajalnih materialnih sil kot tudi za nadaljnji razvoj socialističnih samoupravnih
odnosov.
Zato naprošam delegate Skupščine Socialistične republike Slovenije, da v
smislu podpore, ki jo je dobil v javni razpravi, predlog resolucije sprejmete.
Predsedujoči Štefan Nemec: Hvala lepa! S tem zaključujem skupno
zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora ter
prosim delegate, da se ponovno zberejo v prostorih, kjer so s sejami začeli, ker
bodo zbori nadaljevali delo takoj.
(Skupno zasedanje je bilo končano ob 10.30.)

2. seja
(29. decembra 1975)
Predsedovala: Majda Gaspari,
predsednica Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije
Začetek seje ob 10.15.
Predsednica Majda Gaspari: Tovarišice in tovariši delegati. Pričenjam
2. redno sejo Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije.
Najprej moram pojasniti, da tega sklica nismo mogli opraviti v skladu s statutom in poslovnikom, ker smo morali sejo naše skupščine sklicati na isti dan
kot zasedanja zborov Skupščine SR Slovenije, kajti pri dveh točkah dnevnega
reda naša skupščina danes zaseda kot enakopraven zbor Skupščine SR Slovenije. Prosim, da vzamete to na znanje.
Prav tako vas moram obvestiti, da boste zapisnik ustanovne skupščine dobili na prihodnji seji. Prvotni zapisnik je bil napravljen v stenografski obliki,
vendar se nam je zdelo, da je za verifikacijo neobhodno potrebno, da ga pripravimo v skrajšani obliki.
Nadalje predlagamo, da z današnjega dnevnega reda umaknemo 6. točko
dnevnega reda, ker delegati niste pravočasno dobili potrebnega gradiva, menimo
pa, da ne bo prepozno, če bomo v tej točki dnevnega reda razpravljali na naši
3. seji, ki bo verjetno v mesecu januarju.
Glede na to predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red:
1. izvolitev komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja za
Zbor uporabnikov ter Zbor izvajalcev in poročila obeh komisij,
2. odobritev zapisnika 1. redne seje Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije,
3. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov,
4. obravnava programa Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov za leto
1976,
5. predlog za izdajo zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih
oseb, z osnutkom zakona,
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6. obravnava osnutka družbenega dogovora o razporejanju dohodka v letu
1976,
7. načrt dela Skupnosti socialnega varstva Slovenije,
8. vprašanja in pripombe delegatov,
9. razno.
Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? Kdor je za predlagani dnevni
red, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlagani dnevni red soglasno
Sprejet.
Za zapisnikarja današnje seje predlagam tovarišioo Marjano Šmuoovo. Se
strinjate s tem predlogom? (Delegati se strinjajo.)
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, na izvolitev komisij za
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora uporabnikov ter Zbora
izvajalcev in nk poročila obeh komisij.
V Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora uporabnikov predlagam delegate iz občin Celje, Hrastnika in Jesenic. Kdor je za
ta predlog, naj prosim dvigne roko.! (Vsi delegati Zbora uporabnikov dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora uporabnikov tvorijo delegati občin Celje, Hrastnik in Jesenice.
V Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora izvajalcev pa predlagam delegate iz občin Logatec — Vrhnika, Ljubljana-Rudnik
— Cerknica in Črnomelj — Metlika.
Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati Zbora izvajalcev dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja
Zbora izvajalcev tvorijo delegati občin Logatec — Vrhnika, Ljubljana-Rudnik —
Cerknica in Črnomelj — Metlika. Prosim obe komisiji, da takoj pregledata pooblastila in pripravita poročila.
Medtem ko bosta komisiji pripravljali svoja poročila, bomo nadaljevali sejo
z obravnavo 2. točke dnevnega reda, to je z odobritvijo zapisnika 1.
redne seje Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije.
Zapisnik ste prejeli. Ima kdo kako pripombo ah predlog za dopolnitev tega
zapisnika? (Nihče se ne javi.) Kdor je za odobritev zapisnika 1. redne seje, naj
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zapisnik 1. redne seje naše skupščine soglasno odobren.
Prehaj amo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov.
Pri tej točki dnevnega reda razpravlja in sklepa naša skupščina kot enakopraven zbor Skupščine SR Slovenije. Pri tem opozarjam, da bomo morali v
primeru, če bo v naši skupščini ali v kateremkoli od zborov Skupščine SR Slovenije predlog zakona sprejet v drugačnem besedilu, uskladiti to besedilo, kar
pomeni, da bomo ne glede na naš dnevni red morah počakati, da bomo besedilo predloga zakona uskladili.
Predlagatelj zakona je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega
predstavnika določil tovarišico Anko Tominšek, republiško podsekretarko v
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Republiškem sekretariatu za delo. Predlog zakona ste prejeli skupaj z gradivom,
danes pa ste dobili tudi še poročila pristojnih odborov Skupščine SR Slovenije
in našega izvršnega odbora.
Prosim predstavnico Izvršnega sveta tovarišico Anko Tominšek, da poda
obrazložitev!
Anka Tominšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Predlog zakona temelji na izhodiščih, ki jih je republiška skupščina sprejela oktobra letos ob obravnavi osnutka zakona. Pri pripravi predloga zakona
je predlagatelj upošteval večino pripomb, izraženih v javni razpravi o osnutku
zakona.
Predlagane spremembe in dopolnitve obravnavajo predvsem solidarnostno
udeležbo delavcev in drugih delovnih ljudi pri pokrivanju dela izdatkov za
starostno zavarovanje kmetov, sistem oblikovanja pokojnine ter predpisovanja
obveznosti kmetov zavarovancev in odpisovanje prispevkov.
Solidarnostna udeležba delavcev in drugih delovnih ljudi je bila v dosedanjih razpravah deležna največje pozornosti in podpore. V prihodnje se torej solidarnost ne bo več zagotavljala prek proračunov družbenopolitičnih skupnosti,
se pravi republike in občin, temveč bo o njej odločalo združeno delo v okviru
zagotavljanja sredstev za skupno porabo. Obseg solidarnostne udeležbe ni več
določen z zakonom kot doslej, ko je znašala ta udeležba polovico vseh izdatkov
starostnega zavarovanja kmetov, temveč bo vsako leto določen v mejah splošne
bilance sredstev v SR Sloveniji, v skladu z družbenim planom in resolucijo o
družbenoekonomski politiki. Po predlogu, ki je sedaj v javni razpravi, naj bi
solidarnostna udeležba delavcev in drugih delovnih ljudi v letu 1976 znašala
okoli 60 °/» izdatkov starostnega zavarovanja oziroma okoli 123 milijonov dinarjev. Kmetje sami pa naj bi zbrali okoli 81 milijonov dinarjev. V tem pa niso
upoštevani izdatki za pokojnine in varstveni dodatek kmetov borcev. Predlog
zakona določa, da Skupnost starostnega zavarovanja kmetov sodeluje s Skupnostjo pokojninskega zavarovanja delavcev pri pripravi predloga programa
dejavnosti Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov in pri pripravi predloga
solidarnostne udeležbe.
Kar zadeva sistem oblikovanja pokojnine, vsebuje predlog zakona enako
rešitev, kot jo je vseboval osnutek zakona, ne glede na pripombe, izražene v
javni razpravi, češ naj se pokojnina ravna po gibanju osebnih dohodkov aktivnih
delavcev. Predlagatelj je v obrazložitvi pojasnil, zakaj je ponovno vztrajal pri
rešitvi, ki jo je ponudil ob osnutku zakona. Pokojnina naj bi torej po predlogu
zakona znašala 30 '°/o mejnega zneska najnižjih pokojninskih prejemkov iz minulega leta v delavskem zavarovanju, kar za prihodnje leto znaša konkretno
410 dinarjev. Novi sistem oblikovanja pokojnine zagotavlja večjo socialno varnost kmetom upokojencem, ker se bo pokojnina kmetom usklajevala vsaj tako,
kot se bodo z gibanjem življenjskih stroškov usklajevale tako imenovane najnižje pokojnine delavcev. Naj posebej opozorimo, da bo lahko v skladu z
družbenim planom iz resolucije o ekonomski politiki ter v mejah splošne bilance
sredstev v SR Sloveniji za posamezno leto določen tudi višji odstotek ah višji
znesek pokojnine. Za prihodnje leto, kot sem že omenil, pa se predlaga, da naj
bi znašala pokojnina le 30 % mejnega zneska. To se pravi, da se ne predlaga,
da bi znašala več.
Pomembna novost, ki jo uveljavlja predlog zakona, je večja samostojnost
Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov za opravljanje določenih zadev, kar
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hkrati tudi pomeni njeno večjo odgovornost. Tako naj bi v bodoče Skupnost
določila osnove in merila za odmero prispevka, način odmerjanja in plačevanja
prispevka zavarovancev kmetov, kot tudi organe, razloge, merila in postopek
za zmanjševanje oprostitev in odpisovanje prispevka kmetom zavarovancem.
V zvezi s pripombami, izraženimi v razpravi o osnutku zakona, vsebuje
predlog zakona rešitev, naj bi začasno še tudi v prihodnje odmerjale, pobirale
in izterjevale prispevke od kmetov zavarovancev pristojne občinske davčne službe, dokler to vprašanje med skupnostjo ter drugimi samoupravnimi interesnimi
skupnostmi ne bo sporazumno drugače urejeno.
Ker predlog zakona temelji na predpostavki, naj bi izpolnitev starostnega
zavarovanja kmetov opravili v dveh etapah, predlog zakona pa predstavlja
prvo etapo, predlagatelj razumljivo ni mogel upoštevati tistih pripomb iz javne
razprave, ki so si prizadevale za spremembo kroga zavarovancev, se pravi bodisi
za razširitev oziroma zožitev sedanjega kroga zavarovancev. Vprašanje kroga
zavarovancev, predvsem pa vprašanje njegove razširitve, se bo reševalo v drugi
etapi. Zato predlagatelj ne sprejema amandmaja delegata Zbora združenega dela
tovariša Đejaka.
Tovarišice in tovariši delegati! V imenu predlagatelja zakona predlagam,
da sprejmete predlog zakona, skupaj z amandmaji Zakonodajno-pravne komisije, ki ste jih dobili v pismenem poročilu, in amandmajem Izvršnega sveta, ki ga
je pripravil glede na načelno pripombo Zakonodajno-pravne komisije.
Predsednica Majda Gaspari: Prosim še tovarišico Zofko Stojanovič,
da poda poročilo našega izvršnega odbora!
Zofka Stojanovič: Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni odbor
Skupnosti socialnega varstva Slovenije je na svoji seji 25. decembra 1975 obravnaval predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o starostnem zavarovanju kmetov, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije.
V načelni razpravi k besedilu predloga zakona Izvršni odbor Skupnosti socialnega varstva Slovenije ni imel bistvenih pripomb. Prav tako ni imel pripomb k posameznim zakonskim členom. Izvršni odbor je soglasno sprejel vse
predlagane amandmaje k predlogu zakona, ki jih je posredoval in obrazložil
predlagatelj zakona.
V zvezi s tem je Izvršni odbor sprejel naslednje sklepe:
1. Izvršni odbor sprejema predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o starostnem zavarovanju kmetov in ga predlaga Skupščini Skupnosti
socialnega varstva Slovenije v sprejem.
2. Izvršni odbor sprejema amandmaje k predlogu zakona, ki jih je predlagal
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
3. Izvršni odbor ne sprejema amandmaja delegata tovariša Dejaka.
Predsednica Majda Gaspari: Pričenjam razpravo o predloženem zakonu. O predlogu zakona bi razpravljali v načelu in v podrobnostih hkrati.
Prosim, kdo želi besedo? (Nihče.) Če nihče, potem lahko ugotovim, da se v
načelu s predlogom zakona strinjate. Preden pa bomo glasovali o amandmajih
in o zakonu, pa moramo slišati poročila obeh komisij za verifikacijo pooblastil
in imunitetna vprašanja.
Prosim najprej predstavnika Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora uporabnikov, da poda poročilo!
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Alfred Solak: Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora uporabnikov je na podlagi pooblastil občinskih skupnosti socialnega
varstva za 2. redno sejo Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije ugotovila, da je na 2. redni seji Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije
navzočih 31 delegatov za Zbor uporabnikov in da imajo vsi navzoči delegati pooblastila svojih občinskih skupnosti socialnega varstva.
Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora uporabnikov predlaga, da Skupščina Skupnosti socialnega varstva verificira mandate
navzočih delegatov Zbora uporabnikov.
Predsednica Majda Gaspari.: Prosim Zbor uporabnikov, da na podlagi
tega poročila verificira pooblastila svojih delegatov. Kdor je za verifikacijo pooblastil delegatov Zbora uporabnikov, naj prosim dvigne roko. (Vsi delegati
Zbora uporabnikov dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor uporabnikov verificiral pooblastila svojih delegatov.
Prosim še predstavnika Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna
vprašanja Zbora izvajalcev, da poda poročilo!
Zalka Stritof: Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora izvajalcev je na podlagi pooblastil občinskih skupnosti socialnega
varstva za 2. redno sejo Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije ugotovila, da je na 2. redni seji Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije
navzočih 17 delegatov za Zbor izvajalcev in da imajo vsi navzoči delegati pooblastila svoje občinske skupnosti socialnega varstva.
Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora izvajalcev predlaga, da Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije verificira
mandate navzočih delegatov Zbora izvajalcev.
Predsednica Majda Gaspari: Prosim še Zbor izvajalcev, da na podlagi poročila svoje verifikacijske komisije verificira pooblastila svojih delegatov! Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati zbora izvajalcev dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Zbor izvajalcev verificiral pooblastila navzočih delegatov
Zbora izvajalcev.
Prehajamo na sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o starostnem zavarovanju kmetov. Predlagam, da najprej glasujemo o
amandmaju Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da se za sedanjim 3. členom
doda nov 3. a člen. Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko ! (Delegati
obeh zborov dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma Izvršnega sveta soglasno sprejet.
Prehajamo na glasovanje o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije
Skupščine SR Slovenije. Najprej dajem na glasovanje amandma k 3. členu predloga zakona. Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma k 3. členu soglasno sprejet.
Prehajamo na sklepanje o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 14.
členu predloga zakona. Kdor je za predlagani amandma, naj prosim dvigne
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal
glasovanja? (Nihče.)
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Ugotavljam, da je amandma k 14. členu soglasno sprejet.
Nadalje imamo skupni amandma Zakonodajno-pravne komisije k 15., 16. in
17. členu predloga zakona. Kdor je za predlagani amandma, naj prosim dvigne
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je tudi ta amandma Zakonodajno-pravne komisije soglasno
sprejet.
Naslednji amandma Zakonodajno-pravne komisije je k 18. členu zakona.
Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo sprejeli tudi amandma k 18. členu zakona.
Naslednji je amandma k 20. členu predloga zakona. Kdor je za ta amandma,
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se
je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma k 20. členu soglasno sprejet.
Naslednji je amandma k 25. členu. Kdor je za ta amandma, naj prosim
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma k 25. členu soglasno sprejet.
Zadnji je amandma k 26. členu predloga zakona. Kdor je za ta amandma,
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo s tem sprejeli vse amandmaje Zakonodajno-pravne
komisije.
Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti, skupaj s sprejetimi amandmaji. Kdor je za predlog zakona, skupaj s sprejetimi amandmaji, naj prosim
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o starostnem zavarovanju kmetov v obeh zborih Skupščine Skupnosti socialnega
varstva Slovenije soglasno sprejet.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, na obravnavo programa
Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov za leto 1976.
K tej točki dnevnega reda smo povabili tudi predstavnika Izvršnega odbora
te skupnosti tovariša Nandeta Vodeta, ki se pa naše skupščine ne udeležuje.
Problematika tega programa je v skladu tudi z zakonom, o katerem smo' pravkar razpravljali in ga sprejeli, s strani naše skupnosti pa gre pri tem programu
bolj za informativno razpravo in eventualne predloge za dopolnitev programa,
za kar niti ni nujna navzočnost predstavnika te skupnosti. Zeli kdo razpravljati
o tem programu? (Nihče se ne javi.)
Mislim, da lahko ugotovim, da naša skupnost program Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov za leto 1976 pozitivno ocenjuje in ga podpira, kar
bi sporočili kot sklep Skupščine Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov.
Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo s tem sprejeli sklep, s katerim dajemo podporo programu Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov za leto 1976.
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Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo
zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb, z osnutkom zakona.
Predlog za izdajo zakona ste delegati dobili skupaj z vabilom za sejo, danes
pa smo vam posredovali še tudi stališča in sklepe Izvršnega odbora Skupnosti
socialnega varstva Slovenije. Predlog za izdajo zakona so že obravnavali
odbori in zbori Skupščine SR Slovenije in tudi naš izvršni odbor. Predlagatelj
tega predloga je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika na naši seji določil republiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu
za delo, tovariša Rada Mikliča.
Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da predlog za izdajo zakona obrazloži.
Rado M i k 1 i č : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Ker gre za pomemben — po vsebini in po nekaterih rešitvah — nov zakon, mi
dovolite, da vam vzamem nekaj časa za ekspoze, ki naj dopolni obrazložitev
k osnutku zakona.
Dejstvo je, da je usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb eno od zelo
zahtevnih in občutljivih področij socialne varnosti. To področje terja svojo lastno
sistemsko ureditev. Zaradi njegove aktualnosti pa je bilo to področje že od
leta 1962 v naši republiki predmet družbene pozornosti. Nekatera stališča so
bila uveljavljena v številnih dokumentih, medtem pa velja posebej omeniti
znano resolucijo o rehabilitaciji invalidnih oseb v Sloveniji, ki jo je sprejela
takratna Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije v marcu 1963.
Med drugim je v tej resoluciji uveljavljeno načelo, da je rehabilitacija
invalidnih oseb kontinuiran proces, ki vključuje zdravstveno in poklicno usposabljanje do največje možne mere, ter se nadaljuje z zaposlitvijo do polne vključitve invalidne osebe v normalno življenje. Gre za usposabljanje in rehabilitacijo
invalidne osebe, da postane enakopraven proizvajalec in upravljalec.
To načelo je podrobneje obdelano in razčlenjeno zlasti v ddkumentih 2.
republiške konference za rehabilitacijo invalidov Slovenije, ki je bila leta 1969.
To področje socialne varnosti je v pretežni meri zakonsko že urejeno, vendar
le za posamezne kategorije invalidnih oseb. Rehabilitacijo in zaposlovanje
delovnih invalidov urejata zvezni in republiški zakon o pokojninsko-invalidskem
zavarovanju, nadrobneje pa zlasti statut Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije.
Z republiškim zakonom o vojaških vojnih invalidih iz leta 1974 je urejena
rehabilitacija vojaških invalidov, ki izpolnjujejo pogoje za priznavanje lastnosti
vojaških invalidov po zveznem zakonu iz leta 1972. Z zakonom iz leta 1970
je urejeno zaposlovanje slepih invalidnih oseb. S posebnim zakonom pa je
urejeno usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami .v telesnem in duševnem razvoju iz leta 1968 oziroma 1970. Obvestim pa vas naj, da je ta zakon prav
sedaj v fazi popolne novelizacije in je osnutek noveliranega zakona že tudi pripravljen in bo bistveno izpopolnil nekatera odprta vprašanja predloženega
osnutka zakona.
Kljub sorazmerno številnim predpisom pa je še vedno precejšnje število
invalidnih oseb, ki doslej niso bile deležne družbenega varstva, tako da bi jim
bila omogočena realizacija sicer z ustavo zagotovljene pravice do usposobitve
in zaposlitve. Po približni oceni je takih invalidnih oseb brez statusa v naši
republiki okoli 30 000. To pomeni, da doslej družbena skrb za invalidne osebe
ni bila celovita. Zato je Konferenca za rehabilitacijo invalidov že leta 1973
sprejela stališče, naj bi v Sloveniji sprejeli poseben zakon, ki naj bi urejal,
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omogočal in zagotavljal usposabljanje in zaposlovanje tistih invalidnih oseb,
ki te možnosti doslej nimajo po drugih predpisih. Ta pobuda je bila vsestransko
podprta. Ustanovljena je bila posebna delovna skupina, ki je v začetku leta 1974
začela sistematično pripravljati nov zakonv
Podlago za zakonsko varstvo tudi teh invalidnih oseb pa je prinesla nova
ustava SR Slovenije. Po 238. členu ustave uživajo vojaški in delovni invalidi, invalidni otroci in druge invalidne osebe posebno družbeno varstvo. In prav tem
invalidnim osebam, ki tega varstva v smislu naše ustave še niso deležne, je
namenjen zakon, katerega osnutek je danes na dnevnem redu vaše skupščine.
Po 236. členu naše ustave imajo namreč invalidni otroci in drugi težje prizadeti
občani pravico do usposobitve za življenje in delo. Družbenim dejavnikom pa ta
ustavna določba nalaga obveznost, da ustvarijo pogoje za takšno usposobitev
in za ustrezno zaposlitev občanov, ki niso popolnoma zmožni za delo. Nova
ustava torej terja, da posebno družbeno varstvo invalidnih oseb, po načelih
delovne, medicinske in socialne rehabilitacije ter zaposlitve, zajame vse invalidne
osebe, ne glede na njihov status.
Predloženi osnutek je potemtakem pravni pogoj za realizacijo citiranih
ustavnih določb in bo skupaj z drugimi predpisi omogočil uresničiti celovitost
posebnega družbenega varstva vseh vrst invalidnih oseb. Njegov poglavitni
namen je zagotoviti pravico do usposabljanja in zaposlovanja tistim invalidnim
osebam, ki jim teh pravic ne zagotavljajo drugi veljavni predpisi. Nanaša se
torej na tiste občane, ne glede na njihov pravni in družbenoekonomski status,
ki zaradi svoje telesne ali duševne prizadetosti potrebujejo posebno strokovno
pomoč pri usposabljanju in pri zaposlovanju oziroma za vključitev v normalno
življenje. Prav zaradi tega vsebuje osnutek načelo, da mora biti politika usposabljanja in zaposlovanja tudi teh invalidnih oseb sestavni del celotne politike
zaposlovanja. Logični nasledek tega je pravilo, da se po ustrezni usposobitvi
invalidne osebe zaposlijo v organizacijah združenega dela in drugih delovnih
skupnostih, torej v normalnem delovnem okolju, če je to le mogoče glede na
njihove delovne zmožnosti in zdravstveno stanje. Le izjemoma naj bi se torej
zaposlovale v invalidskih delavnicah in v posebnih socialnih zavodih, in sicer
le takšne invalidne osebe, ki ne morejo delati v enakih razmerah kot drugi
delavci, to je v normalnih razmerah.
Kot rečeno, ustava zagotavlja invalidnim osebam posebno družbeno skrb.
Da bi bila ta uspešna in učinkovita, uveljavlja osnutek tudi načelo, da mora
biti skrb za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb programirana, načrtovana in strokovno izvajana in da mora biti pod posebnim družbenim nadzorstvom. Za realizacijo tega načela pa dobiva po osnutku zakona posebne naloge
prav Skupnost socialnega varstva Slovenije. Po osnutku daje namreč ta svoje
soglasje k ustanavljanju zavodov za usposabljane invalidnih oseb, k ustanavljanju invalidskih delavnic, usklajuje programe občinskih skupnosti socialnega
varstva za ustvarjanje in razvoj invalidskih delavnic ter načrtno spremlja njihovo uresničevanje.
Zaradi vsebinske zaokroženosti in sistema družbenega varstva, kot ga
uvaja predloženi osnutek, je v njem med drugim samo okvirno uveljavljeno
načelo o določenih davčnih in drugih olajšavah, ki naj bi spodbujale zaposlovanje invalidskih oseb, ne samo v invalidskih delavnicah, ampak tudi v drugih
organizacijah združenega dela. Konkretna opredelitev teh olajšav pa je stvar
predpisov oziroma samoupravnih sporazumov.
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Za uveljavitev in praktično uporabo zakona bodo potrebne seveda nekatere
priprave, zlasti pa bo treba zagotoviti ustrezna finančna sredstva. Osnutek
predvideva, da naj bi se zakon uporabljal od 1. januarja 1976. Ta določba
ne pride več v poštev. Osnutek je bil namreč pripravljen že junija 1975. leta.
Vendar ga je Izvršni svet mogel obravnavati šele septembra, medtem ko sta ga
Zbor združenega dela in Zbor občin republiške skupščine sprejela 3. decembra
1975. Po zakonodajno-pravnem programu pa je predvideno, da bi predlog zakona
prišel na dnevni red zasedanj zborov republiške skupščine marca meseca 1976,
tako da bi zakon začel veljati ali aprila ali maja 1976. Ustrezno temu je pripravljena ocena finančnih sredstev za izvedbo zakona, tako da ocena in podatki,
ki jih imate v obrazložitvi, ne pridejo več v poštev. Če upoštevamo torej, da bo
zakon začel veljati šele aprila ali maja 1976, da bodo za njegovo izvajanje potrebne poprejšnje programske in organizacijske priprave, da bo potrebno deloma
izpopolniti sedanje oziroma pripraviti nove programe usposabljanja in zagotavljanja zaposlovanja teh invalidnih oseb in da bodo te priprave v ustreznih
samoupravnih interesnih skupnostih terjale nekaj mesecev po uveljavitvi zakona,
je bila predložena nova ocena potrebnih sredstev za izvedbo zakona. Ta temelji
na postavki, da bo v letu 1976 postopoma vključenih okoli 1000 takih invalidnih
oseb. Pri tem je treba računati s postopnostjo njihove vključitve, z razpoložljivimi kapacitetami za njihovo usposabljanje in izobraževanje ter z odpiranjem
novih možnosti za zaposlovanje. Predvideva se torej, da bo v letu 1976 na podlagi
uveljavljanja zakona zajetih okoli 1000 invalidnih oseb, ki bodo dobile status
po novem zakonu. Ustrezno temu številu so izračunani izdatki za njihovo usposabljanje, za zaposlovanje, za denarno pomoč med usposabljanjem in izobraževanjem, stroški pripravljalnega postopka ter osebni in materialni izdatki delavcev strokovnih služb Skupnosti za zaposlovanje. Po taki oceni je predvideno,
da bo za izvedbo zakona v letu 1976 potrebnih 15 900 000 dinarjev.
Za zaključek naj omenim, da je bil osnutek doslej deležen izredne pozornosti in da so ga obravnavah vsi pristojni organi in organizacije. S posebno
pozornostjo pa so ga večkrat podrobno obravnavale invalidske in humanitarne
organizacije ter tudi Republiška konferenca za rehabilitacijo invalidov, ki je
nekajkrat organizirala nekaj širokih javnih razprav. Obravnavala in sprejela
pa ga je tudi Komisija za socialno politiko Republiške konference SZDL.
Opozoriti je treba, da je bil osnutek zaradi svoje pomembnosti za nadaljnji
razvoj socialne varnosti na področju invalidskega varstva deležen popolne podpore. Utemeljeno torej prosim, tovarišice in tovariši delegati, da ta prizadevanja
podprete in da osnutek zakona sprejmete! Hvala lepa.
Predsednica Majda Gaspari: Prosim še tovarišico Zofko Stojanovič,
da poda k predlogu za izdajo tega zakona še poročilo našega izvršnega odbora!
Zofka Stojanovič: Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni odbor
Skupnosti socialnega varstva Slovenije je na svoji seji dne 18. decembra 1975
obravnaval predlog za izdajo zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih
oseb, z osnutkom zakona, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije.
Predlog za izdajo zakona z osnutkom je. obrazložil predlagatelj zakona,
ki je poročal, kako je potekala obravnava predloga za izdajo zakona z osnutkom
v organih in zborih Skupščine SR Slovenije. Skupščina SR Slovenije je sprejela
osnutek zakona ter predlagala, da se čimprej pripravi predlog zakona. Zakon
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naj bi bil sprejet v prvem trimesečju leta 1976 in je uvrščen v zakonodajni program Skupščine SR Slovenije med prednostnimi nalogami.
Člani Izvršnega odbora so po daljši razpravi sprejeli nasledne sklepe in
stališča:
1. Zakon je zelo pomemben, saj z njim rešujemo probleme tistih invalidov,
ki doslej niso bili vključeni v sistem socialne varnosti.
2. Skupnosti socialnega varstva so v zakonu naložene obsežne naloge, tako
sprejemanje programa, usklajevanje programa, ustanavljanje invalidskih delavnic, dajanje soglasja za ustanovitev zavodov za usposabljanje, dajanje pooblastil za izvajanje aplikativnih raziskav in druge naloge. Zato morajo biti vse
te naloge vključene v delovni program naše skupnosti.
3. Precej diskusij v organih in tudi v našem izvršnem odboru je bilo
ob vprašanju, kdaj naj bi zakon začel veljati. Skupnosti za zaposlovanje, ki naj
bi bile nosilec usposabljanja invalidov, namreč nimajo sredstev in je dvomljivo,
ali bodo ta sredstva dobile v letu 1976. Vsekakor pa je po mnenju Izvršnega
odbora potrebno zagotoviti, da se določbe zakona začno izvajati takoj po sprejemu zakona, in sicer v najnujnejšem obsegu tako, da bi postopoma prešli do
uveljavitve celotnega zakona.
4. Čimprej bi bilo treba pripraviti tudi novelizacijo zakona o usposabljanju
otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Izvršni
odbor bo že na naslednji seji obravnaval tudi predlog za ustanovitev tretjega
zavoda za varstvo in usposabljanje duševno prizadetih otrok in predlog za
ustanovitev skupnega organa samoupravnih interesnih skupnosti za vprašanja
usposabljanja duševno prizadetih otrok ter predlog za ustanovitev skupnega
organa samoupravnih interesnih skupnosti za vprašanja usposabljanja, varstva
in zaposlovanja telesno ali duševno prizadetih oseb, ki ga bodo vsem skupnostim
posredovali pristojni republiški upravni organi.
5. Pri Izvršnem odboru Skupnosti socialnega varstva naj bi se poleg drugih
ustanovila tudi komisija za vprašanja invalidov, ki naj bi takoj začela priprave
za izvajanje nalog, ki jih Skupnosti nalaga zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidov.
Predsednica Majda Gaspari: Prehajamo na razpravo o predlogu za
izdajo zakona in o osnutku zakona, pri čemer bi načelno razpravo združili
z razpravo v podrobnostih. Na naši seji je navzoč tudi tovariš Vinko Mur,
predstavnik Konference za rehabilitacijo invalidov, ki bi morda želel sodelovati
v razpravi o predlogu za izdajo tega zakona.
Vinko Mur: Tovarišica predsednica, spoštovani tovariši delegati! Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije danes obravnava nadvse pomembno
zakonsko materijo, predlog za izdajo zakona o usposabljanju in zaposlovanju
invalidnih oseb. S tem uvrščamo okoli 30 000 invalidnih oseb med aktivne
delavce. Ce k temu prištejemo še njihove prizadete družine, je za zakon tako
ali drugače zainteresiranih izredno veliko občanov. Z razpravami, ki potekajo
v okviru Konference že od 1973. leta, predvsem pa po sedanjih razpravah
o osnutku zakona, se je med delovnimi ljudmi, občani ter neposredno zainteresiranimi invalidi ustvarila izredna družbena klima, ki hkrati pove, kako pomembna in pereča so vprašanja, katera skušamo rešiti s tem zakonom.
Uvodoma naj podčrtam dejstvo, da z zakonom ne ustvarjamo neke nove
socialne kategorije občanov, temveč nasprotno. Prav tej socialni kategoriji
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najbolj prizadetih občanov, to je invalidom brez statusa in brez pravice do
usposobitve za delo, želimo ustvariti take pogoje, da bodo sami sposobni skrbeti
za, svoje življenje.
Ce bomo dosledni pri izvajanju s tem zakonom začrtane politike, se bodo
kmalu skrčili seznami socialnih podpirancev. Vsa dosedanja stališča Skupščine
SR Slovenije, Konference ZK Slovenije ter konference za rehabilitacijo invalidov in drugih družbenopolitičnih organizacij nedvomno in jasno opredeljujejo
neposredne in sodobne poglede na zaposlovanje invalidnih oseb.
Osnovni moto socialistične skrbi za invalidnega občana je izražen v njegovi
pravici in dolžnosti, da se lahko enakopravno vključi v normalno delo in
življenje.
Z ustavo Socialistične republike Slovenije pa so določene tudi obveznosti
do posebnega varstva, rehabilitacije in zaposlovanja invalidov. Zaposlovanje
naj bi potekalo predvsem v rednih organizacijah združenega dela, le v izjemnih
primerih v invalidskih delavnicah ali v delavnicah pod posebnimi pogoji.
Pot do uveljavitve teh pravic pa je za invalidnega ali za prizadetega občana
nemalokrat težka, zapletena in komplicirana. Razumljivo je, da praktičnih
rezultatov deklarirane politike ni mogoče doseči brez celovitega in enotnega,
z zakonom urejenega sistema poklicnega in delovnega usposabljanja ter zaposlovanja invalidov ter brez praktične in dosledne uveljavitve potrebnih družbenih in strokovnih pogojev.
Konferenca za rehabilitacijo invalidov Slovenije nadvse toplo pozdravlja
pripravljenost za sprejem tega, za nas tako pomembnega zakonskega osnutka
in upamo, da se boste kot delegati zanj zavzeli. Tako bomo vsi skupaj v največji
meri zadostili svojemu socialističnemu poslanstvu in ne nazadnje tudi določilom ustave, ki pravijo, da moramo vsi, vsak po svoji moči in sposobnosti,
pripevati k temu, da omogočimo slehernemu invalidu in prizadetemu občanu
možnost za to, da dejansko uveljavi svojo pravico in tudi dolžnost do dela.
Večje in uspešnejše, zaposlovanje invalidov v gospodarstvu pa prinaša globoke
socialne spremembe v življenju invalida in njegovega ožjega okolja.
Pri tem se postopoma spreminjajo tudi mnogi tradicionalni pogledi na invalida, ker se ne gleda nanj kot na človeka, potrebnega usmiljenja, ampak kot
na proizvajalca, samoupravljalca ter enakopravnega družbenega soustvarjalca.
Konferenca za rehabilitacijo invalidov Slovenije je prek svojih predstavnikov ves čas aktivno sodelovala pri pripravi tega zakonskega osnutka. V predloženem osnutku so zajeta tudi stališča Konference. Vrsta naših pripomb pa
je bila sprejeta že v odborih Skupščine. Zato predlagamo, da osnutek zakona
s pripombami v celoti sprejmete. Hvala lepa.
Predsednica Majda Gaspari: Pričenjam razpravo o predlogu za
izdajo tega zakona. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Blaž Glavatovič, delegat
Zbora uporabnikov iz občine Logatec!
Blaž Glavatovič: Predlog, o katerem razpravljamo, je zelo pozitiven.
Iz preteklosti vemo, da so se mnoge gospodarske organizacije branile zaposlovati
invalide in tudi, če je bil invalid usposobljen za delo, ga pogosto niso hotele
sprejeti na delo. Zato je treba predlog za izdajo tega zakona samo pozdraviti.
Predsednica Majda Gaspari: Kdo še želi besedo? Besedo ima tovarišica Ivanka Komprej, delegatka Zbora proizvajalcev iz občine Ravne!
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Ivanka Kompre j : Tudi v ravenski občini se pridružujemo stališčem
ostalih, da je pozitivno, da smo do tega zakona sploh prišli. Zakon vsekakor
rešuje množico invalidov, ki do sedaj zakonsko niso imeli nikakršne formalne
možnosti za usposobitev. V zvezi z zakonom pa bi rada zvedela za tole — morda
to v obrazložitvi ni bilo dovolj jasno povedano: V zakonu sta predvideni dve
varianti v smislu neke prisile za tiste delovne organizacije, ki si v zvezi s tem
zakonom ne bi prizadevale dovolj za zaposlitev teh invalidov. Zanima me, ali
bodo take delovne organizacije plačevale poseben prispevek ali pa bodo določene kakšne drugačne kazenske sankcije.
Prav tako bi vprašala, kako bo s financiranjem in ali bo to skupno zaposlovanje šlo v okvir normalne stopnje ali pa bodo tu določene nove vrste financiranja. To vprašujem zato, da bi doma lahko te stvari pojasnjevali.
Predsednica Majda Gaspari: Za odgovor na ta vprašanja bomo
morali prositi predstavnika Izvršnega sveta tovariša Mikliča in tovarišico Blahovo. Vprašujem, ali so morda še kakšna vprašanja, ideje, predlogi in sugestije,
da bi predstavniki lahko odgovorili na vsa vprašanja hkrati. K besedi se je
prijavil tovariš Jože Koren, delegat Zbora uporabnikov iz občine Radlje ob
Dravi!
Jože Koren: Naj v zvezi s tem povem nekaj iz lastne izkušnje. Več
kot 14 let sem bil zaposlen v Zavodu za fehabilitacijo v Mariboru, kjer smo
se srečavali s takimi težavami, kot je na primer storilnost invalida. Vemo
namreč, da storilnost invalida ne more biti enaka storilnosti zdravega človeka.
Invalide smo rehabilitirali —• in to so bili povečini mladi ljudje — vendar pa
je trajalo usposabljanje takega človeka dlje kot usposabljanje zdravega človeka.
Ce je uk trajal 18 mesecev, smo-često kasneje zahtevali od teh ljudi enako
storilnost kot od tistih, ki so se učili tri leta. Vemo pa, da je to nemogoče
zahtevati. Zato smo se ubadali z mislijo, kako nadomestiti to razliko, ko vemo,
da tak človek naredi manj kot drugi in je zato tudi njegov osebni dohodek
nekoliko manjši.
Vemo, da so bili časi, ko so občine za te ljudi oproščale delovne organizacije
dajatev pri osebnih dohodkih. Vendar je bilo to kasneje ukinjeno, češ da so
v zvezi s tem možne zlorabe in podobno. Toda če tega vprašanja ne bomo rešili,
potem naj odkrito povem, da bodo delovne organizacije zelo nerade sprejemale
invalide na delo. Vsaka delovna organizacija je vezana na ekonomski račun in
vsakdo v tej organizaciji je dolžan dati določeno količino družbenega proizvoda. Vemo pa, da je delovna storilnost invalida vedno nekoliko nižja. Zato
bi morali najti način, kako to razliko na neki pravični osnovi regresirati. S tem
vprašanjem so se že ubadah mnogi socialni delavci, vendar do nekih ustreznih
rešitev nikoli niso prišli.
Predsednica Majda Gaspari: Zeli še kdo besedo? (Nihče se ne javi.)
Ce nihče, potem prosim tovariša Rada Mikliča, da odgovori na prvo vprašanje!
Rado Miklič: V ekspozeju nisem povedal, kakšna so bila stališča in
sklepi odborov Zbora združenega dela in zbora občin. Prav tako nisem povedal,
kakšna je bila usoda variant. Vse variante so bile zavrnjene. To pomeni, naj
bi ostalo tako, kot je predvideno, da velja v načelu obveznost organizacij združenega dela, da izpolnjujejo dolžnosti, ki jih nalaga osnutek zakona. V primeru,
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če bi Izvršni svet, zlasti prek Skupnosti za zaposlovanje in prek Skupnosti za
socialno varstvo, ugotovil, da zaradi neizpolnjevanja teh obveznosti prihaja
do socialnih težav in problemov pri zaposlovanju invalidnih oseb, bi na podlagi
pooblastila sprejetega zakona lahko predpisali tako imenovani kvotni sistem. To
pomeni, da bi določenim organizacijam glede na pogoje njihove dejavnosti
predpisali obvezen odstotek zaposlovanja invalidnih oseb, upoštevaje pri tem
novost, ki je v osnutku ni, da se v to število vštejejo vse invalidne osebe in tudi
delovni invalidi.
Pri tem pa ne gre za kvotni sistem, ki bi unificirano za vse organizacije
združenega dela, ne glede na pogoje in zahtevnosti, predpisoval nek enoten
odstotek, ampak gre za diferenciran pristop. Po osnutku je možno celo, da bi
lahko občinske skupščine na predlog Skupnosti socialnega varstva ta odstotek
prilagajale posameznim delovnim organizacijam. V primeru, če bi organizacija
združenega dela dokazala, da kljub vsem možnostim, ki jih zakon odpira, nikakor nima pogojev, bi nastopila obveznost, da daje ustrezen prispevek. Odpadla
je torej varianta, naj bi se tak primer obravnaval kot prekršek, ki se kaznuje
z globo, ki gre v občinski proračun. Ta prispevek naj bo prispevek za zaposlovanje in usposabljanje invalidnih oseb. Toliko glede variant.
Ce odgovorim še na drugo vprašanje, naj povem, da je bil pripravljen predlog in že tudi predložen ustreznemu odboru Izvršnega sveta, da se pri načrtovanju prispevne stopnje in sredstev za družbeno bilanco upoštevajo tudi potrebna minimalna sredstva za realizacijo tega zakona. Ta minimalna sredstva so
predvidena v znesku 15 900 000 dinarjev. To so resnično samo sredstva za to
prehodno in postopno uveljavljanje. Za ta znesek pa bo treba doseči — razprave
v tej smeri že potekajo — ustrezno minimalno povečanje prispevne stopnje
za zaposlovanje, kajti temeljni nosilec realizacije tega zakona so skupnosti za
zaposlovanje, pri čemer bistveno sodelujejo tudi skupnosti socialnega varstva.
Glede nižje delovne torilnosti sicer usposobljenih in zaposlenih invalidnih
oseb pa moram reči, da je med razpravo o tem osnutku zakona bilo veliko
govora tudi o tem, ali naj bodo v zakonu sploh predvidene kakršnekoli možnosti
za neke gmotne davčne olajšave, ne samo invalidskim delavnicam in posebnim
zavodom za zaposlovanje, ampak tudi organizacijam združenega dela, ki naj bi
v primeru, če bi v večjem obsegu zaposlovale invalidne osebe, dobile ustrezne
olajšave. Predlagatelj je dosledno vztrajal, da mora taka načelna možnost biti
v tem zakonu, in to je določba 40. člena osnutka, pri katerem, kot rečeno,
varianta odpade. Po tem osnutku bi bile možne ustrezne olajšave glede davka
iz dohodka temeljnih organizacij, samoupravne interesne skupnosti pa s tem
zakonom dobijo pooblastilo, da se sicer strogo namenska sredstva, ki se zbirajo
za redno prispevno stopnjo^ na tem področju, lahko uporabijo za financiranje
usposabljanja in zaposlovanja invalidnih oseb. To pa lahko dosežejo na tak
način, da sklenejo ustrezen samoupravni sporazum ali da s svojim sklepom del
teh sredstev odstopijo invalidski ali drugi organizaciji, ki zaposluje invalidne
osebe. Predvidena je torej ustrezna ekonomska stimulacija, s katero naj se
ustvarijo ugodnejši pogoji za zaposlovanje rehabilitiranih in usposobljenih
invalidnih oseb.
Predsednica Majda Gaspari: Besedo ima tovarišica Tilka Blaha,
predstavnica Republiške skupnosti za zaposlovanje!
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Tilka Blaha: Tovarišice in tovariši delegati! V Skupščini Skupnosti
za zaposlovanje smo že obravnavali ta predlog za izdajo zakona in osnutek ter
ga podprli, pri čemer smo opozorili tudi na obsežne naloge, ki jih bodo službe
teh skupnosti prevzele z novim zakonom. Službe se bodo morale tudi strokovno
usposobiti za to in v neposredni povezavi z delovnimi organizacijami reševati
tista vprašanja, ki jih je mogoče rešiti samo z dogovarjanjem, ne pa s kakršnimi
koli finančnimi sankcijami ali z nekim pavšalnim kvotnim sistemom. Menim,
da je zlasti pomembno, da ko bomo napotili invalida na usposabljanje, da bomo
zanj imeli že tudi preskrbljeno zaposlitev, sicer bi lahko nastala še večja škoda.
Usposobljeni invalid bi zaman iskal delo, zaradi česar bi bil ponovno prizadet.
Zato podpiramo rešitev, ki jo je dodatno obrazložil tovariš Miklič, da s kakršnimkoli zgolj administrativnim ali pavšalnim prerazporejanjem teh invalidov
ne bi rešili tega problema, ampak se bomo morali kot skupnosti zaposlovanja
in socialnega varstva v neposrednem dogovoru z delovnimi organizacijami
zavzeti, da bomo dobili delovna mesta za usposobljene invalide. Ob zaenkrat
še vedno velikem pomanjkanju delavcev pri nas mislim, da to ne bi smel biti
problem, pač pa bi lahko z zaposlitvijo ustrezno usposobljenih invalidov rešili
tudi določen del problemov, ki jih povzročamo z ekstenzivnim zaposlovanjem.
Kar pa zadeva materialna sredstva, je treba reči, da je bil prvi predlog
napravljen v okviru izvedbe zakona v celoti, se pravi, če zajamemo vse invalide in če v celoti poskrbimo za socialne pravice, predpisane z zakonom. Ce
računamo, da v enem letu seveda ni mogoče niti materialno niti kadrovsko
pa tudi ne prostorsko zajeti v usposabljanje takšnega števila invalidov, hkrati
pa jim zagotoviti tudi možnost zaposlitve, potem je minimalni predlog za 15
milijonov primeren — kolikor je sredstev mogoče porabiti do konca leta, če bo
zakon sprejet marca meseca. To so seveda dodatna sredstva, ki jih mora ta
skupnost posebej dobiti, kajti z normalnim povečevanjem stopnje v letu
1976 ne bi mogli pokriti teh sredstev. Zato smo na koordinaciji za družbeni
dogovor posebej opozorili na to, da je to nova posebna dejavnost, ki jo je treba
kot takšno tudi obravnavati, ne pa v sklopu dovoljenih odstotkov povečanja.
Opozarjam pa na to, da bo Skupnost za zaposlovanje v prihodnjem letu v
dokaj neugodnem položaju, ker smo lansko leto vključili v izvajanje programa
vse naše rezerve in nam sedanja bilančno dovoljena stopnja povečanja za leto
1976 pomeni absolutno manjša sredstva kot v letu 1975. Ce bodo torej sredstva, ki jih mora predlagatelj zagotoviti za ta namen v letu 1977, zopet minimalna bilančna postavka, ki jo v naslednje leto prenašamo z določenim povečanjem, potem bomo imeli v naslednjem letu zopet enak problem. To pa pomeni,
da če smo šli letos na minimalno varianto, po kateri moramo zagotoviti dodatna
sredstva za izvajanje zakona, potem je treba v enaki meri v naslednjih letih
zagotoviti, da se za izvajanje zakona po dejanskem programu zagotove tudi
sredstva. Slabe izkušnje bilančnega povečevanja nas vedno bolj opozarjajo
na to, da moramo biti pri sprejemanju takega programa in obveznosti zelo
previdni.
Predsednica Majda Gaspari: Hvala lepa! K besedi se je prijavil
tovariš Alfred Solak, delegat Zbora uporabnikov iz občine Celje.
Alfred Solak: Ko smo na razširjeni seji občinske skupnosti socialnega
varstva v Celju obravnavali osnutek tega zakona, smo se ustavili v glavnem
pri dveh problemih: Najprej pri posebnem prispevku, kar nam je sedaj že
bilo pojasnjeno in ki smo ga tudi mi razumeli tako, da bi organizacija združe-
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nega dela lahko izbirala med zaposlitvijo invalida ali med plačevanjem prispevka. To se pravi, da bi se dobro stoječe delovne organizacije, kjer so subjektivne sile slabše, verjetno raje odločale za plačevanje prispevka. To pa, kot nam
je bilo sedaj pojasnjeno, ni alternativa, temveč obveznost zaposlitve obstaja
in bo delovna organizacija samo takrat dolžna plačevati prispevek, kadar dokaže,
da objektivno nima pogojev za zaposlitev invalidov.
Drugo vprašanje, ki smo ga obravnavali v Celju, pa je vprašanje ustanoviteljstva, ker iz dosedanjega besedila ni dovolj razvidno, kdo je ustanovitelj
organizacije za usposabljanje invalidov. Ce se prav spominjam — govorim
na pamet — je bilo rečeno, da Skupnost za zaposlovanje in Skupnost za socialno
varstvo dajo iniciativo, ni pa jasno rečeno, kdo je ustanovitelj. Okoli tega
vprašanja smo se dolgo sukali, to pa zato, ker vemo, da ima ustanovitelj
določene obveznosti in da mora zagotoviti osnovna in obratna sredstva za
začetek zaposlovanja. Morda bi nam še to vprašanje kdo pojasnil!
Predsednica Majda Gaspari: Ali bi morda predstavnik predlagatelja
tovariš Miklič odgovoril na to vprašanje?
Rado Miklič : Po osnutku zakona naj bi načeloma bili ustanovitelji zavodov za usposabljanje invalidov družbeno-politične skupnosti, pa tudi Skupnost
za zaposlovanje, Skupnost socialnega skrbstva in Skupnost pokojninskega in
invalidskega zavarovanja v Sloveniji. Podlaga so potrjeni programi Skupnosti
socialnega varstva. To je nekoliko razširjen z ustavo predvideni krog ustanoviteljev. Vendar je po osnutku k temu krogu pritegnjen tisti krog samoupravnih interesnih skupnosti, ki so po svoji dejavnosti ne samo neposredno zainteresirane, ampak v nekem pogledu neposredno dolžne ukvarjati se s temi problemi.
Zato ta nekoliko razširjeni krog.
Res pa je to, na kar je tovariš delegat utemeljeno pozoril, da so pri tem
ustanovitelju naloženi trije izredno pomembni pogoji. Prvi pogoj je, da mora
biti pripravljen program usposabljanja, kar pomeni, da mora biti točno definirana vsebina delovanja nove organizacije na tem področju. Drugič, pred ustanovitvijo mora biti predviden kadrovski sestav. V teh zavodih je namreč potrebna
cela vrsta specializiranih znanj. Ce naj gremo na načrtovano in družbeno kontrolirano skrb za te ljudi, potem moramo v te zavode dobiti ustrezno Usposobljene strokovne ljudi, ki se bodo na tem področju posluževali sodobnih metod
usposabljanja, pa tudi zaposlovanja invalidnih oseb. In tretjič, ustrezna materialna sredstva. Najbrž je težko reči, da ti trije pogoji ne bi bih poglavitni.
Predsednica Majda Gaspari: Zeli še kdo besedo? (Nihče se ne javi.)
Ce nihče, bi prešli na sklepanje o predlogu za izdajo tega zakona, pri čemer
predlagam, da predlog za izdajo zakona in osnutek s takimi vsebinskimi poudarki, kot so bih danes navedeni tudi v obrazložitvi predstavnika Izvršnega
sveta, podpremo, s tem, da bi to upoštevali tudi v predlogu zakona, ki ga bo
naša skupščina morala kasneje posebej obravnavati.
Prehajamo na glasovanje o predlogu za izdajo zakona skupaj z osnutkom
zakona. Prosim delegate obeh zborov, da glasujejo! Kdor je za, naj prosim
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da sta oba zbora naše skupščine predlog za izdajo zakona o
usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb z osnutkom zakona soglasno
sprejela.
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Glede na razpravo tovarišice Blahove v zvezi z možnostjo za začetek uresničevanja zakona že v letošnjem letu se mi zdi prav, da bi naša skupščina sprejela priporočilo podpisnikom republiškega družbenega dogovora o usmerjanju
dohodka, da se pri njegovem dokončnem oblikovanju upoštevajo obveznosti,
ki jih bo ta skupnost prevzela s sprejemom tega zakona. Na ta način bi ustvarili
tudi materialno podlago za uresničevanje zakona v letošnjem letu, vsaj v tistem
obsegu, kot je to nakazal predstavnik Izvršnega sveta.
Vprašujem oba zbora, ali soglašata s tem, da naslovimo tako priporočilo
podpisnikom republiškega družbenega dogovora o razporejanju dohodka! Kdor
je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo tudi to priporočilo soglasno sprejeli. S tem je postopek
enakopravne obravnave in sklepanja skupaj z drugimi Zbori Skupščine SR
Slovenije opravljen.
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